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W tym wydaniu:

Dni Milejowa 2015
W	ostatnich	tygodniach	czerwca	zorganizowaliśmy	szereg	imprez	uświetnia-

jących	dni	miejscowości.	Wydarzenia	odbywały	się	w		dniach	20-21	oraz	27-28	
czerwca.	Rozpoczęliśmy	Nocą	Świętojańską	na	terenie	naszego	obiektu	rekre-
acyjno-sportowego	w	Jaszczowie,	przy	współpracy	ze	Stowarzyszeniem	Turystyki	
Aktywnej	nad	Wieprzem.	Odbywały	się	koncerty,	warsztaty	dla	najmłodszych,	
konkursy	oraz	widowiskowe	puszczanie	wianków	na	rzece	Wieprz.	Świętowanie	
najkrótszej	nocy	w	roku	zakończyło	się	tańcami	pod	gwiazdami.	Z	okazji	Dni	Mi-
lejowa	stoczono	Turniej	Dzikich	Drużyn	oraz	Turniej	Szachowy.	Tradycyjnie	też	

powitaliśmy	wakacje	i	zakończyliśmy	rok	kulturalno-oświatowy	w	GOK,	dziękując	
najmłodszym	uczestnikom	zajęć	oraz	ich	opiekunom	za	systematyczną		pracę	i	
chęć	kształtowania	przeróżnych	zainteresowań.	Dzięki	zaangażowaniu	Milejow-
skiej	Grupy	Miłośników	Fantastyki,	dzieciaki	mogły	uczestniczyć	w	grze	terenowej	
wokół	GOK	oraz	pokazie	kuglarskim	połączonym	z	warsztatami,	wykonanymi	
przez	sztukmistrzów	z	Lublina.	Sobotnie	powitanie	wakacji	również	zakończyło	
się	zabawą	taneczną.																																																																							       dok. na str. 3

W  związku z zakończeniem pracy 
na stanowisku sekretarza gminy Milejów

Pani mgr Krystyny Wiśniewskiej 
składam gorące podziękowania oraz wyrazy wdzięczności i uznania  

za wieloletnią pracę w Urzędzie Gminy Milejów. 

Wójt Gminy Milejów
Tomasz Suryś

W	ostatnim	 czasie	 lokalnym	 „hi-
tem”	wzbudzającym	wiele	 emocji,	
kontrowersji	 i	 niezrozumienia	 są	 kol-
portowane	pokątnie	przez	grupę	moich	
oponentów	imienne	listy	dokonanych	
w	poprzednich	 latach	umorzeń	 i	 ulg	 
w	zakresie	lokalnych	podatków.																																		

Rzecz	wymaga	wyjaśnień	i	odniesień,	 
w	co	najmniej	trzech	płaszczyznach:	praw-
nej,	faktycznej	i	aspekcie	prorozwojowym.	
Formalnie	na	podstawie	ordynacji	podat-
kowej	każdemu	podatnikowi	przysługuje	
prawo	ubiegania	się	o	możliwość	skorzysta-
nia	z	ulg	i	umorzeń	podatkowych.	Zgodnie	 
z	prawem	powodem	złożenia	wniosku	
o	ulgę	bądź	umorzenie	może	być	ważny	
interes	podatnika,	rozumiany	dwojako:	po-
tocznie	-	wynikający	z	trudnej	sytuacji	finan-
sowej	podatnika,	a	ta	może	być	wynikiem	
ubóstwa,	nieprzewidzianych	zdarzeń	bądź,		
o	czym	niewielu	wie	-	podjęciem	przez	
podatnika	działań	inwestycyjnych	i	proro-
zwojowych	/tzw. pomoc de minimis/.

W	każdym	z	przypadków	decyzja	wójta,	
burmistrza,	prezydenta	ma	charakter	uzna-
niowy,	oparty	o	szczegółowo	analizowany	
materiał	dowodowy,	stanowiący	tajemnicę	
skarbową.	Płaszczyzna	faktyczna.	Na	sławet-
nych	listach	znalazły	się	osoby	i	podmioty,	
których	sytuacja	finansowa	-	ukrywająca	się	
pod	enigmatycznym	stwierdzeniem	„waż-
nego	interesu	podatnika”	-	bywa	zupełnie	
różna.	Są	dla	przykładu	rolnicy,	których	
dotykają	skutki	 rozregulowanej	polityki	
rolnej	państwa,	a	właściwie	jej	braku,	którzy	
często	przegrali	z	pogodą,	nierzetelnym	
odbiorcą	owoców	ich	pracy,	z	odsetkami	
od	zaciągniętych	kredytów.

 dok. na str. 2                                                      
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WAŻNY INTERES PODATNIKA  A KLIMAT  DO INWESTOWANIA W MILEJOWIE 

dok. ze str. 1                                            
Są	 również	 ci,	 którzy	 odważnie	 in-
westują	 i	 prawdopodobnie	 stać	 ich	
na	zapłatę	podatków,	a	korzystają	ze	
swoich	praw	podobnie,	jak	ich	ubożsi	a	
może	mniej	aktywni	sąsiedzi.	Jest	jed-
na	z	ostatnich	w	powiecie	łęczyńskim,	
walcząca	w	 nierównej	 konkurencji	
handlowej,	 gminna	 spółdzielnia,	 za-
trudniająca	60	miejscowych,	głównie	
w	 słusznym	 wieku,	 mieszkańców	
-	 podatników.	 Jest	 łęczyński	 SPZOZ,	
opodatkowany	zgodnie	z	prawem,	-	z	
racji	 stanu	 technicznego	absurdalnie	
wysoko	 -	 płacący	 za	 poszpitalną,	
jaszczowską	 ruinę,	który	dzięki	umo-
rzeniu	należności	być	może	uratował	
jakieś	miejsce	pracy,	a	może	zdrowie	
i	życie	swoim	pacjentom.	Są	wreszcie	
na	wykazie	przedsiębiorcy	 -	 powiem	
prywatnie	popierający	urzędującego,	
ale	i	ci,	którzy	mają	innych	faworytów	
-	którym,	np.	powinęła	się	noga,	zaczęli	
dopiero	prowadzić	 rodzinne	biznesy,	
bądź	 zainwestowali	 potężne	 środki	
finansowe,	w	naszej	prawdziwej,	roz-
kwitającej	i	życiodajnej	„wolnej	strefie	

ekonomicznej”,	 na	 terenach	 zakładu	
przetwórczego.	 Są	 i	 inni,	 którym	być	
może	dziś	udzielona	pomoc,	przyniesie	
oczywiste	profity	i	korzyści	budżetowe	
w	przyszłości,	w	postaci	 podatków	 i	
nowych	miejsc	 pracy.	 Są	 i	wreszcie	
tacy,	 którzy	mając	 osobiste	 powody	
do	ulg	i	umorzeń,	z	racji	„gęstniejącej	
atmosfery”	wokół	całej	sprawy,	zapew-
ne	pierwszy	i	ostatni	raz	ubiegali	się	o	
swoje	prawa	w	zakresie	umorzeń.

Tak	m.in.	-	w	poszanowaniu	wzajem-
nych	racji	-	winno	się	w	moim	pojmowa-
niu	tworzyć	tzw.	klimat		dla	inwestora.	
Poczytajmy	 o	 tych	 już	 osiągniętych	
efektach	poniżej.	 Tyle	uzasadnienia	 i	
przemyśleń.	A	teraz	politycznie.	

W	 ostatniej	 przeprowadzonej	
kompleksowej	 kontroli	 finansów	
gminy	Milejów	przez	Regionalną	Izbę	
Obrachunkową	 problematyka	 doko-
nywanych	ulg	i	umorzeń	nie	umknęła	
uwadze	 kontrolujących.	Analiza	 była	
szczegółowa	i	dogłębna.	Kuriozalnie	-	
w	ocenie	kontrolujących	dokonane	w	
najwyższej	kwocie	umorzenia	dla	inwe-
storów	na	terenie	po	byłym	zakładzie	

2010r.	- 404.446,12 zł.	/słownie: cztery-
sta cztery tysiące czterysta czterdzieści 
sześć złotych 12/100/, 
2011r.	- 404.715,18 zł.	/słownie: cztery-
sta cztery tysiące siedemset piętnaście 
złotych 18/100/,
2012r.	- 415.309,75 zł.	/słownie: cztery-
sta piętnaście  tysięcy  trzysta dziewięć  
złotych 75/100/, 
2013r.	 - 412.047,82zł. /słownie: czte-
rysta dwanaście tysięcy czterdzieści 
siedem złotych 82/100.                                                                       

To	nie	 kwoty	 kolejnych	umorzeń	
podatku	dokonanych	przez	wójta,	 a	
osiągnięte	kwoty	rocznych	przychodów	
w	latach	2010	–	2013	przez	jednego	z	
czterech	lekarzy	pracujących			w	miej-
scowym	ośrodku	 zdrowia	 /dane	 na	
podstawie	oświadczeń	majątkowych	
http://lecznaas.bip.e-zeto.com		/Przy-
chody	 trzech	pozostałych	 lekarzy	nie	
są	nam	znane.

System	finansowania	podstawowej	
opieki	 zdrowotnej	w	Polsce	polega	w	

LEKARZU  PODZIEL  SIĘ  MOJĄ SKŁADKĄ

Czy Milejowianom należy się 
szerszy dostęp do usług medycznych?

uproszczeniu	na	przekazywaniu	środków	
finansowych	na	leczenie,		na	rzecz	praktyki	
p.o.z		z	góry,	za	gotowość	przyjęcia	pacjen-
ta	 -	w	ramach	podpisanego	kontraktu.	
Kwota	 finansowa	wyliczana	 jest	 jako	
iloczyn	liczby	pacjentów	/max.	2750	pa-
cjentów	na	jednego	lekarza/,	i	tzw.	stawki	
kapitacyjnej	wynoszącej	w	roku	2015	ok.	
140,00	zł.	rocznie	na	pacjenta.	

Reasumując,	mający	 pełne	 ob-
łożenie	 lekarz	 rodzinny	 otrzymuje	
ok.40.000,00zł.	miesięcznie,	 z	 czego	
utrzymuje	praktykę		i	pobiera	wynagro-
dzenie	/	w	naszym	rzeczonym	przypadku	
ok.	20.000,00zł.,	miesięcznie	netto/,	w	
związku	z	tym	coraz	powszechniej		poja-
wiają	się		pytania.	Te	ważne	i	prozaiczne.	
Z	ważnych	pytań:		np.	jakie prawa przy-
sługują pacjentom w ramach realizacji 
kontraktu? , jaki winien być dostępny  
katalog usług medycznych mieszczących 
się w tej niebagatelnej kwocie?, co z 
profilaktyką wykrywania chorób?	 itp.	 
Z	 pytań	 prozaicznych	 np.	 jak długo 

możemy oczekiwać na wizytę lekarza?, 
kiedy wreszcie wcześniej otworzą po-
czekalnie?, a czy przy „okazji” możemy 
liczyć na usługi lekarzy specjalistów? 
Bez	dwóch	zdań	polityka	informacyjna	
w	tym	zakresie	zupełnie	leży.	Co	wobec	
powyższego?	W	moim	 odczuciu,	w	
odpowiedzi	na	 szereg	pytań,	podjęte	
działania	 zmierzające	do	uruchomie-
nia	na	bazie	byłego	ośrodka	 zdrowia	
w	Milejowie	konkurencyjnej	praktyki	
lekarza	 rodzinnego	 i	 zespołu	poradni	
specjalistycznych	 są	 racjonalne,	uza-
sadnione	i	myślę,	że	oczekiwane	przez	
naszych	pacjentów.	

W	dniu	2		lipca	odbył		się	przetarg	
na	 dzierżawę	 opuszczonego	 przez	
NZOZ	w	Milejowie	obiektu.	Nie	wpły-
nęła	żadna	oferta.	W	związku	z	brakiem	
zainteresowania	 ze	 strony	oferentów	
będę	prowadził	 szerokie	 konsultacje	
mające	na	celu	utworzenie	publicznej	
praktyki	lekarza	rodzinnego	i	sieci	usług	
dodatkowych	/lekarze	specjaliści,	sto-
matologia	szkolna/,	połączone	z	grun-
townym	 remontem	obiektu,	 którego	
blisko	przez	 15	 lat	 użytkowania,	 nie	
mogliśmy	się		doczekać.	

Tomasz Suryś

przetwórczym,	winny	być	dokonane	z	
urzędu,	w	oparciu	o	zapisy	uchwały	Nr	
XXXIII/216/01	Rady	Gminy	Milejów	z	
dnia	29	listopada	2001r.	cytat:	„	Zwal-
nia się od podatku od nieruchomości 
na okres 3 lat, nieruchomości lub ich 
części związane z uruchomioną na 
terenie Gminy Milejów działalnością 
gospodarczą przez przedsiębiorców…” 
Przypominam,	że	w	owym	czasie	przy-
jęta	jednogłośnie	uchwała	podpisana	
przez	Przewodniczącego	Rady	Gminy	
Pana	 Krzysztofa	 Niewiadomskiego	
miała	stanowić	sztandarowy	manifest	
„wielkich	 przyjaciół”	milejowskich	
przedsiębiorców,	 a	 dopiero	 obecnie	
mamy	 do	 czynienia	 z	 symptomami	
dużych	pozytywnych	 zmian,	 przynaj-
mniej	na	terenach	po	zakładach	prze-
twórczych,	wymagających		rozumnego	
i	 elastycznego	 podejścia	 za	 strony	
organu	podatkowego.	

P.S. W najbliższym czasie  lokalni 
przedsiębiorcy zostaną poinformowani 
o terminie spotkania informacyjnego w 
zakresie pozyskania środków  unijnych 
w latach 2015-2020, organizowanego 
przez Lubelską Agencję Wspierania 
Przedsiębiorczości.

Tomasz Suryś

TEKST POLEMICZNY I POLITYCZNY

Wzrost 
przedsiębiorczości
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Dok. ze str. 1
Kolejnym	efektownym	i	oryginal-

nym	widowiskiem	był	najazd	Króla	
Jana	III	Sobieskiego	na	milejowskie	
włości.	Królewski	Orszak	zawitał	do	
obozowiska	w	ogrodach	na	terenie	
Gminnego	Ośrodka	Kultury	w	Mile-
jowie	28	czerwca.	

Gmina	 Milejów	 jako	
jedna	z	czterech	gmin	Lu-
belszczyzny uczestniczy 
w	 projekcie	 „Marketing	
gospodarczy	Szlaku	Jana	III	
Sobieskiego	na	rzecz	budo-
wania	dobrego	wizerunku	
Lubelszczyzny”.	W	ramach	
tego	projektu	 została	 zre-
alizowana	międzynarodo-
wa	 impreza	Miodosytnia	
Króla	 Jana	 finansowana	 z	
Regionalnego	 Programu	Operacyj-
nego	Województwa	Lubelskiego	na	

Dni Milejowa 2015
lata	2007-2013:	Oś	Priorytetowa	2.	
Infrastruktura	 ekonomiczna,	 Dzia-
łanie	 2.4	Marketing	 gospodarczy.	
Realizatorami	 imprezy	 było	 Stowa-
rzyszenie	 Chorągiew	 Zamku	w	 Za-
wieprzycach	wraz	z	zaprzyjaźnionymi	
bractwami	rycerskimi.	Było	hucznie	

od	wystrzałów	 armat	 i	muszkietów	
oraz	 bardzo	widowiskowo.	 	Miesz-

kańcy	mogli	spróbować	tradycyjnego	
miodu	pitnego,	wziąć	udział	w	kon-
kursach,	 lekcjach	 historii	 i	warszta-
tach	 tanecznych,	 a	 także	 obejrzeć	
pokazy	Artylerii	Bractw	Rycerskich,	
Musztry	 Dragonii	 Króla	 Jana	 oraz	
barwną	inscenizację	przedstawiają-
cą	bijatykę	o	kobietę.	Gospodynie	
Gminy	Milejów	sposobiły	się	znacz-
nie	 wcześniej	 do	 przyjazdu	 Króla	
przygotowując	historyczne	nalewki	
i	 dania	 do	 konkursu	 kulinarnego,	
zdobywając	 przy	 tym	 ogromne	
uznanie	królewskiego	jury.

	Uczestnicy	mogli	wysłuchać	kon-
certów	zespołów	Bleff	i	Sex	Machine	
Band	oraz	solowego	projektu	Dariu-
sza	Tokarzewskiego,	członka	zespołu	
Vox.	Podczas	imprezy	odbywała	się	
także	akcja	poboru	krwi.	

Dni	Milejowa	 2015	 przeszły	 do	
historii,	 ale	 wcześniej	 głęboko	 do	
niej	 sięgnęły	 wspominając	 czasy	
dworskie	z	XVII	wieku.	

Dominika Kornecka

O	rosnącej	przedsiębiorczości	na	tere-
nie	Gminy,	umiejętnej	ingerencji	w	lokalny	
rynek	pracy	oraz	o	stosowaniu	właściwej	
polityki	podatkowej	 i	 inwestycyjnej	od-
działywującej	zarówno	na	ludność,	jaki	i	
podmioty	gospodarcze	świadczy	odnoto-
wywany	sukcesywnie	wzrost:

-	kwot	przypisów	z	tytułu	podatku	od	
nieruchomości	od	osób	prawnych,	wyni-
kający	przede	wszystkim	z	rosnącej	liczby	
budynków,	budowli	i	gruntów	związanych	
z	działalnością	gospodarczą.	Na	prze-
strzeni	 lat	2013-2014	wartość	budowli	
związanych	z	działalnością	gospodarczą	
wzrosła	o	5.581,4	tys.	zł,	zaś	powierzch-
nia	budynków	o	2.052,23	m³.	Pozytywny	
trend	powinien	utrzymać	się	również	w	
2015r.	Jak	wynika	z	ewidencji	gruntów	i	
budynków	Urzędu	Gminy	Milejów,	w	roku	
bieżącym	wartość	budowli	i	powierzchnia	
budynków	 związanych	 z	prowadzoną	

działalnością	wzrosła	w	stosunku	do	roku	
poprzedniego	odpowiednio	o	12.703,9	

tys.	zł	i	2.919,06	m³.	Poziom	przypisów	z	
tytułu	podatku	od	nieruchomości	od	osób	
prawnych	w	latach	2009-2014	obrazuje	
zamieszczony	wcześniej	wykres;

-	wpływów	z	tytułu	udziału	Gminy	w	
podatku	dochodowym	od	osób	fizycz-
nych,	stanowiących	dochód	budżetu	pań-
stwa.	Na	przestrzeni	minionych	okresów	
sprawozdawczych	kwota	udziałów	wzro-
sła	średnio	w	skali	roku	o	ok.	4	punkty	
procentowe.	Kształtowanie	się	docho-
dów	z	 tytułu	PIT	w	 latach	2009-2014	
przedstawia	poniższy	wykres.	Porównu-
jąc	dane	z	31.05.2015r.	(1		303		074,00	zł)	
z	analogicznym	okresem	roku	minionego	
(940	 	906,00	zł)	można	zakładać,	że	w	
roku	bieżącym	przyrostowa	tendencja	w	
zakresie	wpływów	uzyskiwanych	z	tytułu	
udziału	Gminy	w	podatku	dochodowym	
od	osób	fizycznych	zostanie	zachowana;

Źródło: oprac. własne na podstawie danych GM Milejów.

-	sprzedaży	wody	na	cele	produkcyjne	
i	ilości	odprowadzanych	do	oczyszczalni	

ścieków.	Dzięki	podejmowanym	przez	
Gminę	 inwestycjom	infrastrukturalnym	
są	zaspokajane	nie	tylko	potrzeby	mate-
rialno-bytowe	wspólnoty	samorządowej,	
ale	i	coraz	większej	grupy	przedsiębior-
ców.	 Potwierdzeniem	 takiego	 stanu	
rzeczy	jest	stale	rosnąca	sprzedaż	wody	
na	cele	produkcyjne	i	ilość	wpływających	
do	oczyszczalni	ścieków.	Sytuację	w	za-
kresie	sprzedaży	przez	Przedsiębiorstwo	
Gospodarki	Komunalnej	w	Milejowie	Sp.	
z	o.o.	wody	na	cele	produkcyjne	w	latach	
2012-21014	oraz	ilości	ścieków	odprowa-
dzanych	do	Spółki	Wodno-	Ściekowej	w	
Milejowie	w	latach	2009-2014	obrazują	
poniższe	wykresy.

Wzrost przedsiębiorczości
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Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Wzrost 
przedsiębiorczości

Źródło: oprac. własne na podstawie danych GM Milejów.
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Zakończył	 się	 remont	 ponad	1,3	
km	odcinka	drogi	gminnej	nr	105331L	
Milejów-Osada	–	Antoniów-Kolonia.	

Inwestycja	realizowana	była	w	dwóch	
etapach.	Pierwszy	etap,	tj.	wykonanie	
podbudowy	 zrealizowany	 został	w	
roku	 2010	 przy	współfinansowaniu	

przez	Ministerstwo	Spraw	Wewnętrz-
nych	 i	Administracji,	w	 ramach	usu-
wania	 skutków	 powodzi	 natomiast	
drugi	etap,	czyli	wykonanie	dywanika	
z	mieszanek	mineralno-bitumicznych,	
oznakowania	oraz	barier	ochronnych	
na	długości	 1,3	 km,	 zakończył	 się	w	

Nowe oblicze drogi
czerwcu	 br.	 Remont	 drogi	 polegał	
na	 odtworzeniu	 stanu	 istniejącego	
z	wykorzystaniem	nowych	materia-

łów,	 których	wbudowanie	 zgodnie	 z	
uwarunkowaniami	 technologicznymi	
zapewni	 dostosowanie	parametrów	
technicznych	 i	 użytkowych	drogi	 do	

wymagań	 stawianych	 klasie	 drogi	
lokalnej,	 podniesienie	 nośności	 do	
8	 ton	oraz	poprawi	bezpieczeństwo	
i	 płynności	 ruchu	 i	 trwałość	 drogi	
na	 co	najmniej	 10	 lat.	 Zakres	 robót	
drogowych	wykonano	w	 granicach	
istniejącego	pasa	drogowego.	

Uzyskane	 przez	Gminę	Milejów,	
dofinansowanie	w	ramach	Narodowego	
programu	przebudowy	dróg	 lokalnych	
-	Etap	 II	Bezpieczeństwo	-	Dostępność	
-	Rozwój,	niewątpliwie	przyspieszyło	
remont	tego	odcinka	drogi	ale	również	

dowodzi,	iż	władze	gminy	czynią	starania	
do	realizacji	 zadań	zapisanych	w	obo-
wiązującym	Planie	Przebudowy	Dróg	w	
Gminie	Milejów	na	lata	2014-2020.

Całkowita	wartość	projektu:	 317	
897,31	PLN.

Uzyskane	dofinansowanie	NPPDL:	
158	948,00	PLN.

Wkład	własny	Gminy	Milejów:	158	
949,31	PLN.

Grzegorz Tkaczuk



5

Kierowcy	korzystający	z	przecinającej	Gminę	Milejów	drogi	woje-
wódzkiej	nr	829	Łucka-Łęczna-Biskupice	zadają	sobie	pytanie:	KIEDY	
REMONT?	Już	niedługo.	Dociekliwych	internautów	odsyłam	na	www.
zdw.lublin.pl	(zakładka:	przetargi)	lub	www.lubelskie.pl.	(zakładka:	sej-
mik).	Znajdą	się	tam	informację	na	temat	zlecenia	przez	Zarząd	Dróg	
Wojewódzkich	w	Lublinie	wykonanie	dokumentacji	projektowej	odcinka	
od	Łęcznej	poprzez	Milejów	do	Biskupic	o	łącznej	długości	ponad	18	
km.	Widocznym	tego	dowodem	są	służby	geodezyjne	aktualizujące	od	
początku	tego	roku	mapy	geodezyjne.	Jednocześnie	jednostka	projekto-
wa	uzgadnia	rozwiązania	projektowe,	takie	jak	skrzyżowania	z	drogami	
gminnymi,	powiatowymi,	odwodnienia	korony	drogi,	kolizje	z	pozostałą	
infrastrukturą,	zjazdy	na	działki	prywatne	oraz	co	jest	niezmiernie	ważne	
dla	niezmotoryzowanych	użytkowników	-	ścieżki	rowerowe.	Mają	one	
powstać,	obok	chodników	dla	pieszych,	na	całej	długości	projekto-
wanego	odcinka	od	Łęcznej	do	Biskupic	w	terenach	zabudowanych,	 
a	w	niezabudowanych	jako	ciąg	pieszo-jezdny.

Według	tych	informacji	dokumentacja	ma	powstać	do	końca	tego	
roku.	Pesymista	rzekł	by,	iż	już	jedna	powstała	i	nic	się	nie	zadziało.	
Dlatego	odsyłam	do	drugiego	źródła	tj.	Urzędu	Marszałkowskiego	
Województwa	Lubelskiego,	a	mianowicie	do	tzw.	uchwały	budżeto-
wej.	Określa	ona	wydatki	realizacji	tej	inwestycji	(i	tutaj	uwaga)	na	
lata	2015-2017!	Oznacza	to,	że	w	tych	latach	istnieje	realna	szansa	
rozbudowy	drogi	wojewódzkiej	nr	829	Łucka-Łęczna-Biskupice.	Tak	
jak	przy	każdej	 inwestycji	pierwszym	ważnym	krokiem	jest	stwo-
rzenie	i	uzgodnienie	dokumentacji	technicznej,	kolejnym	uzyskanie	
prawomocnego	pozwolenia	na	budowę	i	w	końcu	realizacja	zadania.	
Miejmy	nadzieję,	że	jednostka	projektowa	dotrzyma	terminu	wyko-
nania	projektu	a	inwestor	przystąpi	niezwłocznie	do	jej	finalizacji.	

Grzegorz Tkaczuk

Droga marzeń

Przygotowania	 do	 rozpoczęcia	
inwestycji	 kluczowej	 –	Bioelektrocie-
płownia	wraz	z	zespołem	instalacji	hy-
brydowych	OZE	realizowane	są	zgodnie	
z	założeniami.

W	okresie	od	dnia	3	 kwietnia	do	
dnia	 2	 czerwca	 br.	 przeprowadzono		
Dialog	 techniczny	poprzedzający	po-
stępowanie	o	udzielenie	 zamówienia	
publicznego,	 którego	 przedmiotem	
będzie	 usługa	wykonania	 Programu	
Funkcjonalno	–	Użytkowego	(PFU)	oraz	
Studium	Wykonalności	(SW)	inwestycji	
kluczowej	w	Gminie	Milejów	-	w	ramach	
projektu	 [PL06-30]	finansowanego	 ze	
środków	Mechanizmu	 Finansowego	
EOG	2009-2014.

W	Dialogu	uczestniczyły	trzy	spe-
cjalistyczne	 podmioty	 posiadające	
wymagane	doświadczenie	w	zakresie	
projektowania	 lub	budowy	obiektów	
służących	 do	wytwarzania	 biogazu	

Realizacja Bioelektrociepłowni w ramach projektu 
„Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej 

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

Współfinansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu 
i Norwegii oraz środków krajowych

lub	energii	elektrycznej	ze	źródeł	od-
nawialnych.

Celem	Dialogu	 technicznego	było	
pozyskanie	informacji	w	zakresie:

1)	zagadnień	technicznych,	techno-
logicznych,	prawnych,	wykonawczych,	
organizacyjnych	 oraz	 logistycznych,	
informacji	najbardziej	korzystnych,

odpowiadających	 potrzebom	Za-
mawiającego	 związanych	 z	 realizacją	
Zamówienia;

2)	 oszacowania	wartości	 Zamó-
wienia,

3)	 służących	do	opracowania	do-

kumentacji	 Zamówienia,	w	 tym	m.in.	
opisu	przedmiotu	zamówienia	poprzez	
wskazanie	wymagań	 funkcjonalnych,	
specyfikacji	 istotnych	warunków	 za-
mówienia	w	tym	kryteriów	oceny	ofert	
innych	niż	cena	oraz	istotnych	postano-
wień	umowy.

W	chwili	obecnej	trwają	intensywne	
prace	związane	z	analizą	merytoryczną	
otrzymanych	informacji	oraz	przygoto-
waniem	i	opracowaniem	dokumentacji	
do	ogłoszenia	postępowania	przetar-
gowego.

Sławomir Czubacki
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Lubelska	 Fundacja	 Inicjatyw	Eko-
logicznych	 opracowuje	 dla	 Gminy	
Milejów	dokumenty	 strategiczne	wy-
znaczające	kierunki	zrównoważonego	
rozwoju	 opartego	 na	 odnawialnych	
źródłach	energii	tj.		

Projektu	 założeń	do	planu	zaopa-
trzenia	w	ciepło,	energię	elektryczną	
i	paliwa	gazowe	w	Gminie	Milejów	na	
lata	2015-2032,

Planu	gospodarki	niskoemisyjnej	w	
Gminie	Milejów	na	lata	2015-2020.

W/w	dokumenty	wyznaczą	i	wska-
żą	 konkretne	 działania	 w	 zakresie	
poprawy	efektywności	energetycznej	

Rozwój Gminy w oparciu o odnawialne źródła energii
oraz	 wykorzystanie	 odnawialnych	
źródeł	 energii	 w	 gospodarstwach	
domowych,	rolnych	oraz	na	nierucho-
mościach	podmiotów	gospodarczych.	
Zaplanowanie	 szeregu	przedsięwzięć	
umożliwi	władzom	gminy,	 jej	miesz-
kańcom	oraz	firmom	ubieganie	 się	o	
uzyskanie	dofinansowania	w	 ramach	
nowej	 perspektywy	 finansowej	 na	
lata	 2014-2020	wielu	 inwestycji	 z	
zakresu	 szeroko	 rozumianej	 popra-
wy	efektywności	 energetycznej,	 np.	
ocieplenie	obiektów,	wymianę	drzwi	i	
okien,	modernizację	systemów	grzew-
czych	wraz	 z	wymianą	 źródła	 ciepła,	

modernizację	 systemów	wentylacji,	
klimatyzacji,	wymianę	kotłów	węglo-
wych	na	ekologiczne,	modernizację	linii	
technologicznych,	wprowadzanie	no-
wych	energooszczędnych	materiałów,	
urządzeń	 i	 systemów	 instalacyjnych,	
budowę	obiektów	pasywnych	oraz	wy-
korzystanie	odnawianych	źródeł	energii	
np.	zakup	i	montaż	źródeł	energii	typu	
kolektory	 słoneczne,	 fotowoltaiczne	
czy	pompy	ciepła	oraz	wykorzystanie	
energii	biopaliw.			

Koszt	opracowania	w/w	dokumen-
tów	strategicznych	wynosi	21	525,-zł.

Sławomir Czubacki

„ M a m o ,  z r o z u m  d z i -
siaj  czasy całkiem inne są ….” 
Od	dziecka	uczymy	 się	 szacunku	do	
naszych	matek,	 a	miłość,	 która	 nas		
z	nimi	 łączy,	 to	 jeden	 z	najpiękniej-
szych	 prezentów,	 jakimi	 obdarzyła	
nas	natura.	

Dzień	Matki	 to	 święto,	 podczas	
którego	powinniśmy	okazać	naszym	ro-

dzicielkom	w	szczególny	sposób	wyrazy	
miłości	i	szacunku.

Zarząd	Forum	Kobiet	Gminy	Mile-
jów	w	dniu	23	maja	2015	r.		w	Gminnym	
Ośrodku	Kultury	przygotował	biesiadę	
literacką	z	okazji	„Dnia	Matki”.

Tę	wyjątkową	uroczystość	rozpoczę-
to		spotkaniem		poetyckim,	na	którym		
Panie	Maria	Pietraś,	Maria	 Tomczak,	
Krystyna	Podściańska	i	Czesława	Szcze-
pańska	zaprezentowały	własną	poezję		
poświęconą	matkom.	Ciężko	było	ukryć	
wzruszenie	na	twarzach	naszych	mam,	
ale	cóż,	to	wyjątkowa	chwila,	a	słowa	
swą	prostotą	spowodowały	wiele	unie-
sień	i	zachwytów.			

Dzień Matki W	 drugiej	 części	 spotkania,	 w	
uroczystym	 	 nastroju	 wysłuchano	
wspaniałego	koncertu.	Zaśpiewały	dla	
nas	Jolanta	Krystyna	Kawińska	z	cór-
kami:	Dorotą	Kucybałą	 i	 Aleksandrą	
Kosakowską.	 Przepięknie	wykonane	
piosenki	 o	mamie	 z	 kanonu	polskiej	
muzyki	 wprowadziły	 serdeczną	 i	
pełną	wzruszeń	 atmosferę.	Owacje	
na	stojąco	były	w	pełni	uzasadnione,	
zaś	 emocjonująco	 wykonana	 pio-

senka	„Mamo	on	
zaprosił	 wczoraj	
mnie	 do	 kina….”	
z	repertuaru	Edy-
ty	 Gepert,	 jesz-
cze	wiele	 godzin		
brzmiała	 	 	 	 	 	 w	
naszych	sercach.	

Pamiętajmy,	
że	 Dzień	 Matki	
to	idealna	okazja	
by	okazać	naszym	
Mamom szacu-
nek	 i	miłość,	wy-

nagrodzić	im	wszystkie	te	pośpieszne	
dni,	kiedy	nie	mieliśmy	czasu	poroz-
mawiać	z	nimi	o	naszych	uczuciach	i	
podziękować	za	trud	włożony	w	nasze	
wychowanie.		

M. Dziurka

Władze	 gminy	 czynią	 starania	
w	 celu	 zapewnienia	 mieszkań-
com	miejscowości	 Klarów,	 jak	 i	
pozostałym	miejscowościom	 po	
wschodniej	 stronie	 gminy,	 do-
godnego	 przejazdu	 przez	 rzekę	
Wieprz.	

Obecnie	trwają	prace	projekto-
we	przy	wykonaniu	dokumentacji	
technicznej	obiektu.	Posadowie-
nie	konstrukcji	metalowej	mostu,	
o	 nośności	 pow.	 30	 ton,	 plano-
wane	 jest	przy	wykorzystaniu	sił	
jednostek	wojskowych	 jeszcze	w	
tym	 roku.	 Niekwestionowanym	
użytkownikiem	 mostu	 są	 Lasy	
Państwowe	–	Nadleśnictwo	Świd-
nik,	z	którymi	wójt	gminy	podjął	
rozmowy	 w	 sprawie	 wzajemnej	
współpracy,	 jak	 i	 partycypacji	 w	
części	kosztów	inwestycji.	Miejmy	
nadzieję,	 iż	 działania	 te	 dopro-
wadzą	do	rozpoczęcia	tak	bardzo	
wyczekiwanej	inwestycji.	 					

Grzegorz Tkaczuk

Most na rzece 
Wieprz 
w Klarowie

W związku z upływem kadencji 
Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Milejowie 

Pani mgr Doroty Wasilak 
oraz z zamiarem nie ubiegania się o dalsze pełnienie funkcji, 

składam podziękowania i wyrazy uznania za 15 lat pracy,                                           
na stanowisku Dyrektora naszego Przedszkola. 

Wójt Gminy Milejów
Tomasz Suryś
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W	lipcu	tego	roku	mijają	2	lata,	od	kiedy	zaczęły	obo-
wiązywać	nowe	przepisy	ustawy	śmieciowej.	Najważniejsza	
zmiana	to	powszechne	segregowanie	odpadów.	Kto	tego	nie	
robi,	płaci	więcej.	Unia	Europejska	wymaga	od	nas,	by	co	
roku	śmieci	nadających	się	do	recyklingu,	było	coraz	więcej.	
W	2020	roku	musimy	osiągnąć	poziom	50	%.

1	lutego	2015	r.	weszła	w	życie	ustawa	z	dnia	28	listopada	
2014	r.	o	zmianie	ustawy	o	utrzymaniu	czystości	i	porządku	w	
gminach	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.	U.	z	2015	r.,	poz.	87),	
która	wprowadziła	istotne	zmiany	w	zakresie	gospodarowania		
odpadami	komunalnymi	wytwarzanymi	w	naszych	domach,	
firmach,	instytucjach,	itp.	Najważniejsze	zmiany	to:

1.	przekazanie	egzekucji	 należności	 z	 tytułu	opłat	do	
urzędów	skarbowych,	 jednak	ustawa	daje	możliwość	 za-
chowania	egzekucji	przez	gminę	w	drodze	porozumienia	z	
urzędem	skarbowym.	W	Gminie	Milejów	egzekucję	opłat	 
za	gospodarowanie	odpadami	 komunalnymi	wykonywać	
będzie	Naczelnik	Urzędu	Skarbowego;

2.	,,w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej 
deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie 
stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których 
usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona”.	
W	praktyce	oznacza	to,	że	jeżeli	za	dany	okres	została	uisz-
czona	opłata,	a	następnie	złożona	deklaracja	zmniejszająca	
wysokość	opłaty	(np.	z	powodu	śmierci,	zmniejszenia	liczby	
mieszkańców	zamieszkujących	daną	nieruchomość	lub	dzia-
łalność	gospodarcza	była	prowadzona	w	mniejszym	zakresie,	
przez	co	została	wytworzona	mniejsza	ilość	nieczystości	czy	
też	w	przypadku	zmiany	stawki	opłaty)	to	różnica,	za	miesią-
ce,	w	których	odbierano	odpady,	nie	zostanie	zwrócona	ani	
nie	będzie	zaliczona	na	poczet	innych	zobowiązań;

3.	opłatę	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	w	
miesiącu,	w	którym	nastąpiła	zmiana,	uiszcza	się	w	gminie,	 
w	której	dotychczas	zamieszkiwał,	a	w	nowym	miejscu	zamiesz-
kania	-	od	miesiąca	następnego,	po	którym	nastąpiła	zmiana;

4.	nowelizacja	uchyla	podstawę	prawną	do	wprowa-
dzania	przez	gminę	zwolnień	podmiotowych,	dot.	opłat	za	
gospodarowanie	odpadami	 komunalnymi	dla	właścicieli	
nieruchomości,	na	których	zamieszkują	mieszkańcy.

W	związku	z	powyższym		traci	moc	§	1	pkt	4	uchwały	
Rady	Gminy	Milejów	Nr	III/15/14	z	dnia	12	grudnia	2014	r.	
w	sprawie	wyboru	metody	ustalenia	opłaty	za	gospodaro-
wanie	odpadami	komunalnymi	oraz	ustalenia	stawki	opłaty	
za	pojemnik,	w	brzmieniu:	

,,w przypadku nieruchomości, na których zamieszkuje 
rodzina mająca co najmniej troje dzieci w wieku do 18 
lat, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
obliczana będzie w ten sposób, że do jej obliczenia będzie 
uwzględniane jedynie troje dzieci w wieku do 18 lat, pozo-
stałe zaś dzieci w wieku do 18 lat nie będą uwzględniane 
przy ustalaniu opłaty”. 

Decyzja	ta	wynika	z	ustawy	sejmowej,	przez	co	władze	
gminy	nie	miały	na	nią	wpływu;

5.	określenie	maksymalnej	stawki	opłaty	za	odpady	ko-
munalne	segregowane,	która	będzie	zależała	od	wysokości	

przeciętnego	miesięcznego	dochodu	rozporządzalnego	na	
osobę	ogółem	publikowanego	w	Monitorze	Polskim	przez	
prezesa	Głównego	Urzędu	Statystycznego.	Ustawa	wpro-
wadza	wyższą	do	2-krotności	opłaty	podstawowej	–	opłatę	
za	odpady,	które	nie	są	zbierane	ani	odbierane	w	sposób	
selektywny.	W	przypadku	Gminy	Milejów	uchwalone	stawki	
nie	przekraczają	maksymalnej	 stawki	opłaty,	w	związku	z	
czym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
po wprowadzeniu nowelizacji nie ulega zmianie;

6.	 zawiadomienie	właściciela	nieruchomości	o	wyso-
kości	opłaty	 za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	 
w	przypadku	zmiany	stawki,	wówczas	właściciel	nierucho-
mości	nie	składa	nowej	deklaracji;

7.	wprowadzenie	 ryczałtowej	 stawki	opłaty	dla	nieru-
chomości	 letniskowych,	które	są	wykorzystywane	jedynie	
przez	część	roku;	

8.	 został	 doprecyzowany	 przepis	 dotyczący	 zakresu	
usług	 świadczonych	 przez	 gminę	w	 zamian	 za	 opłatę	 
za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi.	Rada	gminy	
będzie	mogła	ograniczyć	ilość	odpadów	zielonych,	zużytych	
opon,	odpadów	wielkogabarytowych	oraz	odpadów	budow-
lanych		i	rozbiórkowych	stanowiących	odpady	komunalne	
odbieranych	lub	przyjmowanych	przez	Punkty	Selektywnego	
Zbierania	Odpadów	Komunalnych	 od	właścicieli	 nieru-
chomości	w	 zamian	 za	pobraną	opłatę	 	 gospodarowanie	
odpadami	komunalnym;

9.	 zostały	doprecyzowany	przepis	dotyczący	punktów	
selektywnego	 zbierania	odpadów	komunalnych	 (PSZOK).	
Ustawodawca	nakłada,	 iż	punkty	 selektywnego	zbierania	
odpadów	komunalnych	utworzone	przez	gminę	mają	mieć	
charakter	stacjonarny.	Jednocześnie	w	ustawie	nowelizującej	
wskazano,	iż	gmina	jest	obowiązana	utworzyć	co	najmniej	
jeden	punkt	selektywnego	zbierania	odpadów	komunalnych,	
samodzielnie	lub	wspólnie	z	inną	gminą	lub	gminami.

Ustawa	 o	 zmianie	 ustawy	 o	 utrzymaniu	 czystości	 i	
porządku	w	gminach	oraz	niektórych	innych	ustaw	zawie-
ra	 szereg	potrzebnych	 i	 oczekiwanych	przez	 samorządy	
rozwiązań,	 którym	celem	 jest	usprawnienie	 systemu	go-
spodarki	odpadami	komunalnymi.	Przyjęte	w	tym	zakresie	
rozwiązania	 są	wynikiem	doświadczeń	zdobytych	przez	2	
lata	funkcjonowania	systemu.

Do	właścicieli	 nieruchomości,	 którzy	 spóźniają	 się	 z	
płatnościami	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	
wysyłane	są	upomnienia,	za	które	muszą	zapłacić	11,60	zł.	
Jednak	mimo	wysłanych	upomnień	nie	wszystkie	zaległości	
zostały	spłacone.	W	związku	z	tym,	osoby,	które	zalegają	
z	płatnościami	powyżej	kwoty	116	zł,	zostały	wystawione	
tytuły	wykonawcze	do	Naczelnika	Urzędu	Skarbowego,	a	
zaległe	opłaty	będą	 ściągane	 z	wynagrodzeń,	 emerytur,	
rent,	pieniędzy	posiadanych	na	rachunku	bankowym,	 	a	
dłużnicy	zostaną	obciążeni	dodatkowo	kosztami	egzeku-
cyjnymi.

Opłatę	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	
można	dokonać	 za	pośrednictwem	 internetu,	u	 sołtysów	
poszczególnych	wsi,	w	banku,	na	poczcie.	

Agnieszka Jóźwiak   

NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI 
I PORZĄDKU W GMINACH
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Kiedy	w	2011	roku	otwierano	Ośro-
dek	Rekreacyjny	w	Jaszczowie,	wszyscy	
wiedzieli,	że	taki	obiekt	jest	potrzebny,	
ale	nikt	nie	przypuszczał,	 że	stanie	się	
on	 jedną	 z	 popularniejszych	 atrakcji	
turystycznych,	nie	tylko	gminy	Milejów,	
ale	również	powiatu	łęczyńskiego.	To,	że	
będą	tam	gościli	kajakarze	było	pewne,	
gdyż	wybudowana	przystań	jest	praw-
dopodobnie	najlepsza	na	Wieprzu,	ale	
to,	że	ośrodek	tętni	życiem	przez	12	mie-
sięcy	w	roku	to	efekt	pracy	aktywnych	
mieszkańców.	W	2012	 roku	powołali	
oni	do	życia	stowarzyszenie,	które	dzięki	
środkom	unijnym	i	przychylności	władz	
Gminy	doposażyło	ośrodek	 i	 dba,	by	
każdy	znalazł	tu	coś	dla	siebie	z	oferty	
turystyki	 aktywnej.	 Kompleksowość	
oferty	 zapewniają	 zakupione	 kajaki	
oraz	wyposażenie	szkoły	w	 Jaszczowie	
w	łóżka	i	śpiwory,	co	tworzy	„bazę	noc-
legową”,	w	której	może	przenocować	40	
osób.	Wybudowano	ponadto	siłownię	
zewnętrzną,	z	której	korzystają	wszyscy	
mieszkańcy	gminy,	a	w	tym	roku	dzięki	
blisko	50	000	zł	otrzymanym	z	Programu	
Rozwoju	Obszarów	Wiejskich,	 uru-
chomiono	„bazę	rowerową”.	Powstała	
wiata,	która	wyposażona	jest	w	rowery	

dla	najmłodszych,	poczynając	od	mło-
dzieżowych,	górskich	i	„miejskich”,	a	na	
tandemach	dwuosobowych	kończąc.

1	maja	br.	w	ośrodku	w	Jaszczowie	
odbyło	 się	 uroczyste	 otwarcie	 Bazy	
Rowerowej.	Dzięki	pomocy	Gminnego	
Ośrodka	 Kultury	w	Milejowie	 został	
przygotowany	 i	wspaniale	przeprowa-
dzony	program	animacyjny	dla	dzieci.	
Liczne	konkursy,	 zabawy	 i	drobne	na-
grody	wywołały	bezcenne	uśmiechy	na	
twarzach	najmłodszych.	Przygotowany	
przez	nauczycieli	Zespołu	Szkół	Nr	2	w	
Jaszczowie	rowerowy	tor	przeszkód,	wy-
wołał	wiele	emocji,	a	przeprowadzony	
test	wiedzy	o	 ruchu	drogowym	poka-
zał,	że	wiedza	naszej	młodzieży	jest	na	
wysokim	poziomie.	W	części	oficjalnej	i	
uroczystym	otwarciu	udział	wzięli	m.in.:	
posłanka	Pani	Magdalena	Gąsior	Marek	
i	starosta	łęczyński	Pan	Roman	Cholewa.	
Około	godziny	14	dla	podkreślenia	słusz-
ności	takich	inicjatyw,	dotarł	do	ośrodka	
„Kameralny	Rajd	Rowerowy”,	w	którym	
wzięło	udział	ponad	100	rowerzystów,	
pokonując	trasę	z	Łęcznej.	

W	części	 rozrywkowej	 zaprezento-
wali	się	nam	uczniowie	ze	szkół	gminy	
Milejów	oraz	zespoły	wokalne	i	taneczne	

AKTYWNIE W JASZCZOWIE

I n fo rmu jemy, 	 i ż 	 od 	 dn i a	 
1	kwietnia	2015r.	 nastąpiła	 zmia-
na	 godzin	 pracy	 Urzędu	 Gminy,	
Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	 i	 Sa-
morządowego	Biura	Obsługi	Szkół	
i	Przedszkoli	w	Milejowie:

- każdy wtorek w godz.: 800 - 1600

- pozostałe dni w godz: 700 - 1500

ZMIANA GODZIN PRACY 
Urzędu Gminy w Milejowie

Wychodzimy	w	 ten	 sposób	na-
przeciw	potrzebom	i	oczekiwaniom	
naszych	mieszkańców.	

z	Gminnego	Ośrodka	 Kultury.	Wiele	
emocji	wywołał	pokaz	tańca	ulicznego	w	
wykonaniu	grupy	tanecznej	„Baz	Nazwy”.	
Uczestnicy	konkursu	wiedzy	o	atrakcjach	
turystycznych	powiatu	łęczyńskiego	i	gmi-
ny	Milejów	otrzymywali	nagrody	i	gadżety	
ufundowane	przez	Starostwo	Powiatowe	
w	Łęcznej,	Kancelarię	Sejmu	 i	organi-
zatorów	czyli	Stowarzyszenie	Turystyki	
Aktywnej	„Nad	Wieprzem”.	Dzięki	zawsze	
pomocnym	strażakom	Ochotniczej	Straży	
Pożarnej	w	Milejowie,	uczestnicy	mogli	za-
poznać	się	ze	sprzętem	wykorzystywanym	
w	akcjach	gaśniczych.	Patrol	Komendy	
Powiatowej	z	Łęcznej	odpowiadał	z	kolei	
na	pytania	uczestników	festynu,	dotyczą-
ce	zmian	w	kodeksie	ruchu	drogowego	i	
zadbał,	by	uczestnicy	rajdu	rowerowego	
trasę	Łęczna-Jaszczów-Łęczna	pokonali	
bezpiecznie.	Po	części	oficjalnej	rozpoczął	
się	występ	zespołów	muzycznych	Blef	
oraz	Disarray.

Patronatem	Honorowym	 imprezę	
objął	Wójt	Gminy	Milejów	Pan	Tomasz	
Suryś,	 który	wsparł	 przedsięwzięcie	
ze	środków	na	promocję	gminy,	nato-
miast	patronem	medialnym	było	Radio	
Lublin.

Andrzej Hartfil 
Stowarzyszenie Turystyki 

Aktywnej „Nad Wieprzem”

Każdy	 dom	 powinien	 posiadać	
odpływ	nieczystości.	 Jeśli	 istnieje	sieć	
kanalizacyjna	mamy	problem	z	głowy,	
a	gdy	jej	nie	ma	sami	musimy	zadbać	o	
właściwy	 sposób	odpływu	nieczysto-
ści.	Dlatego	władze	gminy	wychodząc	
naprzeciw	takim	problemom	inwestują	
corocznie	w	wykonanie	przydomowych	
oczyszczalni	ścieków.	

Dzięki	współfinansowaniu	ze	środ-
ków	 Programu	 Rozwoju	 Obszarów	
Wiejskich	na	lata	2007-2013	w	ramach	
działania	 „Podstawowe	usługi	dla	go-
spodarki	i	ludności	wiejskiej”	udało	się	
wybudować,	w	latach	2010-2014,	181	
przydomowych	oczyszczalni	 ścieków	
na	terenach	nie	objętych	siecią	kana-
lizacyjną.

W	roku	2015	po	przeprowadzeniu	
postępowania	przetargowego	w	trybie	
przetargu	 nieograniczonego,	 pomię-
dzy	Wójtem	Gminy	Milejów,	 a	 firmą	
P.P.H.U.	 	 BESTBUD	 Tatiana	 Bazylak,	
została	podpisana	umowa	na	realizację	
operacji		pn.:	„Wzmocnienie	potencjału	
gospodarki	wodno-ściekowej	w	miej-

Przydomowe oczyszczalnie ścieków
scowości	Zgniła	Struga,	Wólka	Bielecka,	
Maryniów,	 Jaszczów-Kolonia,	Dąbro-
wa,	Białka-Kolonia,	 Białka	 –	 poprzez	
budowę	przydomowych	oczyszczalni	
ścieków”	na	kwotę	278		545,80	zł.	W	ra-
mach	przedsięwzięcia	wykonano	35	szt.	
przydomowych	oczyszczalni	 ścieków	
do	budynków	mieszkalnych.	 Zadanie	
to	również	było	współfinansowane	ze	
środków	Programu	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich	na	lata	2007-2013	w	wysoko-
ści	50%	kosztów	kwalifikowalnych.

Budowa	przydomowych	oczyszczal-
ni	 ścieków	na	 terenach,	gdzie	nie	ma	
możliwości	 podłączenia	 do	 systemu	
kanalizacyjnego	jest	doskonałą	alterna-
tywą	dla	zbiorników	bezodpływowych.	
Indywidualne	oczyszczalnie	ścieków	są	
ekologiczne,	bezpieczne	dla	środowiska	
i	tanie	w	eksploatacji.	Miejmy	nadzie-
ję,	 że	Nowa	Perspektywa	2014-2020	
umożliwi	nam	pozyskanie	nowych	środ-
ków	i	kontynuację	obranego		kierunku	
ekologicznego	zagospodarowania	nie-
czystości	na	terenach	wiejskich.

Marta Pawelec


