
Nowy sprzęt w PGK
Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. 
w ramach realizacji planu finanso-
wego na rok 2014 zakupiło za kwotę 
123 tys. zł w październiku 2014 r. 
ciągnik rolniczy Ursus 5044. Pojazd 
wyposażony jest w odpowiednie 
oprzyrządowanie, umożliwiające 

Wydanie Nr 1 - luty 2015

Ferie zimowe
Jak co roku zorganizowany zo-

stał zimowy wypoczynek dla dzieci  
i młodzieży z terenu Gminy Milejów  
w wieku do 16 lat, których co najmniej 
jedno z rodziców /prawnych opieku-
nów/ posiada ubezpieczenie w KRUS 
w pełnym zakresie. 

Wypoczynek zapewniony został  
w Ośrodku ,,U Ziomka” w miejscowości 
Murzasichle,  położonej wśród malow-
niczych tatrzańskich lasów. 

Zimowe „szaleństwa” miały miej-
sce w terminie od 03 lutego 2015r.  
do 12 lutego 2015r.

W tym roku z wypoczynku zimo-
wego skorzystało już 21 dzieci.  

Na zimowisku dzieci mogły bez-
płatnie korzystać z wyciągów narciar-
skich, jak też z basenów termalnych. 
Organizowane były wycieczki, ogniska, 
dyskoteki     i kuligi. Profesjonalna kadra 
opiekunów i animatorów zabaw czu-
wała nad bezpieczeństwem naszych 
dzieci.

Organizatorami wyjazdu byli: Zwią-
zek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”, 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 
oraz Wójt Gminy Milejów.

Mariola Dziurka

Drodzy mieszkańcy 
W dniu dzisiejszym trafia do Państwa rąk pierwszy – w nowej kadencji 

samorządu -  numer „Wieści z Gminy Milejów” . 
Zauważając potrzebę szerszego informowania mieszkańców Gminy  

Milejów o sprawach naszej „Małej Ojczyzny”, cyklicznie i rzetelnie posta-
ramy się przekazywać szereg wiadomości z pracy naszego samorządu,  
oczekując na państwa opinie i uwagi. 

Zapraszamy do lektury. 
Tomasz  Suryś

Budowa sali gimnastycznej • 
w Łańcuchowie
Inwestycje drogowe w gminie• 
Żłobek w Milejowie?• 
Inwestycje w oczyszczalnię• 
Orszak Trzech Króli• 
Działalność Fundacji Nasza Nadzieja• 

W wyborach do Rady Gminy Milejów, w dniu 16 listopada zostali wybrani 
następujący radni: 

Nowa Rada Gminy Milejów 
VII kadencji 2014-2018

Wszystkim radnym gratulujemy społecznego poparcia wyrażonego  wyborach 
samorządowych.

Życzymy zdrowia i radości w życiu osobistym a także dokonań ,  które przełożą 
się na pomyślność, rozwój społeczny  oraz gospodarczy naszej gminy.                                                          

Wójt Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy Milejów

Okręg wyborczy nr 1 - • Adamiak Zbigniew - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Okręg wyborczy nr 2 - • Buba Jan - Przewodniczący Komisji Mienia, Gospodarki 
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Okręg wyborczy nr 3 - • Wirski Andrzej - Przewodniczący Rady  
Okręg wyborczy nr 4 - • Kurzempa Elżbieta
Okręg wyborczy nr 5 - • Ćwirzeń Piotr
Okręg wyborczy nr 6 - • Charlężak Waldemar
Okręg wyborczy nr 7 - • Gała Janusz
Okręg wyborczy nr 8 - • Gajowiak Magdalena
Okręg wyborczy nr 9 - • Pietrzak Dariusz
Okręg wyborczy nr 10 - • Podściański Józef - Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Ochrony Zdrowia, Kultury, Wypoczynku i Opieki Społecznej
Okręg wyborczy nr 11 - • Kasprzak Robert
Okręg wyborczy nr 12 - • Konowałek Marian - Wiceprzewodniczący Rady
Okręg wyborczy nr 13 - • Mankiewicz Tomasz
Okręg wyborczy nr 14 - • Augustyniak Krzysztof - Przewodniczący Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 
Okręg wyborczy nr 15 - • Białek Marian

pracę z wieloma maszynami ko-
munalnymi. Zakupiono również,  
za kwotę 5,6 tys. zł piaskarkę pro-
dukcji Pronar, służącą do posypy-
wania ulic i chodników mieszanką 
piaskowo-solną. Ponadto za kwotę  
4 tys. zł zakupiono pług śnieżny 
marki Volant.

Adam Walczak

W tym wydaniu:
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W przypadku zainteresowania  
ze strony mieszkańców Gminy Milejów 
opieką nad dziećmi w wieku do lat 3,  
w niedalekiej przyszłości  tj. około 2017 
r. może powstać żłobek w Milejowie.

W celu  rozeznania  potrzeb  
w tym zakresie, prosimy zaintere-
sowanych, aby w terminie do końca 
marca br. na podany adres mailowy:  
zlobek@milejow.pl przekazali informa-
cje zawierające następujące dane:

Imię i nazwisko.• 
Adres zamieszkania.• 
Jestem zainteresowana (-y)  • 
żłobkiem w Milejowie.
Z uwagi na wagę problemu, liczymy 

na współpracę z mieszkańcami.
Krystyna Wiśniewska

Sala gimnastyczna wraz z zaple-
czem przykuwa uwagę nowoczesnym 
wyglądem, a profesjonalnie wyposa-
żona stanowi należytą bazę sportową, 
dydaktyczną oraz rekreacyjną. 

Pełne wyposażenie obiektu nie 
byłoby możliwe bez pozyskania przez 
Gminę Milejów środków z rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej 
w wysokości 80.000,00zł. Wspar-

Jubileusz GOK

Sala gimnastyczna 
w Łańcuchowie

cie to pozwoliło 
na zakup wypo-
sażenia o warto-
ści 46.095,90zł  
i pomocy dydak-
tycznych o war-
tości 33.904,10zł. 
W y p o s a ż e n i a 

dokonała firma 
SPORTICO Wie-
sław Szkutnik Lu-
blin -  wyłoniona  
w drodze zapyta-
nia ofertowego.

Sala gimna-
styczna została 

doposażona w sprzęt sportowy, gim-
nastyczny, nagłaśniający, w pomoce 

Jedną z wielu inwestycji zrealizowanych w Gminie Milejów w drugim 
półroczu ubiegłego roku była budowa pełnowymiarowej sali gimnastycz-
nej wraz z zapleczem i łącznikiem w Szkole Podstawowej im. Kornela  
Makuszyńskiego w Łańcuchowie.

dydaktyczne w postaci piłek, stołów 
do tenisa, itp. W pełni wyposażone zo-
stały szatnie, zaplecza socjalne, pokoje 
dla trenerów i nauczycieli.

W salach lekcyjnych uzupełniono 
umeblowanie o nowe ławki i krzesełka, 
szafki, tablice oraz zakupiono nowe 
pomoce dydaktyczne.

Szkoła Podstawowa w Łańcuchowie 
jest placówką z klasami integracyjny-
mi, do której uczęszczają uczniowie 

posiadający orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Z myślą  
o uczniach i dzięki środkom z zewnątrz 
powstała sala rehabilitacyjno – sen-
soryczna, która została wyposażona  
w sprzęt specjalistyczny oraz atrakcyj-
ne pomoce dydaktyczne (dyski senso-
ryczne, piłki rehabilitacyjne, przedmio-
ty stymulujące percepcję, itp.).

Maria Kanaszewska

Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie 
obchodzi w 2015 roku jubileusz 50-
lecia. W związku z tym planujemy sze-
reg imprez i wydarzeń towarzyszących, 
na które będziemy Państwa zapraszać 
na bieżąco. Już dziś zachęcamy do 
wzięcia udziału w konkursie pt. „Zapisz 
wspomnienia”. Celem konkursu jest ze-
branie wspomnień mieszkańców i nie 
tylko, opisujących wyjątkowe, wzrusza-
jące, ważne dla Was dni, zdarzenia 
i chwile, które na przestrzeni pół 
wieku miały miejsce w Milejowie  
i jego okolicach. Mile widziane będą 
wspomnienia związane z chwila-
mi przeżytymi w GOK. Wybrane 
opowiadania planujemy wydać  
w postaci publikacji upamiętniają-
cej 50 lat historii kultury w Milejo-
wie. Mogą być to krótkie historyjki 

lub dłuższe opowiadania, najlepiej  
z dołączonym zdjęciem. Można je 
spisać ręcznie i przynieść osobiście lub 
wysłać na adres mailowy GOK. 

Chcemy aby jubileusz był państwa 
świętem, abyście byli jego częścią 
poprzez aktywny udział w propono-
wanych wydarzeniach. 

Szczegółowe informacje znaj-
dziecie Państwo na stronie GOK  
i na facebooku.

Dominika Kornecka

Żłobek 
w Milejowie-Osadzie?



W okresie od stycznia do kwietnia 2015 r. Zebrania Wiejskie w sołectwach 
na terenie Gminy Milejów dokonają wyboru sołtysów i rad sołeckich.

Zgodnie ze Statutami sołectw kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery 
lata.

Prawo do wybierania•  / czynne prawo wyborcze / sołtysa i członków 
rady sołeckiej mają obywatele Polski i państw Unii Europejskiej, którzy 
najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i stale mieszkają na obszarze 
sołectwa.
Prawo wybieralności•  / bierne prawo wyborcze / przysługuje osobie 
mającej prawo wybierania.

Do obowiązków sołtysa należy, między innymi :
- reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
- zwoływanie zebrania wiejskiego i posiedzeń rady sołeckiej,
- uczestniczenie w uroczystościach i spotkaniach organizowanych przez 

organy gminy,
- doręczanie nakazów płatniczych dla podatników z terenu sołectwa,
- opiniowanie, w zakresie wskazanym przez wójta, wniosków mieszkań-

ców sołectwa o udzielenie ulg i zwolnień z podatków  i opłat stanowiących 
dochody gminy,

- przygotowywanie projektów uchwał i wykonywanie uchwał zebrań wiej-
skich oraz składanie sprawozdań z ich wykonania,

-  wykonywanie innych zadań powierzonych uchwałą rady, w szczególności 
inkaso niektórych podatków.

Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa jako organu wykonawczego 
sołectwa a jej kompetencje mają charakter doradczy i opiniujący.

Już wybranym nowym władzom sołectwa a także kandydatom życzymy 
sukcesów.

Jerzy Kędrak
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Wybory sołtysów i rad sołeckich 

w kadencji 2015 – 2019 

Nowe inwestycje w Milejowie-Osadzie

Kierując się troską o dochody 
gminy, a także potrzebą zabezpie-
czenia rozwoju firm  m. im. poprzez 
zapewnienie właściwego dojazdu 
(układu komunikacyjnego), firmom 
prowadzącym działalność gospo-
darczą na terenie po ‘’byłym ZPOW  
w Milejowie”, pod koniec ubiegłego 
roku sprzedano działki, które stano-
wiły zasób gminy Milejów.

Po n i ż s ze  d z i a ł k i  p o w s t a -
ły z podziału działki nr 515/37 
o pow. 0,8315 ha, która zosta-
ła zakupiona dnia 30-09-2010 
roku aktem notarialnym Rep A  
Nr 4421/2010 przez Gminę Milejów 
od syndyka masy upadłościowej 
Fructo-Maj spółkę z o. o.

Działka nr 515/46 o pow. 307 m• 2 po-
łożona w m. Milejów-Osada za cenę  
19 465 zł netto + vat na rzecz  
P. Krzysztofa Rożka,

Działka nr 515/48 o pow. 199 m• 2 po-
łożona w m. Milejów-Osada za cenę  
21 903 zł netto + vat na rzecz  
P. Michała Szota,

Działka nr 515/49 o pow. 736 m• 2 po-
łożona w m. Milejów-Osada za cenę  
30 451 zł netto + vat na rzecz Fir-
my KAMPOL-FRUIT Spółki z o. o.,

Działka nr 515/50 o pow. 663 m• 2 po-
łożona w m. Milejów-Osada za cenę  
46 509 zł netto + vat na rzecz Fir-
my KAMPOL-FRUIT Spółki z o. o.

Łączna wartość sprzedanych 
działek to kwota 118 328 zł netto+ 
vat.

Małgorzata Konowałek

Informacja 
o działkach 

sprzedanych 
w 2014 roku, 

które stanowiły zasób 
gminy Milejów.

Dla każdego samorządu bardzo 
ważny jest rozwój gospodarczy reali-
zujący się m.in. poprzez, powstawanie 
nowych oraz wzrost już działających 
firm. Jednymi z największych podmio-
tów  funkcjonujących na terenie Gminy 
Milejów są firmy: Z.P.O.W. Milejów Sp. 
z o.o. oraz Kampol-Fruit Sp. z 
o.o. Przedsiębiorstwo Z.P.O.W. 
Milejów Sp. z o.o. realizuje 
aktualnie projekt polegający 
na rozbudowie i przebudo-
wie posiadanego budynku 
produkcyjno-magazynowego. 
W ramach inwestycji budynki 
zostaną wyposażone w spe-
cjalistyczne urządzenia do 
procesów technologicznych 
takie jak linia do krojenia 
pomidorów, linie do produk-

cji przecieru pomidorowego czy linie 
pakowania. Drugi z przedsiębiorców, 
spółka Kampol-Fruit, pracuje obecnie 
nad modernizacją systemu rozładunku 
owoców i warzyw poprzez budowę 
spławiaka.

Tomasz Filipek



W  u ro c zysto ś ć  O b j aw i e n i a 
Pańskiego dnia 6 stycznia 2015 r.  
po Mszy Świętej odprawionej w Kościele  
p.w. Wniebowzięcia NMP w Milejowie, 
ulicami Osady przeszedł po raz pierw-
szy Orszak Trzech Króli. 

Wzięło w nim udział kilkuset miesz-
kańców Gminy Milejów, którym rozda-
no korony i śpiewniki.

Zgodnie z tradycją była Gwiazda, 
Trzej Królowie, Rodzina Święta i Anio-
łowie.

Orszak Trzech Króli to rodzinna, 
radosna uroczystość. To najgorętsza 
impreza mroźnej zimy – otwarta dla 
wszystkich, którzy chcieli być razem  
i śpiewać kolendy. 

To było odtworzenie historii, nie 
tylko tej, która wydarzyła się w Betle-
jem 2000 lat temu, ale także staropol-
skich tradycji, misteriów i korowodów, 
zapomnianych dziś obyczajów.

Dziękujemy wszystkim za pomoc  
w przygotowaniu Orszaku oraz wspólno-
towe przeżywanie Świąt Trzech Króli.

Krystyna Wiśniewska

Orszak Trzech Króli
4



W ramach IX naboru wniosków  
o przyznanie pomocy w zakresie Dzia-
łania 413 Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 dla obszaru 
Lokalnej Grupy Działania Fundacja Nasza 
Nadzieja, na terenie Gminy Milejów zre-
alizowane zostały dwa projekty. Pierwszy, 
którego beneficjentem było Forum Kobiet 

Gminy Milejów, to Ogólnopolski 
turniej tańca towarzyskiego  
w Łańcuchowie, a drugi wnio-
skowany przez Gminę Milejów,  
to Rewitalizacja placu zabaw 
przy Przedszkolu Samorządowym  
w Milejowie.

Ogólnopolski turniej tańca 
towarzyskiego odbył się dnia 
28 listopada 2014 roku w sali 
gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej w Łańcuchowie. Grupą doce-
lową były pary sportowe - około 200 
osób: kat. 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat, 
pow. 15 lat. Widzowie: dzieci, młodzież  
i dorośli w każdym wieku mieli wstęp 
wolny. Komisja sędziowska, która przy-
jechała do nas z różnych stron Polski, 
bogata w doświadczenia i posiadająca 
autorytet na arenie międzynarodo-
wej, dbała o wysoki poziom realizacji 
zadań i oceny par tanecznych. Z kolei 
uczestnicy turnieju mieli możliwość 
czynnego uczestniczenia w rywalizacji 
sportowej, zaprezentowania swoich 
umiejętności, wymianę doświadczeń 
oraz rywalizację z najlepszymi pa-
rami z całej Polski. Miejmy nadzieję,  
że popularyzacja tańca przyczyniła się 
do zainteresowania dzieci i młodzieży tą 
formą ruchu, a jesienią 2015 r. zostanie 

zorganizowany II konkurs o puchar Wójta 
Gminy Milejów. 

Projekt został dofinansowany  
ze środków Unii Europejskiej.

„Rewital izac ja  placu zabaw 
przy Przedszkolu Samorządowym  
w Milejowie” to projekt mający na 
celu stworzenie dla młodszych miesz-

kańców naszej Gminy 
bezpiecznego i atrakcyj-
nego miejsca do zabaw 
na świeżym powietrzu. 
Plac zabaw wyposa-
żony został w 6 sztuk 
urządzeń zabawowych 
oraz 4 ławeczki z opar-
ciem, które umożliwią 
odpoczynek opieku-
nom i dzieciom, a także  

2 kosze na odpady 
w celu zapewnienia 
czystości na obiekcie. 
Dodatkowym elemen-
tem kompleksowego 
zagospodarowania pla-
cu zabaw są palisady 
ogrodzeniowe zapew-
niające bezpieczeń-
stwo dla najmłodszych 
uczestników zabaw 
oraz tablica z regulaminem korzystania  
z placu zabaw. Beneficjent, tj. Gmina 
Milejów pozyskała na to zadanie dota-
cję w wysokości blisko 25 000,00 PLN. 

X nabór wniosków o przyznanie 
pomocy a zarazem ostatni, umoż-
l iwił poprzez współfinansowanie  
ze środków Unii Europejskiej, realiza-
cję dwóch małych projektów: 

„Zagospodarowanie centrum miej-
scowości Wólka Łańcuchowska poprzez 
utworzenie miejsca rekreacji” – pole-
gający na urządzeniu monitorowanego 
placu zabaw z elementami siłowni 
plenerowej. Plac zostanie ogrodzony  
i oświetlony w technologii ledowej. Re-
alizacja projektu przyczyni się do rozwoju 
bazy rekreacyjnej na obszarze Gminy  
Milejów. Powstaną obiekty małej infra-
struktury turystycznej i rekreacyjnej, które 
będą służyły mieszkańcom oraz osobom 
odwiedzającym Wólkę Łańcuchowską. In-
westycja poprawi estetykę miejscowości, 
poprzez zagospodarowanie obecnych nie-
użytków. Projekt zostanie dofinansowany 
ze środków Unii Europejskiej.

„Budowa bazy rowerowej z wy-
posażeniem do uprawiania turystyki 
rowerowej” – zadanie będzie polegać 
na zaprojektowaniu, wybudowaniu  
i wyposażeniu bazy rowerowej w Jasz-
czowie, a tym samym wzbogaci istnie-
jącą infrastrukturę turystyczną Ośrodka 
Rekreacyjnego. Niewątpliwą atrakcją 

będą rowery dla młodzieży, doro-
słych w wersji męskiej i damskiej 
oraz rowery dwuosobowe, by 
umożliwić jazdę osobom niewi-
domym i niepełnosprawnym. 
Wybudowana wiata umożliwi 
przygotowanie się do rajdu rowe-
rowego, odpoczynek, jak również 
spotkanie i wymianę wrażeń 
uczestników imprez rowerowych. 
Projekt zostanie dofinansowany  
ze środków Unii Europejskiej.

Nowe zasady funkcjonowania  
Lokalnych Grup Działania, obowiązujące 
w latach 2014-2020, wymuszają utwo-
rzenie lub weryfikację już istniejących 
podmiotów. Czynimy starania, by ten 
proces przebiegł w krótkim czasie, 
abyśmy mogli korzystać z dostępnych 
środków finansowych.

Anna Kłoda
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Lokalna Grupa Działania 

Fundacja Nasza Nadzieja 
pod koniec działalności



Dnia 17.02.2015 roku pomiędzy 
Wojewodą Lubelskim P. Wojciechem 
Wilkiem a Wójtem Gminy Milejów 
P. Tomaszem Surysiem, podpisana 

została umowa sprawie udzielenia 
dotacji celowej na realizację zadania 
w ramach Narodowego programu 
przebudowy dróg lokalnych - Etap 
II Bezpieczeństwo - Dostępność 
– Rozwój.  Inwestycja obejmu-
je I etap remontu drogi gminnej  
w miejscowości Milejów-Osada 
oraz Antoniów-Kolonia, a w szcze-
gólności: roboty przygotowawcze, 
podbudowę, nawierzchnię z mie-
szanki asfaltowej, oznakowanie  
i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 
Celem planowanego przedsięwzię-
cia jest poprawa bezpieczeństwa  
i płynności ruchu oraz dostosowanie 
parametrów technicznych i użytko-
wych drogi do wymagań stawianych 
klasie drogi lokalnej - nośność  
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INWESTYCJE DROGOWE
do 8 ton. Projekt zakłada remont ok. 
1,3 km drogi. 

Inwestycja w infrastrukturę dro-
gową, zmierzająca do stworzenia 

spójnej i dobrze rozwiniętej sie-
ci  drogowej jest elementem 
szerszego planu władz gminy 
zapisanego w obowiązującym 
Planie Przebudowy Dróg w Gmi-
nie Milejów na lata 2014-2020. 
Współfinansowana została w 50%  
ze środków Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 
Etap II Bezpieczeństwo – Dostęp-
ność – Rozwój.

Sprzyjające warunki pogodowe 
pozwoliły jeszcze na ułożenie pod-
budowy oraz dywanika z mieszanek 
mineralno-bitumicznych na ul. Zielo-
nej i Wiejskiej w Milejowie-Osadzie 
oraz wykonanie część drogi gminnej 
w msc. Dąbrowa. Zimowa aura zatrzy-
mała jednak prace wykończeniowe  
i porządkowe przy tych inwestycjach. 
Mamy nadzieję, iż zakończą się one 
wczesną wiosną. Zakończono nato-
miast roboty przy utwardzeniu ul. 
Osiedlowej w Milejowie-Osadzie, 
stanowiącej połączenie ul. Szkolnej  
z ul. Topolową. Droga ta została 
utwardzona w środkowej części kost-
ką brukową natomiast po zewnętrznej 
cześć kostką typu ażur.

Anna Kłoda

Milejów-Osada Antoniów-Kolonia

Milejów-Osada Antoniów-Kolonia ul. Osiedlowa, Milejow-Osada

ul. Osiedlowa, Milejow-Osada

ul. Zielona, Milejow-Osada



Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie, w celu pod-
niesienia jakości oczyszczania ścieków oraz zmniejszenia 
uciążliwości „zapachowych” występujących w procesie 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania nieczystości 
płynnych, przewiduje realizację kolejnego stopnia technolo-
gicznego polegającego na realizacji Projektu  „Przebudowa 
osadników Imhoffa na zbiornik retencyjno-uśredniający 
ścieków dopływających wraz z dostawą i montażem urzą-
dzeń towarzyszących”.

 W wyniku realizacji planowanego zadania powstanie 
nowy stopień podczyszczający ścieki 
dopływające do oczyszczalni w skład 
którego wchodzić będą następujące 
urządzenia i instalacje:

zbiornik retencyjno-uśredniający • 
dopływających ścieków surowych 
o pojemności 1000 m³. powstały  
na bazie osadników Imhoffa,
kanalizacja sanitarna dł. 80,80 m, • 
studnie kanalizacji sanitarnej szt. 6,• 
przyłącze wodociągowe dł. 34,60 • 
m,
kanalizacja sanitarna tłoczna osadu • 
dł. 107,40 m,
budynek stacji dmuchaw / adapta-• 
cja istniejącego budynku gospo-
darczego/,
linia kablowa zasilająca 135,50 m  • 
z szafą sterowniczą,
garaż blaszany na skratki,• 
piaskownik poziomy kompletny  z płuczką piasku,• 
areatory napowietrzające  ASD - 10 szt,• 
dmuchawa powietrzna 7,50 Kw – 1 szt,• 
dodatkowe napowietrzanie medium reaktora biologicz-• 
nego, dostawa i montaż 2 szt. stojących na konstrukcji 
wsporczej, strumienic napowietrzająco-mieszających 
z dwoma dyszami.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 893 595,- zł
Zastosowany system napowietrzania tworzą ASD – 

aeratory strumieniowe denne. System ASD chroniony jest 
w Urzędzie Patentowym RP wzorem przemysłowym pod 
numerem 16162. Jest to oryginalne rozwiązanie, które poza 
funkcją podstawową tj. dostarczania jak największej ilości 
tlenu dostępnego dla biorącej udział w procesie biomasy, 
również intensywnie miesza ścieki w całym profilu. Urzą-
dzenia te są integralną częścią samosterownego systemu 
prowadzenia procesu w cyrkulacyjnej komorze reaktora 
biologicznego. Wykonany układ napowietrzania gwarantu-
je, że nawet przy małych wydatkach powietrza nie wystąpi 
zjawisko niepożądanej sedymentacji osadu.

Konstrukcja ASD jest taka, że nie posiada on żadnych 
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W trosce o otaczające nas 
środowisko…

części ruchomych czy mogących się zużywać w inny spo-
sób, a ponadto urządzenie w całości wykonane jest ze stali 
kwasoodpornej. Daje to gwarancję bezawaryjnej pracy, co 
ułatwi i obniży wieloletnie koszty eksploatacji.

Do chwili obecnej osadniki Imhoffa zostały opróżnione, 
przeprowadzono ich specjalistyczną ekspertyzę techniczno 
– konstrukcyjną oraz opracowano projekt budowlano – wy-
konawczy. Poniesione wydatki to kwota 74,5 tyś. zł.   

Efektem ekologicznym planowanego zadania będzie 
ograniczenie „odorów” i zmniejszenie ilości zanieczyszczeń 

odprowadzanych w ścieku oczyszczonym do rzeki Wieprz. 
Ma to kapitalne znaczenie ze względu na fakt, że oczysz-
czalnia położona jest w niedalekim sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej oraz na terenie Nadwieprzańskiego Parku 
Krajobrazowego.

Kolejnym przedsięwzięciem przygotowywanym do reali-
zacji jest rozbudowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej dla miej-
scowości Milejów, Jaszczów i Łysołaje, w wyniku, którego  
z możliwości przyłączenia skorzysta ponad 2 200 mieszkań-
ców. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie:

24szt. wysokosprawnych strefowych pompowni  • 
ścieków,
35,8km sieci grawitacyjnej,• 
7,5km sieci przesyłowych,• 
481szt. przykanalików.  • 

Szacunkowa wartość zadania opiewa na kwotę 15 362 
750,00 zł.

Do chwili obecnej, zespół projektowy opracował  
i uzgodnił wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy 
oraz przedłożył go do zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia  
na budowę w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

Koszt wykonania projektu to kwota 178 350,00zł.
Sławomir Czubacki



Realizacja partnerskiego projektu „Wzmocnienie 
spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej  

w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku 
Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”.

Pod koniec ubiegłego roku została 
wykonana inwentaryzacja wyrobów 
azbestowych na terenie naszej gminy 
oraz opracowano program usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest. 
Określa on potrzeby oraz kroki jakie 
powinniśmy zastosować, aby zakoń-
czyć erę eternitu. 

Jednocześnie w czwartym kwartale 
roku 2014 zakończyliśmy realizację 
pilotażowego systemu gospodaro-
wania odpadami azbestowymi na 
terenie Województwa Lubelskiego 
wzmocnionego sprawnym monitorin-
giem ilości oraz kontroli ich usuwania  
i unieszkodliwiania. Projekt był współ-
finansowany w 85% przez Szwajcarię 
w ramach Szwajcarskiego programu 
współpracy oraz w 15% przez bu-
dżet województwa. Liderem projek-
tu zostało Województwo Lubelskie  
a Partnerami, poza Gminą Milejów, 
gmina Niemce, Piaski, Wierzbica oraz 
Wólka. 

Program zakładał wymianę pokry-
cia dachowego na budynkach miesz-
kalnych z eternitu na blachodachówkę. 
Działanie to służyło poprawie wa-
runków życia i zdrowia mieszkańców 
oraz stanu środowiska naturalnego. 
Obejmowało głównie prace związane 
z demontażem, transportem oraz 
unieszkodliwianiem odpadów azbe-
stowych.

W grudniu ubiegłego roku pilo-
tażowy program został zakończony. 
Bezpłatnie blachodachówkę otrzymało 
sześć rodzin, objętych opieką przez 
OPS w Milejowie - najwięcej z gmin 
biorących udział w programie.

Anna Kłoda

Co prawda tegoroczna zima jest 
łaskawa dla drogowców, to jednak  
w razie jej „ataku” jesteśmy przygo-
towani, aby z nią walczyć.  Na terenie 
Gminy Milejów usługę zimowego 
utrzymania dróg w sezonie 2014/15 
w zakresie usuwania śniegu luźnego 
i zajeżdżonego, naboju śnieżnego 
oraz błota pośniegowego świadczyła 
będzie firma z Jaszczowa MAX-BET 
Rafał Wróbel. 

Zadanie zostanie wykonane we-
dług harmonogramu ustalanego 
każdorazowo przez Urząd Gminy. 
Decydować będzie w dużej mierze 
sytuacja na drogach w zakresie prze-
jezdności. Decyzję o rozpoczęciu 
akcji podejmuje Wójt Gminy lub 
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Zimowe utrzymanie dróg
upoważniony przez Wójta pracownik. 
W przypadku „klęski żywiołowej” 
przewiduje się zmianę harmonogra-
mu w celu ratowania zdrowia ludzi.                                                                                                                        
Zimowe utrzymanie dróg prowadzo-
ne będzie na drogach zarządzanych 
przez Gminę – nie dotyczy ono dróg 
prywatnych.

Informację o nieprzejezdności dro-
gi należy zgłaszać do sołtysów, którzy 
mają bezpośredni kontakt z pracowni-
kiem Urzędu Gminy odpowiedzialnym 
m.in. za zimowe utrzymanie dróg.                                                                             
Patrząc na coraz wyżej i jaśniej świecą-
ce słońce oraz wychodzące z ziemi tu-
lipany, pamiętając o zimie myślimy już  
o zadaniach czekających nas wiosną.

Alicja Dudek

Gmina Milejów bierze udział w projekcie „Wzmocnienie spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskie-
go w województwie lubelskim”. Jednym z elementów tego projektu jest przy-
gotowanie do realizacji pod względem formalno-prawnym inwestycji kluczowej 
– Bioelektrociepłownia wraz z zespołem instalacji hybrydowych OZE.

W październiku ubiegłego roku przeprowadzone zostały w tym zakresie 
konsultacje społeczne metodą planowania przyszłościowego, na etapie, któ-
rych zainteresowani mieszkańcy przedstawili swoje oczekiwania w procesie 
decyzyjnym przy realizacji inwestycji kluczowej dla Gminy Milejów. 

Kolejnym działaniem, które winno zostać zakończone w roku bieżącym jest 
opracowanie dla inwestycji kluczowej Programu Funkcjonalno – Użytkowego 
oraz Studium Wykonalności.

Ze względu na złożoność i skomplikowany charakter inwestycji w miesiącu 
styczniu br. odbył się wyjazd studyjny do porównywalnego, funkcjonującego 
obiektu w Koczergach k/Parczewa, w którym uczestniczyli Przewodniczący 
Rady Gminy, przewodniczący stałych komisji Rady Gminy oraz Wójt Gminy 
Milejów. 

Właściciel obiektu zapoznał obecnych ze stroną ekonomiczną realizacji jak 
również eksploatacji obiektu. Ponadto odpowiadając na pytania obecnych 
zaprezentował cykl technologiczny wytwarzania energii elektrycznej z bio-
masy roślinnej. Na proces ten składa się: przygotowanie substratów, proces 
fermentacji metanowej w warunkach beztlenowych, energetyczne wykorzy-
stanie biogazu, spalanie biogazu w silniku generującym energię elektryczną 
i przygotowanie do zagospodarowania substancji pofermentacyjnej, jako 
wysokiej jakości nawóz do nawożenia pól.

Sławomir Czubacki

Azbest nam 
nie straszny
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