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Projekt jest realizowany
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na
lata 2014-2020. Całkowita
wartość projektu to prawie

11,3 mln.zł. Otrzymane dofi-
nansowanie od Unii Euro-
pejskiej to ponad 4,5 mln. zł.
„Gmina zaciągnęła pożyczkę
od Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Lublinie na
kwotę 4,5 mln. zł oraz za-
gwarantowała wkładwłasny
gminy w wysokości prawie
1,8 mln.zł.” – mówi Wójt
Gminy Firlej Dawid Tarnow-
ski. To bardzo ważna inwe-
stycja gwarantująca nieza-

leżność jeśli chodzi o odbiór
nieczystości od mieszkań-
ców. Wykonawcą robót bu-
dowalnych jest firma IN-
STALBUD Sp. z o.o. Rzeszów.
Do końca 2020 r. zrealizowa-
no 50% zakresu rzeczowego
i finansowego inwestycji.
W lipcu planowane jest za-
kończenie budowy, a w kolej-
nych miesiącach proces uru-
chomienia urządzeń i obiek-
tów oraz uzyskanie pozwole-
nia na użytkowanie.

Gmina Firlej jest pro ekologiczna i dba o środowisko. Na na-
szym terenie powstaje jedna z najnowocześniejszych oczysz-
czalni ścieków w kraju. Technologia i rozwiązania technicz-
ne zaprojektowano tak, aby jej funkcjonowanie było wy-
starczające na wiele lat dla potrzeb gminy.

Nowoczesna oczyszczalnia
ścieków dla aglomeracji Firlej
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W roku 2020 w gminie po-
prawiono przejezdność bli-
sko 18 kilometrów dróg
gminnych. Poprzez równa-
nie i profilowanie dróg rów-
niarką drogową oraz nawo-
żeniu kruszyw drogowych.

Na ulicy Spacerowej w Firle-
ju został wybudowany odci-
nek kanalizacji o długości 84
mb, wykonano również
utwardzenie terenu kruszy-
wem i ułożono krawężniki
drogowe. W grudniu podpi-
sano umowę na zaprojekto-
wanie sieci kanalizacyjnej
w Firleju na ulicach Akacjo-
wa, Serocka, Willowa i Łukó-
wiecka, a także w Przypisów-
ce na „Kępie”. W budżecie
Gminy na rok 2021 zostały
zabezpieczone pieniądze na
modernizację głównej prze-
pompowni ścieków w Firleju
przy ul. Choiny.

Gmina
się rozwija

Termomodernizacja Urzędu Gminy
Już po wakacjach budynek Urzędu Gminy zyska nowy ele-
gancki wygląd na zewnątrz i wewnątrz. Obecnie trwa remont,
którego zakończenie przewidziane jest w październiku.

Szanowni Państwo.
Mija dwa i pół roku od czasu,
gdy objąłem urząd Wójta
Gminy Firlej. Wtedy otrzy-
małem od Państwa olbrzymi
kredyt zaufania. Dzięki Wa-
szym głosom mam możli-
wość reprezentowania na-
szej gminy. Naprawdę trak-
tuję to jako wielkie wyróż-
nienie i zaszczyt. Miejsce,
w którym żyjemy, nie jest
jednym z wielu na mapie
Polski, jest to miejsce WY-
JĄTKOWE! Mam tego świa-
domość i tym większa jest
moja satysfakcja z możliwo-
ści pełnienia tu funkcji wój-

ta. Przyszłość przed nami,
a najbliższe lata są bardzo
ważne.Mam nadzieję, że
wykorzystamy wszyst-
kie szanse na rozwój.
Gospodarka, inwesty-
cje, ekologia, edukacja,
turystyka czy promocja
i reklama, to niektóre
z możliwości dalszego

rozwoju. Jednym z założeń
mojego programu wybor-
czego, który staram się kon-
sekwentnie realizować było
wydanie biuletynu. Dotrzy-
mując danej obietnicy odda-
jemy w Państwa ręce pierw-
szy folder reklamowo – pro-
mocyjny Gminy Firlej w for-
mie broszury, który będzie-
my starali się wydawać cy-
klicznie.
W tej publikacji szczególną
uwagę zwracamy na inwe-
stycje realizowane w naszej
gminie. Prezentujemy foto-
relacje, jak staraliśmy się
w trudnych czasach pande-
mii Covid-19 organizować
chociaż namiastkę wyda-
rzeń kulturalnych. Prezen-
tujemy wspólne działania z

nowopowstałymi Kołami
Gospodyń Wiejskich w Gmi-
nie. Pokazujemy naszą sze-
roko zakrojoną współpracę
ze szkołami i przedszkolami,
a także, jak razem działamy
ze Starostwem Powiato-
wym oraz Zarządem Dróg
Powiatowych.
Nie zapominamy o świętach
i uroczystościach państwo-
wych, patriotycznych, histo-
rycznych. Mówimy o tym,
co jest filarem naszej gminy
czyli o turystyce. Zdajemy
częściową relację z realiza-
cji Funduszu Sołeckiego. Po-
kazujemy, jak wspieramy
stowarzyszenia i organizacje
pozarządowe z terenu na-
szej gminy.
Nie brakuje także danych sta-
tystycznych i informacji
o tym co przed nami. Znaj-
dziecie Państwo kilka cen-
nych wskazówek, jak udzielić
pierwszej pomocy kiedy bę-
dzie wymagała tego zaistnia-
ła sytuacja lub jak wziąć
udział w obowiązkowym spi-
sie powszechnym.

W kolejnym wydaniu znaj-
dziecie Państwo więcej infor-
macji na temat pracy urzędu,
osób zarządzających, rad-
nych, instytucji podległych
i działań podejmowanych na
terenie gminy. Zaprezentuje-
my nową stronę interneto-
wą, która właśnie powstaje.
Zachęcam do odwiedzania
naszych portali społeczno-
ściowych, gdzie na bieżąco
informujemy o tym, co dzieje
się w gminie:
www.firlej.pl

www.facebook.com/
FirlejGmina

www.instagram.com/
aktywny_firlej

Dawid Tarnowski-Wójt
Gminy Firlej.
Zapraszam do miłej lektury.
Odwiedzajcie naszą miejsco-
wość zwiedzając także całą
gminę. Pamiętajcie czekamy
na Was nad naszym malow-
niczym Jeziorem Firlej.

Z życzeniami udanego wypo-
czynku oraz dziękując, że
z nami Jesteście

Dawid Tarnowski
Wójt Gminy Firlej

Projekt zakłada poprawę
efektywności energetycznej
budynku UG Firlej. Trwają
prace związane z wykona-
niem nowej elewacji, wymia-
ną instalacji centralnego
ogrzewania oraz wymianą
oświetlenia. Przeprowadzone
prace zagwarantują również
lepszy dostęp do urzędu dla
osób niepełnosprawnych. Na
inwestycję pozyskano środki
zewnętrzne. Całkowita war-
tość projektu to kwota ok. 1,5
mln zł.
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Wsobotę, 19.06.2021 r. na te-
renie Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji fani piłki
nożnej mogli obejrzeć mecz
EURO 2020/21 Polska-Hiszpa-
nia w specjalnie utworzonej
oficjalnej Strefie Kibica. Zma-
gania naszej reprezentacji na
dużym ekranie oglądało 150
osób, bo takie są wytyczne
dotyczące organizacji imprez

na świeżym powietrzu. Wej-
ściówki do strefy zostały roz-
danew ciągu 30minut. Dlate-
go kilkaset fanów dzielnie ki-
bicowało poza wyznaczoną
strefą. Wszyscy nie szczędzili
dopingu dla biało-czerwo-
nych i trzymali kciuki.
Po pierwszymmeczu przegra-
nym ze Słowacją nasza Repre-
zentacja zremisowała z druży-

ną Hiszpanii i pomimo dodat-
kowo doliczonego czasumecz
zakończył się wynikiem 1:1.
Bramkę na EURO 2020/21 dla
naszej reprezentacji w 54 mi-

nucie meczu zdobył Robert
Lewandowski. Brawa należą
się Wojciechowi Szczęsnemu
za niesamowitą obronę kar-
nego. Do boju Polacy!

Wszystkie miejsca zajęte! Zgodnie z wytycznymi rządu, mak-
symalnie 150 osób mogło oglądać mecz Polska – Hiszpania
w oficjalnie zorganizowanej strefie kibica.

Firlej kibicował!

Zaczęło się od Pograne Po-
gadane CUP - turnieju w
konsolową FIFĘ 21 na Play-

Działo się działo, 2 czerwca królowała FIFA i kino plenero-
we. Warto było spędzić popołudnie na evencie Pograne Po-
gadane ON Tour – plenerowa impreza dla całych rodzin
i znajomych, dzięki której znowu byliśmy razem!

Firlej Pograne - Pogadane ON TOUR

sta�on 4 o Puchar Wójta
Gminy Firlej nawet dla 24
uczestników. Jednak tur-

niej to był tylko początek
atrakcji. W tętniącym dobrą
zabawą miasteczku można
było zagrać przy stole do
piłkarzyków, odpocząć na
świeżym powietrzu w stre-
fie chillout z leżakami. Naj-
młodsi mogli skorzystać
z ekstremalnie zabawnego
toru przeszkód Pograny

Challenge i Piłkarskie Mia-
steczko. Były też atrakcje
i animacje dla dzieci, gry
i zabawy sportowe.
Na koniec dnia, o godzinie
21.00 wygodnie, na leżaku,
w plenerowym kinie można
było obejrzeć film „Był so-
bie pies 2”.
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Komisja konkursowa po do-
konaniu analizy dokumen-
tów oraz rozmowie z kandy-

datem postanowiła zareko-
mendować pana Pawła Do-
bka na stanowisko dyrekto-

ra. Dawid Tarnow-
ski - Wójt Gminy
Firlej przychylił się
do decyzji komisji
i wręczył powoła-
nie na Dyrektora
Zespołu Szkolno -
P r zedszko lnego
w Woli Skromow-
skiej panu Pawłowi
Dobkowi. „Dyrek-
tor wygrał konkurs
i będzie sprawował
swoją funkcję przez
następne 5 lat.
Gratulujemy i ży-
czymy sukcesów.” –
powiedział wójt.

W dniu 27 kwietnia br. odbył się konkurs na stanowisko dy-
rektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Skromow-
skiej. Do konkursu zgłosił się jeden kandydat - obecny dyrek-
tor Paweł Dobek.

Nowy dyrektor Udogodnienia
Budynek Szkoły Podstawo-
wej w Woli Skromowskiej
w 2020 r. dostosowano do
przepisów przeciwpożaro-
wych (ZL II). Koszt inwestycji
to 142 855,31 zł pokryte
w całości z funduszy gminy
Firlej. Modernizacja szkoły

miała na celu dostosowanie
budynku do potrzeb ludzi
z ograniczoną zdolnością po-
ruszania się (żłobki, przed-
szkola). Od IX 2020 r. w Szko-
le Podstawowej funkcjonuje
oddział przedszkolny dla
dzieci 3,4,5 oraz 6 – letnich.

Samorządowy Zespół Ad-
ministracyjny Szkół wspoma-
ga uczniów szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych z
terenu gminy w formie sty-
pendiów szkolnych i zasiłków
szkolnych. W tym roku sty-
pendia motywacyjne otrzy-
mali: Ciechański Tomasz – kl.
V, Jaszcz Dominika – kl. VI, Cy-
bul Patryk – kl. VII, Bujek Kata-
rzyna – kl. VIII ze Szkoły Pod-
stawowa im. Marii Konopnic-
kiej w Woli Skromowskiej. Ze

Nasza gmina docenia młodych, zdolnych i ambitnych uczniów. Staramy się motywować do nauki, aktywności, samorealizacji
poprzez przyznanie stypendiów bądź zasiłków.

Szkolenia, stypendia, zasiłki, nauka i projekty

Szkoły Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka w Firleju takie
same stypendia otrzymali:
Grądek Zofia – kl. IVa, Cie-
niuch Grzegorz – kl. IVb, Cie-
niuch Krzysztof – kl. Via,Woch
Mateusz – kl. Via, Patrono-
wicz Weronika – kl. VIIIa.
Wszystkim gratulujemy.
SZASz zajmuje się kontrolą
spełniania obowiązku nauki,
który kończy się w wieku 18
lat. Analizuje projekty arkuszy
organizacyjne szkół i przygo- towuje do zatwierdzenia. Pro-

wadzi obsługę rachunków
bankowych szkół oraz bieżą-
cy nadzór nad realizacją pla-
nu finansowego. Zapewnia
obsługę finansowo – księgo-
wą realizowanych w szkole
projektów.
W ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego złożono
wniosek konkursowy o dofi-
nansowanie projektu ,,Two-
rzenie nowych miejsc wycho-
wania przedszkolnego dla
dzieci w wieku 3-6 lat”

w Szkole Podstawowej im.
J. Korczaka w Firleju w wyso-
kości 550 000,00 zł.

Zgodnie z ustawą o dzia-
łalności pożytku publicznego,
przygotowano Programu
współpracy Gminy Firlej z or-
ganizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienio-
nymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie na
rok 2021” W ramach tego
programu przeprowadzamy
konkursy dla organizacji poza-
rządowych.
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Na terenie gminy organizo-
wane jest dowożenie
uczniów do szkoły. Odbywa
się 4 autobusami. Zorgani-
zowane jest również dowo-
żenie do szkół uczniów nie-
pełnosprawnych.
W roku 2020 z zaoszczę-
dzonych środków z powodu
pandemii został zakupiony
24 osobowy bus. Rodzicom
uczniów niepełnospraw-
nych zwracany jest kosz-
tów dowozu dzieci indywi-
dualnie. Dbamy o naszych
uczniów i zapewniamy im
najlepsze warunki do roz-
woju.

Każde dziecko w wieku
szkolnym ma zapewniony
dowóz do szkoły, aby bez-
problemowo realizować
obowiązek szkolny.

Wspólna troska o najmłodszych

Wcześniej sporządzono do-
kumentację do zmiany spo-
sobu użytkowania szkoły.
Przedszkole będzie wcho-
dziło w skład Zespołu Szkol-
no - Przedszkolnego w
Woli Skromowskiej.
Wykonano roboty bu-
dowalne, wydzielono
szatnię przedszkola,
wymieniono drzwi, hy-
dranty wewnętrzne,
zabezpieczono dodat-
kowe wyjście ewaku-
acyjne wraz ze schoda-
mi zewnętrznym i przy-
gotowano trzy sale dy-
daktyczne. Zakupiono
nowe wyposażenie.
Teraz już tylko pozosta-
ło zapisać dziecko do
przedszkola.

Dobre wieści dla rodziców
najmłodszych pociech, bo
najmłodsi mieszkańcy gmi-
ny mają już swoje miejsce.
Radni Gminy Firlej podjęli
uchwałę w sprawie zorga-
nizowania i prowadzenia
przedszkola samorządowe-
go w Woli Skromowskiej.

Od września 75 dzieci będzie mogło skorzystać z przedszkola
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W styczniu ogłoszono w peł-
ni otwarty konkurs na pro-
jekt logotypu dla Gminy Fir-
lej. Do konkursu zgłosiło się
9 uczestników, nadsyłając
łącznie 10 prac. Wybór nie
należał do najłatwiejszych,
bo wszystkie projekty były
bardzo atrakcyjne pod
względem artystycznym i es-
tetycznym. Zgodnie z regula-
minem konkursu Komisja
wybrała najbardziej uniwer-

Czerwony herb ze złotą wagą i białą łódką zna każdy miesz-
kaniec. W tym roku Gmina Firlej zyskała nowy znak rozpo-
znawczy – logo.

Mamy logo gminy

salny, nowoczesny i atrakcyj-
ny projekt, którego autorem
jest pan Łukasz Kozłowski
z Lublina.
Głównym elementem loga
jest napis Firlej złożony z lek-
ko tańczących liter, które
sprawiają wrażenie "weso-
łych", a ich forma płynnie
przechodzi i tworzy falującą
wodę, zachodzące słońce,
latające nad wodą ptaki
i elementy zieleni symboli-

zujące rozległe lasy gminy.
Nadjeziorny pejzaż zamknię-

ty w jednym eleganckim
znaku. Gratulujemy.

Mieszkańcy Serocka mogą
dojechać do domów nową,
oświetloną drogą. W ra-
mach realizacji Funduszu
Dróg Samorządowych na rok
2020 wybudowano drogę
gminną o długości 715 m
i szerokości 5m. Położono

nową nawierzchnię bitu-
miczną i zainstalowano
nowe oświetlenie uliczne.
Wykonawcą robót budowal-
nych było Przedsiębiorstwo

Nowe drogi

Robót Drogowych Lubartów
S.A. Całkowita wartość in-
westycji to ponad 670 tys.
Gmina uzyskała dofinanso-

wanie w wysokości ponad
400 tys. Wkład Gminy Firlej
wyniósł około 260 tys.
Jadąc do Sobolewa, Ciemna
czy Kolonii Sobolew również
dojedziemy nową asfaltów-
ką. Inwestycja była realizo-

wana przez Starostwo Po-
wiatowe w Lubartowie – Za-
rząd Dróg Powiatowych.
Wybudowano drogę o dłu-
gości 2 598m, w tym 1 898m
na terenie Gminy Firlej. Cał-
kowita wartość zadania pra-
wie 3,8 mln. Dofinansowa-
nie zadania z FDS, to kwota
prawie 2,5 mln.zł. Dotacja
Gminy Firlej - 456 tys., do-

tacja Gminy Kamionka – 93
tys.
Wkład Starostwa Powiato-
wego w Lubartowie około
770 tys. Całość inwestycji
wykonała firma Strabag
sp. z o.o. Oddział Lublin.

Do Serocka, Sobolewa, Sobolew Kolonii, Ciemna - tam doje-
dziesz nową drogą.
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Niedziela 24 kwietnia
była jedną z tych, gdzie
mieszkańcy i goście
mogli wykonać dobry
uczynek. We współpra-
cy z Regionalnym Cen-
trum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Lu-
blinie przyjechał nad
jezioro ambulans do
terenowego poboru
krwi. W rygorze sani-
tarnym odbywała się
rejestracja, kwalifika-
cja i pobór krwi. Zare-
jestrowało się 23 oso-
by. Po kwalifikacji krew
mogło oddać 19 osób.
To ponad 8,5 litra krwi,
która ratuje to co naj-

cenniejsze – życie. Do-
datkowo Koło Gospo-
dyń Wiejskich „Królowe
Życia” z Przypisówki na
swoim stoisku oferowało
własne wyroby i produk-
ty. Podziękowania dla
Krwiodawców, obsługi
wydarzenia i wszystkich
którzy pomagali w rekla-
mie i organizacji.

Krew to najcenniejszy skarb. Nie da się jej wyprodukować czy
zastąpić suplementami, a ratuje życie innych ludzi. W Firleju
zorganizowano akcję poboru krwi pod nazwą „Podaruj kro-
plę krwi”.

Podaruj kroplę krwi
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Z tej okazji w kościele pw.
Przemienienia Pańskiego w
Firleju odbyła się uroczysta
Msza Święta odprawiona w
intencji Ojczyzny. Ksiądz pro-
boszcz Antonii Buczyński
wygłosił kazanie i wspólnie z
wiernymi odnowił Śluby Ja-
snogórskie. W oprawę eu-
charys�i włączyły się władze

samorządowe gminy Wójt
Dawid Tarnowski i Zastępca
Wójta Małgorzata Zagojska.
Na zakończenie uroczystości
kościelnych odbyła się oko-
licznościowa część artystycz-
na. Zaprezentowano: „Witaj
Majowa Jutrzenko” i „Marsz
Polonii” w nietypowej aran-
żacji na kontrabas i fortepian

oraz wykonano dwie piosen-
ki „Polskie Kwiaty” i „Pytasz

mnie”. Wystąpili Patrycja
Tarnowska i Piotr Firlej.
Następnie Wójt Gminy Firlej
Dawid Tarnowski przekazał
życzenia dla mieszkańców
gminy. „W imieniu Radnych
Rady Gminy Firlej, Zastępcy
Wójta pani Małgorzaty Za-
gojskiej, pracowników urzę-
du, a także swoim własnym,
z okazji Święta Trzeciego
Maja pragnę życzyć przede
wszystkim dobrego zdrowia,
zadowolenia z podejmowa-
nych decyzji, pozytywnego
myślenia oraz szybkiego po-
wrotu do życia w warunkach
sprzed pandemii” – powie-
dział wójt.
Pamiętając o przeszłości, hi-
storii i tradycji złożono kwia-
ty i zapalono symbolicznie
znicze na miejscach pamięci
na terenie gminy.

W tym roku przypadała 230. rocznica uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po
konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej konstytucji.
To jedna z najważniejszych rocznic w historii naszego pań-
stwa i narodu.

230 Rocznica
Konstytucji 3 Maja
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W piątek, 30 maja, Dawid
Tarnowski - Wójt Gminy Fir-
lej wspólnie z dziećmi od-
śpiewali hymn państwowyw
ramach uczczenia obcho-
dów Dnia Flagi. Mazurek Dą-
browskiego w wykonaniu
najmłodszych Polaków jest
zawsze wyjątkowy i wzrusza-
jący. Wcześniej wójt opo-
wiedział najmłodszym o zna-
czeniu, pochodzeniu i sym-
bolice naszych narodowych
kolorów oraz o tym jak nale-
ży szanować flagę Polski. Na
koniec każde dziecko otrzy-
mało słodki upominek.

Święto Flagi – 2 Maja
Od najmłodszych lat uczymy patriotyzmu i postaw prospo-
łecznych. Dzieci z Przedszkola Casper pod opieką nauczycie-
lek wykonały biało- czerwone flagi, które potem ułożono w
kształcie serca.
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Zamontowano nowe, certy-
fikowane urządzenia rekre-
acyjne dla dzieci na placu za-
baw. Najmłodsi mogą poba-
wić się na zestawie Lokomo-
tywa, porobić babki z piasku
w piaskownicy, pozjeżdżać
na zjeżdżalni. Zabawa na
huśtawkach, karuzeli, buja-
ku Helikopter, bujak Motyl
zawsze wywoła uśmiech na
twarzy milusińskich. Rodzice

mogą spokojnie sprawować
opiekę siedząc na nowych
ławeczkach. Koszt całkowity
to ponad 51 tys.zł.

Najmłodsi mają kolejne, bezpieczne miejsce, gdzie mogą się
bawić, wypoczywać i rozwijać swoją kreatywność. Inwesty-
cja zrealizowana w ramach Funduszu Sołeckiego.

Nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Firleju
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Czekamy na Ciebie w FirleYOU #aktywnyfirlej

Gmina Firlej położona jest
na równinnych terenach Po-
lesia Lubelskiego. Zajmuje
obszar 126,4 km2 i na ten
moment liczy ok. 5800
mieszkańców stałych oraz
90 mieszkańców posiadają-
cymi tutaj domki letnisko-
we. Gmina Firlej jest typo-
wą gminą rolniczą (jedną
z większych w wojewódz-
twie) co pozwala rozwijać
się turystyce, gospodar-
stwom oraz agroturystyce.
Centrum gminy jest Firlej,
będący siedzibą Urzędu.
Sama miejscowość położo-
na jest w malowniczej okoli-
cy, nad jeziorem o tej samej
nazwie i oddalona zaledwie
1,5km od drugiego jeziora
znajdującego się w miejsco-
wości Kunów.

Historia

Historia Firleja sięga począt-
ków swojej historii do jedne-
go z najwybitniejszych XVI
wiecznych rodów Polskich –
Firlejów. Jeden z członków
owego rodu – Mikołaj Firlej -
w 1557 roku założył osadę
zwaną wtedy jeszcze Firle-
jów. Z czasem właścicielami
osady były kolejne rody – w
tym rodziny Zasławskich, Lu-
bomirskich, Sanguszków
oraz Łubieńskich. Od począt-
ku swojego istnienia było to
miasto o charakterze rolni-
czo – rzemieślniczym.
W czasach wojen Firlej sta-
nowił niejednokrotnie stra-
tegiczne punkty walk. Tutaj
w latach 1831 i 1863 miały
miejsce walki powstańcze.
Karą za przejawy patrioty-
zmu w okresie powstania

ją 1557 roku. Aktualny budy-
nek postawiony został w
miejsce ówczesnego, po
tym, jak okazało się, że jest
on niemożliwy do odrestau-
rowania. Wzniesiona zosta-
ła, z dobrowolnych datków
budowla w latach 1879-
1880 roku. Od tego czasu ko-
ściół był jedynie restaurowa-
ny i odnawiany na bieżąco.

Walory turystyczne

Położona w ustronnym miej-
scu, pomiędzy dwoma jezio-
rami oraz kompleksami leśny-
mi Gmina Firlej to idealne
miejsce do odpoczynku za-
równo dla osób, które pragną
ciszy i spokoju, jak i dla zwo-
lenników gęsto zaludnionych
plaż. A jeśli letni wypoczynek
nie jest wystarczający, dodat-
kowym atutem może być je-
sienna wyprawa na grzybo-
branie, bowiem lokalne tere-
ny są gęsto usiane lasami.
Warto również zwrócić uwa-
gę, że niedaleko, bo zaled-

wie 12 km od gminy, znajdu-
je się Muzeum Zamoyskich
w Kozłówce, które jednocze-
śnie jest punktem jednego
ze szlaków rowerowych.

Ośrodek GOSiR

Jednym z głównych atutów
Gminy Firlej jest Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji
położony przy brzegu jezio-
ra, oferujący blisko 70miejsc
noclegowych w samych
domkach czy pawilonie ho-
telowym. Dodatkowo na te-
renie ośrodka znajduje się
pole namiotowe, na którym
znaleźć można aż 300 miejsc
z możliwością ustawienia
również przyczep campingo-
wych. Oprócz tego do dys-
pozycji gości ośrodka znaj-
duje się sprzęt wodny, pły-
wacki oraz piaszczyste bo-
isko do siatkówki. Kąpieliska
na jeziorze natomiast znaj-
dują się pod czujnym okiem
ratowników.

styczniowego była utrata
praw miejskich. W sierpniu
1920 roku na rynku w Firle-
ju, Józef Piłsudski przyjmo-
wał defiladę wojsk idących
na front. W trakcie walk
podczas II WS osadę wyzwo-
liła 27 Wołyńska Dywizja AK.

Miejsca pamięci i zabytki na
terenie gminy

Na terenie Gminy Firlej znaj-
duje się łącznie 12 miejsc
pamięci, między innymi ta-
blic, pomników czy cmenta-
rzy, wśród których najsłyn-
niejszym jest pomnik Józefa
Piłsudskiego w Parku w Fir-
leju. Pomnik ten upamiętnia
wizytacje wojsk 4 Armii
przez Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Oryginalny me-
dalion i tablica informacyjna
znajdują się w budynku
Urzędu Gminy Firlej.
Pośród historycznych lokacji
i budowli odnaleźć możemy
zabytkowy kościół, którego
pierwsze fundamenty sięga-



Sosnowe
Uroczysko

ORLIK

Firlej
Plaża

promenada
ścieżka rowerowa
ścieżka piesza

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
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Szlaki turystyczne - rowerowe oraz piesze
Dla aktywnych, lubiących spędzać czas w ruchu również znajdzie się
coś ciekawego. Na terenie gminy wytyczyć można bowiem szlaki tury-
styczne.

Przykładowe trasy rowerowe
Firlej – Budy – Domek Myśliwski „Rawityn” – Sobolew – Firlej (17km)
Firlej – Kozłówka – Lubartów – Przypisówka – Firlej (33km)

Trasy Piesze
Dookoła Jeziora Firlej. Dookoła Jeziora Kunów. Do doliny rzeki Wieprz.



OSP2
Podwórko
NIVEA
Podwórko
NIVEA

Podwórko
NIVEA
Podwórko
NIVEA

Siłownia
Zewnętrzna

Plac
Zabaw

2.Ochotnicza Straż Pożarna 112

4. Szkoła Podstawowa w Firleju tel. 857 50 15

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
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Antoniak Jolanta
ul. Choiny , 21-136 Firlej,
Domki Firlej, tel. 601477603

Bogusz Jadwiga
ul.Wczasowa 3, 21-136 Firlej,
OśrodekWypoczynkowy
„Marta”, tel. 508327633

Brus Agata
ul.Wczasowa 7, 21-136 Firlej,
OśrodekWypoczynkowy „Flo-
ra Firlej”, tel. 505875306

Perkowski Wojciech
ul. Północna 7, 21-136 Firle,j
Kwatery na ulicy Północnej 7,
tel. 697575130

Wójtowicz Aneta
ul. Cmentarna 61, ul Cmentar-
na 49, 21-136 Firlej,
tel. 508418574

Guz Zofia
ul. Północna 2, 21-136 Firlej,
tel. 81 8575527

Gliniak Antoni
ul. Serocka 23, 21-136 Firlej,
„CHILL INN”, tel. 663966875

Kubera Artur
ul. Serocka 6, 21-136 Firlej, Fir-
lejowa Przystań,
tel. 695643342

Witek Monika
ul. Lubartowska 16, 21-136
Firlej, Letniak, tel. 505836571

Czubacki Radosław
Kunów144, 21-136 Firlej, Do-
mek Letniskowy Kunów,
tel. 697548220

Kusyk Barbara
ul. Lubartowska 33, 21-136
Firlej, OśrodekWypoczynko-

wy „Społem” Lubartów Sp. z
o.o. tel. 81 855 25 49

Lewtak Damian
ul. Choiny 1, 21-136 Firlej,
GminnyOśrodek Sportu i Re-
kreacji, tel. 506919057

Matejko Piotr
ul. Nadjeziorna 48, 21-136 Fir-
lej, Domki letniskowe Piotr
Matejko, tel. 697712331

Trąbka Marcin
ul. Serocka 11, 21-136 Firlej,
Świerkowe zacisze,
tel. 505089910

Małgorzata Radomska
Kunów103, 21-136 Firlej,
Kwatera Letniskowa „U Straża-
ka”, tel. 724861072

Basiak Kamil
ul. Nadjeziorna 7, 21-136 Fir-
lej, tel. 724257477

Rogalska Aneta
ul. Serocka 35, 21-136 Firlej,
SosnoweUroczysko,
tel. 609536366

Hermaniuk Anna
ul. Cmentarna , 21-136 Firlej,
Firlejowski Zakątek,
tel. 660737459

Sławomir Kusyk
ul. Lubartowska 30,21-136 Fir-
lej, tel. 507510548

Ciamulska Teresa
ul. Nadjeziorna 14, 21-136 Fir-
lej, tel. 510212748

Rocka Joanna
ul. Choiny 1, ul.Wczasowa 14,
21-136 Firlej.

Ostrowska Anna
ul. Nadjeziorna 15A, 21-136
Firlej, tel. 609610295

Szydłowska Kamila
Serock ul. Słoneczna 20, 21-
136 Firlej, tel. 790798516

Wiesław Śliwka
ul.Wczasowa 1,2, 21-136 Fir-
lej, Ośrodek Szkoleniowo-Wy-
poczynkowy „Wodnik”,
tel. 691660210

Marta Szczepaniuk
ul. Lubartowska 40, 21-136
Firlej, Gościniec „Kamienny
Potok”, tel. 506149918

Poczta Polska
ul. Rynek 15, 21-136 Firlej,
Pokoje gościnne,
tel. 665868672

Tatara Krystyna
ul.Wczasowa 8, 21-136 Firlej
OśrodekWypoczynkowy „Ju-
trzenka”, tel. 507189697

Anna Zielińska
ul. Spacerowa 8, 21-136 Firlej
„U Ani”, tel. 81 8575379

Iwona Romanowska
ul. Lubelska 1, 21-136 Firlej,
Zajazd Imperium,
tel. 603374108

Stroński Andrzej
Wola Skromowska 81, 21-150
Kock, tel. 696803461

Dylon Ryszard
Baran 13, 21-136 Firlej,
POKOJOWO, tel. 783256391

Szymczak Dariusz
Baran 36, 21-136 Firlej, Świer-
kowe Zacisze i stadnina koni,
tel. 693474683

TURYSTYKA
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W 2020 roku zdecydowano,
że w ramach funduszu zo-
stanie zrealizowana moder-
nizacja oświetlenia w świe-
tlicy wiejskiej w Woli Skro-
mowskiej i ogrodzenie kor-
tu tenisowego przy Szkole
Podstawowej. Zbudowano
plac zabaw przy Szkole Pod-
stawowej w Firleju, zbiornik
bezodpływowy i ogrodzenie
przy świetlicy wiejskiej
w Kunowie. Odbył się re-
mont remizy w Nowym An-
toninie. Wykonano instala-
cję centralnego ogrzewania
w świetlicy wiejskiej w Po-
żarowie oraz wyposażono

świetlicę wiejską w Przypi-
sówce w regały i witryny ku-
chenne. Zakupiono tablice
ogłoszeniowe, latarnie so-
larne w Serocku i Firleju.
Wszystkie działania sfinali-
zowano. Wykonano rów-
nież boisko do gier zespoło-
wych, placu zabaw oraz za-
kupiono kosiarkę do ciągni-
ka w Sobolewie i Sobolewie
Kolonii. Przeprowadzono
remont budynku po byłej
szkole w Sułoszynie i zaku-
piono wiaty przystankowe.

Pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia
mieszkańców, to fundusz sołecki.

Fundusz Sołecki
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Młodzi ludzie nie śpieszą się
do zawierania małżeństw. W
Urzędzie Stanu Cywilnego za-
rejestrowano 22 małżeństwa
(najmniej w ciągu ostatnich 5
lat). Cztery pary zdecydowały
się na śluby w plenerze, a 6
w naszej sali ślubów. Zawarte

w naszym urzędzie małżeń-
stwa nie dotyczą wyłącznie
mieszkańców naszej gminy.
Zawarcie małżeństwa nastę-
puje przed Kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego wy-
branym przez osoby zamie-
rzające zawrzećmałżeństwo.

Czy młodzi boją się ślubu ?

W2020 rokuw Firleju urodzi-
ło się 61 dzieci. Częściej ro-
dzili się chłopcy, bo 38 razy.
Dziewczynki były wmniejszo-
ści, urodziło się 23. Dobra
wiadomość jest taka, że licz-
ba urodzeń utrzymała się na
poziomie z poprzednich lat
(2019 r. urodziło się 57 dzieci
a w 2018 r. 61). Zgłoszenia
urodzenia dziecka dokonuje
się w Urzędzie Stanu Cywil-
nego właściwym ze względu

na miejsce urodzenia dziec-
ka.
W minionym roku pożegnali-
śmy, niestety 83 naszych
mieszkańców, to nieco wię-
cej niż poprzednio bo w 2019
r. zmarło 77 osób, a w 2018 r.
70 mieszkańców. Zgłoszenia
zgonu dokonuje się w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego właści-
wym ze względu na miejsce
zgonu albo miejsce znalezie-
nia zwłok.

Więcej chłopców niż dziewczynek i …długowieczni mieszkańcy
Woli Skromowskiej

W Urzędzie Stanu Cywilne-
go właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania
należy złożyć skrócony od-
pis aktu zawarcia związku
małżeńskiego oraz kseroko-
pie dowodów osobistych

obojga Jubilatów. Wniosek
przygotowywany w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego, powi-
nien być sporządzony w for-
macie A-5 na kartce o takich
samych rozmiarach.

Jak się starać o nadanie
Medalu za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie?

"Każda miłość jest pierwsza, najgorętsza, najszczersza" - tak
by pewnie zaśpiewała małżeńskim parom z Gminy Firlej Irena
Santor. Kiedy brali ślub ta piosenka miała dopiero dwa lata.

W 2020 roku, w Gminie Firlej,
10 par obchodziło Jubileusz 50-
lecia pożycia małżeńskiego czyli
Złote Gody. Niestety, ze wzglę-
dunapanującąwkraju sytuację
epidemiologiczną nie byłomoż-
liwości zorganizowania spotka-
niaintegracyjnegowszystkichju-

bilatów razem. Ale Wójt Gminy
zorganizował skromne uroczy-
stości w niewielkim gronie, aby
złożyć Jubilatom życzenia. Przy-
pominamy, że można starać się
o nadanie medalu za długolet-
nie pozycie Małżeńskie od Pre-
zydentaRP.

Złote Gody Małżeńskie
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Remont Pawilonu Noclego-
wego poprawi dostępność
dla osób ze szczególnymi po-
trzebami. Wykonano utwar-
dzone miejsce parkingowe
dla osób niepełnospraw-
nych, poszerzono chodnik
prowadzący do budynku
i przystosowano jeden z po-
koi wraz z łazienką dla osób
niepełnosprawnych.
Poprawiono warunki prze-
ciwpożarowe. Wymieniono
łatwopalne sufity podwie-
szane na lekkie sufity wyko-
nane z niepalnej płyty GK.
Zamontowano hydranty we-
wnętrzne w budynku
i oświetlenie dróg ewaku-
acyjnych. Utworzono dodat-

Remont GOSiR. Wygodniej
i bezpieczniej odpoczniesz

kowe wyjście ewakuacyjne
wraz z wybudowaniem ze-
wnętrznej klatki schodowej,
Wykonano udogodnienia na
promenadzie pieszo - rowe-
rowej dla osób poruszają-
cych się na wózkach.

W Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, pomimo pandemii
Covid 19, wykonano kilka ważnych inwestycji poprawiają-
cych bezpieczeństwo turystów oraz dostępność do budyn-
ków dla osób niepełnosprawnych.

Rozświetlona Gmina Firlej
W ramach realizacji Funduszu
Sołeckiego umieszczone zo-
stały latarnie LED na ulicach
Firleja. Decyzją Mieszkańców
kolejnepunkty oświetleniowe
już wkrótce zostaną zamonto-

wane na terenie Gminy m.in.
w miejscowościach: Przypi-
sówka, Bykowszczyzna,Wólka
Rozwadowska,WólkaMieczy-
sławska, Serock.
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Bitwa pod Sobolewem - sto-
czona24maja 1863 rokupod-
czas Powstania Styczniowego.
Wtedyprzeciwkopołączonym
oddziałom powstańczym Zyg-
munta Koskowskiego (po-
wstańcy lubartowscy) i Karola
Krysińskiego (par�a powstań-
cza z Podlasia) w sile 700 lu-
dzi, walczył płk Ćwieciński,
który stał na czele 4 rot pie-
choty (plus 4 działa) i sotni Ko-
zaków (około 900 żołnierzy).
Bitwa zakończyła się zwycię-
stwem Rosjan, którzy w koń-
cowej fazie potyczki ogniem
z dział, zmusili powstańców
do odwrotu. Pod Sobolewem

śmierć poniosło 57 powstań-
ców, 12 zostało rannych, pod-
czas gdy Rosjan poległo po-
nad 100, w tym 4 oficerów.
Zostali oni pochowani na
miejscowym cmentarzu.
Stowarzyszenie „Ćwieki” i Da-

wid Tarnowski Wójt Gminy
Firlej uczcili pamięć poległych
bohaterów. Były kwiaty i zni-
cze zapalone na mogiłach.
Była salwa honorowa przy
grobach i warta kosynierów.

Bitwa pod Sobolewem

Umowa ze Stowarzyszeniem „Ćwie-
ki” podpisana. Dotyczy upamiętnie-
nia czynu powstańczego 1863 –
1864 r.
Dawid Tarnowski Wójt Gminy Firlej
i Małgorzata Olejnik Prezes Stowa-
rzyszenia Historycznego im. V Od-
działu Wojsk Narodowych Woje-
wództwa Lubelskiego oraz Sławo-
mir Rodak Członek Zarządu podpi-
sali umowę o wzajemnej współpra-
cy. Według umowy Stowarzyszenie
będzie mogło w konsultacji z gminą
prowadzić prace zabezpieczająco-
ochronne dotyczące oznaczeń upa-
miętniających groby powstańcze.
Stowarzyszenie zadeklarowało
również cykliczną działalność edu-
kacyjną dla dzieci i młodzieży w po-
staci żywych lekcji historii oraz
opraw patriotycznych uroczystości
państwowch.

Porozumienie podpisane



złowił zwycięzca wśród ju-
niorów Hubert Rydzio. Osta-
teczna klasyfikacja wygląda-
ła następująco:
Seniorzy: 1 miejsce - Seba-
s�an Grabowski
2miejsce - Andrzej Rymuszka
3 miejsce - Jarosław Granat

Juniorzy: 1 miejsce - Hubert
Rydzio, 2 miejsce - Konrad
A�yka, 3 miejsce - Szymon
Piątek.

Dawid Tarnowski Wójt Gmi-
ny Firlej ufundował nagrody
w postaci bonów na zakupy
w sklepach wędkarskich
Mormyszka i Roach-Shop.
Podziękowania dla powyż-
szych sklepów za zwiększe-
nie puli nagród.
Szczególne podziękowania
dla zwycięzców zawodów za

przekazanie na nasze Koło
zdobytych bonów. Panowie
tym pięknym gestem poka-
zaliście o co chodzi w tym
sporcie. DZIĘKUJEMY!

Koło
PZW Firlej
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Nocne wędkowanie

Gmina Firlej współpracuje i
wspiera działalność wędka-
rzy. W niedzielę, 11 kwiet-
nia nad Jeziorem Firlej Da-
wid Tarnowski Wójt Gminy
przekazał nową zakupioną
łódkę oraz symboliczną
drewnianą rzeźbę dla
członków Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego
działającego w Firleju.
Niech służy wszystkim do
dalszego rozwoju pasji i za-
interesowań. Dobrze, że
RAZEM z nami jesteście

W zawodach wystartowało
58 zawodników. W świetnej
atmosferze przy pięknej po-
godzie bezkonkurencyjni w
kategorii seniorów okazali
się wędkarze z Koła Lubar-
tów STAW zdobywając całe
podium.Wśród juniorów na-

tomiast całe podium zajęli
zawodnicy z Koła Firlej. Naj-
większą rybę zawodów - po-
nad kilogramowego jazia -

W dniu 6 czerwca po raz kolejny Koło PZW Firlej brało udział
w organizacji zawodów o Puchar Wójta Gminy Firlej.

Puchar Wójta Gminy Firlej 2021

W zawodach udział wzięło
ponad 40 osób z czego 30
osób wędkujących. Pogoda
nie rozpieszczała uczestni-
ków. Przez cały czas zawo-
dów lało i wiał silny wiatr
utrudniający, a czasami
wręcz uniemożliwiający
wędkowanie. Zawodnicy do-
pisali. Dla wszystkich przygo-
towano grilla, poczęstunek,
napoje, gorący posiłek nad

ranem i całą część kulinarną
przygotował Wojciech Kwie-
ciński za co serdecznie dzię-
kujemy.
Pomimo złej pogody rybki
współpracowały. Dodatkową
motywacją do walki o po-
dium były bony pieniężne
ufundowane przez Wójta
Gminy Firlej Pana Dawida
Tarnowskiego za co serdecz-
nie dziękujemy!

W nocy z 12 na 13 czerwca odbyły się nocne zawody węd-
karskie z cyklu „Wędrówki z wędką w Powiecie Lubartów” w
ramach projektu dofinansowanego przez Starostwo Powia-
towe w Lubartowie.



Na mocy umowy z Polskim
Czerwonym Krzyżem w 2020
roku, 705 osób najbardziej
potrzebujących z terenu Gmi-
ny Firlej otrzymało paczki

Współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem
żywnościowe. W czterech do-
stawach z Banku Żywności w
Lublinie dostarczonych zosta-
ło łącznie 1115 paczek żyw-
nościowych. Dzięki współpra-

cy osoby potrzebujące otrzy-
mały najpotrzebniejsze arty-
kuły spożywcze.

Ośrodek Pomocy Społecznej
realizuje zadania określone
ustawą o pomocy społecznej
oraz działaniawynikające z in-
nych ustaw, związanych ze
wspieraniem rodziny takich
jak „Rodzina 500 +” i „Dobry
Start”. Z usług Ośrodka korzy-
sta rocznie około 180 rodzin z
terenu Gminy Firlej. Rodzaje
świadczeń pieniężnych i nie-
pieniężnych oferowane przez
pomoc społeczną uzależnio-
ne są z jednej strony od po-
trzeb osób, z drugiej zaś od
zasad ich świadczenia
i uprawnionych kategorii
osób określonych ustawą
o pomocy społecznej.

W2020rokuOśrodek realizował
Program „Usługi opiekuńcze dla
osób niepełnosprawnych”- edy-
cja 2020. W ramach Programu
objęto usługami opiekuńczymi 3
osoby niepełnosprawne, posia-
dające orzeczenie o znacznym

stopniu niepełnosprawności,
wwiekudo75rokużycia.Ponad-
to realizowany był Program„
Wspieraj Seniora”, którego zada-
niem było wspomaganie osób
starszych ,powyżej70rokużycia,
w zakupieartykułówżywnościo-
wych, w związku z trudnościami
spowodowanymitrwającymsta-
nem epidemicznym. W ramach
tego Programuwsparciem obję-
to2osoby.

Jednym z najistotniejszych za-
dańpomocyspołecznej jestpra-
ca socjalna –działalnośćmającą
na celu pomoc osobom i rodzi-
nomwewzmacnianiu lubodzy-
skiwaniu zdolności do funkcjo-
nowania w społeczeństwie po-
przez pełnienie odpowiednich
ról społecznych oraz tworzenie
warunków sprzyjających temu
celowi. Pracę socjalną realizują
pracownicy socjalni w odniesie-
niu do osób korzystających ze
wsparciapomocyspołecznej.

Działalność Ośrodka
Pomocy Społecznej

W miejscowości Kunów powstają nowe pomieszczenia przy remizie OSP.
W ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy przeznaczyli na ten cel ponad
25 tysięcy złotych. Rozbudowa obiektu pozwoli zaadaptować poprzedni
garaż w celach rekreacyjnych, kulturalnych i warsztatowych. Powstaną
również sanitariaty.

Nowe pomieszczenia dla OSP Kunów
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Od 1 kwietnia 2021 r. Główny
Urząd Statystyczny realizuje

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań.

Nie zwlekaj z wy-
pełnieniem obo-
wiązku spisowe-
go, spisz się jak
najszybciej i weź
udział w loterii!
Szczegółowe in-
formacje na te-
mat spisu i loterii
dostępne są na
stronie interne-
towej

h�ps://spis.gov.pl/ oraz pod
numerem infolinii
+48 22 279 99 99.

Od 4 maja br. pracę rozpoczy-
nają rachmistrzowie telefo-
niczni h�ps://spis.gov.pl/od-
4-maja-br-prace-rozpoczy-
naja-rachmistrzowie-telefo-
niczni/

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

E-skierowanie na szczepienia
dla określonych grup wieko-
wych, zawodowych, itd. bę-
dzie generowane automa-
tycznie i ważne 90 dni. Leka-
rze będą też mogli wystawić
pacjentowi indywidualne e-
skierowanie (np. gdy ktoś nie
ma PESEL lub nie mógł się za-
szczepić w okresie ważności
pierwszego e-skierowania).
Umówić się na szczepienie
możemy przez centralny sys-
tem e-rejestracji. Po dokona-
niu rezerwacji wizyty każdy

otrzyma SMS z informacją
o wybranym miejscu i termi-
nie szczepienia.
Można też skorzystać z szyb-
kiej ścieżki e-rejestracji, po-
dając tylko nazwisko, PESEL
i numer telefonu.
Jeśli jesteś osobą z niepełno-
sprawnościami lub wykluczo-
ną komunikacyjnie, możesz
skorzystać z transportu sa-
morządowego, organizowa-
nego przez Gminę Firlej
dzwoniąc na nr telefonu:
663 329 880

Jak się zgłosić na szczepienie
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Gmina Firlej położona jest nad dwoma malowniczymi jeziorami, w związku z tym bierzemy udział w policyjnej akcji „Kręci
mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Poniżej przedstawiamy materiały instruktażowe, które mogą się Państwu przydać w sytu-
acjach trudnych, związanych z udzielaniem pierwszej pomocy.
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WYDAWCA: Urząd Gminy Firlej, ul. Rynek 1, tel: 81 857 50 41
KONTAKT: kultura@ugfirlej.pl
SKŁAD, DTP, KOREKTA: Zespół Redakcyjny. PODZIĘKOWANIA DLA: R. Czarnecki, P. Burak, J. Orzeł za udostępnienie zdjęć.
Pani Beacie Wójcik za udostępnienie materiałów graficznych.
FB, INSTAGRAM, WWW.FIRLEJ.PL
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Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy
Firlej proponowały tradycyjną
kuchnię, wypieki i produkty regio-
nalneMożna było zakupić zdrowe,
smaczne, tradycyjne produkty.
Królowały pierogi, ciasta, wędzo-
na kiełbasa, bigos, swojski chleb
ze smalcem i wiele innych smacz-
nych potraw. Podczas weekendów
na terenie ośrodka GOSiR prezen-
towały się ze swoimi wyrobami
poszczególne KGW. Jeśli ktoś
chciał nabyć wyroby z rękodzieła,
to też miał takąmożliwość.

Firlejowa Przystań Smaku
Przez cały czerwiec nad jeziorem Firlej można było zatrzy-
mać się przy „Firlejowej Przystani Smaku”.


