
Wójt Gminy Firlej
Dawid Tarnowski

Z okazji nadchodzących

Świąt Bożego Narodzenia,

życzymy Wam mnóstwo radości.

Wiele satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru,

przyniesie Wam wytchnienie i radość.

Niech Nowy Rok obfituje w szczęście,

pomyślność, zdrowie i uśmiech.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia!

Przewodniczący Rady
Gminy Firlej

Radosław Janczara

Ma te r i a ł y Rek l amowo -P romocy j ne Gm iny F i r l e j

Grudzień
Nr 2 / 2021

EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY

Gmina złożyła wnioski o do-
finansowanie inwestycji w ra-
mach Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych. Otrzymaliśmy
wsparcie finansowe w łącznej
kwocie: 7 330 000 zł. Dzięki
wcześniejszemu opracowaniu
dokumentacji technicznej
realizacja projektów będzie
możliwa w znacznie krótszym
czasie. Funduszezostanąprze-
znaczone na dwa projekty.
Pierwszy, to „Budowa i mo-
dernizacja sieci wodociągo-
wych i kanalizacyjnych w Gmi-
nie Firlej”. Zadanie obejmuje
budowę sieci wodociągowej
w Firleju, budowę sieci kana-
lizacyjnej w Firleju i Przypi-
sówce oraz modernizację
pompowni ścieków w aglo-

meracji Firlej. Realizacja za-
dania zapewni podłączenie
nowych użytkowników do
sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej oraz usprawni funk-
cjonowanie istniejącego sys-
temu kanalizacyjnego. Uzbro-
jenie terenu będzie realizo-
wane w obszarach przezna-
czonych pod budownictwo
mieszkaniowe. W ramach
projektu zostaną wybudowa-
ne sieci wodociągowe o dłu-
gości 750m i kanalizacyjne
o długości 2,34km, a także
zostanie zmodernizowane 25
pompowni ścieków. Wielkość
przyznanego dofinansowania,
to 95%. Łączna kwota inwe-
stycji: 4 600 000 zł, w tym
środki gminy: 230 000 zł.
Dokończenie na str. 2

Mamy powody do radości. Mieszkańcy gminy już niedługo odczują znaczącą poprawę w za-
kresie usług związanych z wodociągami, kanalizacją, utrzymaniem dróg czy cyfryzacją usług
w urzędzie.

GMINA FIRLEJ SIĘ ROZWIJA!
Ponad 10 000 000 zł dofinansowania
na inwestycje gminne

� Gmina Firlej buduje
razem z Powiatem str. 2

� Urząd bardziej dostępny
dla mieszkańca. str. 3

� VI Rajd Rowerowy
dla uczczenia Wyzwolenia
Gminy Firlej
przez 27 WDP AK str. 9

� Dożynki Powiatowo-
Gminne str. 12-17

� Jezioro Firlej Produktem
Turystycznym str. 22

� Przedszkole samorządowe
w Woli Skromowskiej

str. 30

W NUMERZE:

W tym numerze
świąteczna

niespodzianka,
bezpłatny KALENDARZ

na 2022 rok dla
każdego Czytelnika!
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Drugi projekt dotyczy „Do-
stawy urządzeń komunal-
nych dla Gminy Firlej”. W ra-
mach zadania zostaną zaku-
pione: ciągnik o minimalnej
mocy 170KM z wyposażeniem
w stabilizator gruntu, zamia-
tarkę, pług do odśnieżania,
posypywarkę, kosiarkę, wy-
sięgnik z głowicą koszącą,
tnącą, odmularkę, frezarkę
do pni oraz przyczepę nisko-
podwoziową.Dozakupuprze-
widziano także mniejszy
ciągnik (o mocy minimalnej
55KM) z osprzętem: kosiarką,
posypywarką, pługiem do
odśnieżania, odkurzaczem
i przyczepą lekką. W ramach

udzielonego dofinansowania
zaplanowano również zakup
minikoparki z lawetą, koparko-
ładowarki, pojazdu WUKO
do obsługi sieci kanalizacyj-
nej, a także samochodu ob-
sługi technicznej.
Wszystkie maszyny i urządze-
nia znacząco usprawnią i po-
prawią jakość świadczonych
usług dla mieszkańców Gminy
Firlej - będą wykorzystywane
do inwestycji na drogach
gminnych oraz utrzymania
sieci wodociągowych i kana-
lizacyjnych. Wielkość przy-
znanego dofinansowania, to
80%. Łączna kwota inwestycji:
3 700 000 zł, w tym środki
Gminy:740 000 zł.

Ale to nie koniec planowa-
nych działań. Cały czas trwają
prace nad powstaniem kolej-
nych dokumentów umożli-
wiających pozyskiwanie do-
tacji zewnętrznych. „Wycho-
dząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców, działamy
z pewnym wyprzedzeniem
i przygotowujemy doku-
mentację techniczną i mery-
toryczną, aby móc skutecz-
nie aplikować o środki na
kolejne inwestycje” – mówi
wójt Dawid Tarnowski.
Podsumowując:
� „Budowa i modernizacja
sieci wodociągowych i ka-
nalizacyjnych w Gminie Fir-
lej” 4 370 000zł

� „Dostawa urządzeń komu-
nalnych dla Gminy Firlej”
2 960 000zł
�„Uzupełnienie subwencji
ogólnej z przeznaczeniem na
inwestycje w zakresie wodo-
ciągów i kanalizacji”
2 384 424zł
�„Polska Cyfrowa”
125 845,47zł
�„Cyfrowa Gmina” 175 000zł
Razem: 10 014 469,47zł

GMINA FIRLEJ SIĘ ROZWIJA!
Ponad 10 000 000 zł dofinansowania

c.d. ze str. 1

W dniu 1 października 2021 r.
Rada Gminy zdecydowała
o przeznaczeniu z budżetu
Gminy Firlej kwoty 610 000 zł
na współfinansowanie kosz-
tów remontu dróg powiato-
wych na terenie naszej gminy.
Przekazane środki stanowią
50 % wszystkich kosztów
podjętych działań.
W ramach udzielonego dofi-
nansowania zrealizowano
zadania:

1) Droga 1508L (Wólka Roz-
wadowska w stronę Karoliny)
odcinek o długości ok. 1 km
– dotychczasowa nawierzch-
nia piaszczysta została wyrów-
nana, ustabilizowana kruszy-
wem, a następnie wykonano
nową nawierzchnię asfaltową.
W ramach prac umocniono
również pobocza za pomocą
kruszywa.

2) Droga 1509L Nowy An-
tonin – odcinek o długości ok.
1,2 km – dotychczasowa na-
wierzchnia asfaltowa została
wyrównana, a następnie wy-
konano dodatkową warstwę
nowej nawierzchni asfaltowej.
Prace obejmowały także
umocnienie zjazdów grunto-
wych kruszywem i wykonanie
przepustów pod zjazdami

3) droga 1508L w Nowym
Antoninie „droga na Rzym”
– wykonano plantowanie
poboczy oraz podbudowę
z mieszanki kruszywa zwią-
zanego cementem, a także
wykonano nawierzchnię
z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
Ostatecznyterminzakończenia
prac przewidziano do końca
bieżącego roku.

Gmina Firlej buduje razem
z Powiatem Lubartowskim

Wramachrobótwybudowano
598 m nawierzchni z mie-
szanki mineralno-asfaltowej.
Wykonawcą zadania była
firma Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych Lubartów
S.A. Inwestycja została dofi-
nansowana ze Środków Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju
Dróg – nabór 2021.
Całkowita wartość inwestycji
wyniosła 371 891,72 zł.
Dofinansowanie środków

Funduszu stanowiło kwotę
185 945,00 zł. Trwają prace
nad wykonaniem dokumen-
tacji technicznych na kolejne
5 odcinków dróg gminnych.
Przewidywany termin dostar-
czenia kompletu dokumenta-
cji projektowej – do końca br.
Dzięki wcześniejszemu zapro-
jektowaniu, możliwe będzie
staranie się o pozyskanie
środków zewnętrznych, w
tym środków z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa drogi gminnej
W dniu 04 października 2021r. odbył się odbiór drogi gminnej
nr 103669L w miejscowości Sobolew Kolonia, która łączy się
z niedawno wybudowaną drogą powiatową 1529L (Sobolew-
Sobolew Kolonia-Ciemno).



nicy odpowiedzialni za in-
westycję „Podziękowania
kieruję do Pana Michała
Zaremby oraz
Pana Piotra Ka-
sperka – pra-
cowników UG,
za ciężką pracę
włożoną zarów-
no w przygoto-
wania, budowę
jak i za czuwa-
nie nad przebie-

giem całej inwestycji” –
powiedział Wójt Dawid
Tarnowski. Projekt był
realizowany w ramach RPO
Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020. Całko-
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TO DOBRZE PRZEPRACOWANY CZAS
URZĄD BARDZIEJ DOSTĘPNY DLAMIESZKAŃCA
Rozmowa z Wójtem Gminy Firlej Dawidem Tarnowskim i jego Zastępcą Małgorzatą
Zagojską o tym, jak minęła połowa kadencji? Jakie plany na przyszłość?W co zainwestu-
je Gmina Firlej przyznane dotacje?

Panie wójcie, można powie-
dzieć, że miliony płyną stru-
mieniemdoGminyFirlej.Ponad
10 mln zł, to duży zastrzyk
finansowy.Proszępowiedzieć,
jak zamierza Pan takie środki

zagospodaro-
wać?

O t r zy m a n e
wsparciefinan-
sowe musi być
zadysponowa-

ne z konkretnym przeznacze-
niem i odpowiadać na najbar-
dziej potrzebne oczekiwania
mieszkańców. Mówiąc o dofi-
nansowaniuzprogramu„Polski
Ład” mamy projekty związane
ściśle z poprawieniem infra-
struktury komunalnej i wodo-
ciągowej, a także wsparciem
finansowym, które ułatwi dzia-
łanie pracownikom gospodar-
czym zajmującym się bieżącą
naprawą usterek. Zakupy, któ-
rych dokonamy w ramach do-
tacji przyczynią się do poprawy
jakości życia mieszkańców
Gminy Firlej. Są też pewne
kierunki realizacji inwestycji,
które znacząco wpłyną na wi-
zerunek zarówno samego Fir-
leja, jak i całej gminy i w tym
kierunku zmierzamy.

Minęła połowa kadencji. Jak
Panocenia tenczasdlagminy?
Moim zdaniem, to na pewno
dobrze przepracowany czas,

dający niezbędne doświadcze-
nie, ale także pokazujący, że
stać nas na wartościowe inwe-
stycje. Poprawa infrastruktury
komunalnej, drogowej, współ-
praca z powiatem, poprawa
stanu dróg gminnych, remont
budynku UG Firlej, który zmie-
nił diametralnie swój wizeru-
nek, budowa oczyszczalni,
utworzenie oddziałów przed-
szkolnych, nowe oświetlenie
gminy, budowa dróg Antonin
Stary, Serock, Sobolew Kolo-
nia, Antonin Nowy, Pożarów,
Kunów, Sobolew, Wólka Roz-
wadowska, zakup pojazdu
wceludowożeniadzieci,utwo-
rzenie funduszu sołeckiego,
organizacja wydarzeń kultu-
ralno - sportowych, pomimo
pandemii oraz wiele innych
działań, to dobra wizytówka
połowy kadencji. Należy zwró-
cić uwagę na dodatkowe nie-
zaplanowane inwestycje, któ-
rym także podołaliśmy choćby
remont mostu w miejscowo-
ści Serock. Mija trzy lata od
objęcia przeze mnie stanowi-
ska Wójta Gminy Firlej, mam
w sobie pełen optymizm, że
większość obietnic została lub
jest realizowana.

Proszę powiedzieć jak przed-
stawiają się plany dla gminy?
Czego mieszkańcy mogą się
spodziewać?
Ważne jest żebyśmy szli drogą,
która klaruje jak największy

rozwój gminy, zarówno pod
względem wizualnym, jak
i ułatwiającym codzienne
funkcjonowanie mieszkań-
ców. Zależy mi na tym, aby
każdy czuł się tutaj dobrze bez
względu czy tu mieszka, czy
jest turystą. Chcemy wykorzy-
stać potencjał, jaki posiadamy
dorozwojunaszejGminy.Waż-
ne dla mnie jest bezpieczeń-
stwo na terenie gminy, dlatego
staramy się o przywrócenie
posterunku policji w Firleju.
Czynimystarania, abycentrum
Firleja nabrało nowoczesnego
wyglądu, mam tu na myśli
rewitalizację Rynku. Utworze-
nie Zakładu Usług Komunal-
nych, to będzie kolejna pro-
pozycja w celu poprawienia
jakości usług dla mieszkańców.
Jestem w stałym kontakcie
z Urzędem Marszałkowskim,
Urzędem Wojewódzkim i Sta-
rostwem Powiatowym w Lu-
bartowie w zakresie nowej
perspektywy dotyczącej wy-
korzystania środków unijnych.
To tylko część planów, ale za-
pewniam, że cały czas pracu-
jemy dla dobra gminy, bo to
nasza wspólna gmina.
Bardzo ważna jest także bez-
pośrednia współpraca i otwar-
cie na propozycje oraz potrze-
by mieszkańców. Zawsze je-
steśmy gotowi do pomocy
i znalezienia rozwiązania naj-
lepszego dla wszystkich.

Pani Wójt, minął prawie rok
od momentu objęcia przez
Panią stanowiska zastępcy
Wójta. CzywedługPani, przez
ten czas, gmina i sam Urząd
uległy przemianom?

Według mojej
opinii zarówno
gmina, jaki
Urząd Gminy
uległy znaczą-
cym zmianom.
Został urucho-

miony Punkt Konsultacyjny
wramachRządowegoProgramu
„Czyste Powietrze”, którego ce-
lemjestpoprawajakościpowie-
trzaorazzmniejszenieemisjiga-
zówcieplarnianych.Wychodząc
naprzeciw mieszkańcom otwo-
rzyliśmy Punkt Obsługi Intere-
santa, aby sprawniej i szybciej
petencimogli załatwiaćbieżące
sprawy.Zmienionazostałastruk-
turaorganizacyjnaurzęduumoż-
liwiająca podniesienie poziomu
realizacji zadań. Poprawiła się
dostępnośćdlaosóbzniepełno-
sprawnościami nie tylko rucho-
wymi, ale i dla niewidomych
i niesłyszących. Planowane jest
wprowadzenieusługi„urządon-
line”, co pozwoli mieszkańcom
umówić spotkanie z odpowied-
nim pracownikiem oraz złożyć
dokumentyon-line. Jesteśmyw
trakciewprowadzaniausługi„e-
podatki”. Każdy mieszkaniec
będziemiałdostępdoinformacji
opodatkach,opłatachoraz swo-
ichrozliczeniachksięgowych.To
daje oszczędność czasu i możli-
wość weryfikacji informacji. To
tylkoniektórezmiany.Nadalbę-
dziemy pracować nad uspraw-
nieniem funkcjonowania urzę-
du, aby był bardziej dostępny
dla mieszkańca.

OCZYSZCZALNIA JUŻ DZIAŁA
Mamy to! Jedna z najno-
wocześniejszych oczysz-
czalni ścieków w Polsce
jest już w pełni sprawna
i oddana do użytku! Funk-
cjonuje właśnie w naszej
gminie. Dnia 2 sierpnia
miał miejsce końcowy od-
biór prac. Dokumenty ofi-
cjalnie podpisała Małgo-
rzata Zagojska – Zastępca
Wójta Gminy Firlej, Skarbnik
Teresa Ulma oraz pracow-

wita wartość projektu to
prawie 11,3 mln zł. Dofi-
nansowanie z UE to ponad
4,5 mln zł. Wykonawcą była
firma INSTABUD Sp z o.o.
z Rzeszowa.



Józef
Kozioł

Zastępca
Przewodniczącego
Rady Gminy Firlej

Jak pan ocenia ostatnie inwestycje re-
alizowane na terenie gminy?

Oceniam bardzo dobrze, bo to co
było zaplanowane do zrobienia jest
wykonywane lub w trakcie realizacji.
Oddano do użytku oczyszczalnię – to
bardzo duża inwestycja. Mamy wyre-
montowany Urząd Gminy. Powstały
nowe nawierzchnie dróg w gminie.
Najbardziej cieszy droga w Wólce
Rozwadowskiej, gdzie bardzo długo
mieszkańcy i użytkownicy czekali na tę
inwestycję, ale też mamy nowe drogi
w Antoninie, Sobolewie, czy wyre-
montowany most w Serocku. Od po-
czątku kadencji, to bardzo dużo róż-
nych działań inwestycyjnych miało
miejsce w naszej gminie. Z mojej wie-
dzy wynika, że przed nami jeszcze
wiele inwestycji, które będą poży-
teczne dla mieszkańców Gminy Firlej.
Naprawdę warto wierzyć w ludzi.
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Pytanie do ... ?
Radosław
Janczara

Przewodniczący
Rady Gminy Firlej

To pierwsza Pana kadencja na stanowi-
sku Przewodniczącego Rady Gminy. Jak
Pan ocenia pracę obecnej Rady Gminy?

Tak, to moja pierwsza kadencja na sta-
nowisku przewodniczącego rady. Obec-
nej Radzie Gminy Firlej przyszło praco-
wać w bardzo trudnych warunkach.
Wszechobecny wirus Covid spowodo-
wał, że podejmowane przez nas inicja-
tywy i plany nie zawsze były realizowa-
ne na czas, ale zawsze na pierwszym
miejscu stawiamy dobro gminy. Jednak
uważam, że pozostały czas Rada Gminy
Firlej wykorzysta bardzo dobrze i solid-
nie. Każdy z Radnych wywiązuje się
z obietnic, jakie złożył swoim mieszkań-
com. Radni współpracują podczas po-
siedzeń komisji, staramy się dyskuto-
wać, konsultować i rozwiązywać sprawy
sporne tak, żeby znajdować najlepsze
rozwiązania dla naszej społeczności
w porozumieniu z Wójtem Gminy.

Stanisław
Popkiewicz

Zastępca
Przewodniczącego
Rady Gminy Firlej

Jak pan ocenia i czy jest pan zadowolony
z oferty turystyczno – kulturalnej gminy?

Oceniam bardzo dobrze. Przez cały
sezon letni odbywały się imprezy i wy-
darzenia dla mieszkańców, które przy-
ciągały też turystów, a o to przecież
chodzi. Już od wiosny KGW prezento-
wały się ze swoimi wyrobami pod
szyldem „Firlejowa Przystań Smaku”.
Każdy odwiedzający miał możliwość
zakupu swojskich, regionalnych produk-
tów. To jest przecież promocja dla gmi-
ny. Mieliśmy też dożynki powiatowo –
gminne, które były według mnie, naj-
lepszą imprezą w roku. Myślę, że nawet
jak odbywały się w Lubartowie, to nie
było tak dużo widzów, jak w Firleju.
Wybór artystów to już indywidualna
sprawa gustów. A mieszkańcy też po-
trzebują rozrywki, zabawy i relaksu. Do
tego odbyło się wiele innych fajnych
imprez w naszej gminie.

Minęła ponad połowa kadencji obecnej Rady Gminy Firlej. To czas pewnych podsumo-
wań Postanowiliśmy zadać po jednym pytaniu z różnych dziedzin Członkom Prezydium
Rady, aby poznać ich opinię.

W ramach zadania przeprowa-
dzonogruntownąkonserwację
nawierzchni mostu z uwagi na
jej zły stan techniczny. Decyzja
o realizacji inwestycji została
podjętazewzględunakoniecz-
ność zapewnienia bezpieczeń-
stwa użytkowników obiektu.
Dotychczasowa drewniana na-
wierzchniamostuprzykrytabyła
masą bitumiczną, w której wy-

stępowały liczne ubytki i od-
kształcenia. Dzięki wytężonej
pracy i wysiłkom oraz sprzyja-
jącejpogodzie, robotyzrealizo-
wano w terminie krótszym od
zakładanego, tj. od 04 do 29
października.Pracepolegałyna
demontażu dotychczasowej
i wykonaniu nowej nawierzch-
ni drewnianej. Koszt zadania
udało się ograniczyć dzięki wy-

konaniu robót metodą gospo-
darczą przez pracowników Re-
feratuGospodarkiKomunalnej
iMieszkaniowejUrzęduGminy
Firlej,którenadzorowałKierow-
nikReferatu inż.MichałZarem-
ba,anadzórmerytorycznypeł-
nił dr inż. Maciej Kowal.

Wwynikurealizacjitegozadania,
mieszkańcym.SerockiSułoszyn
oraz użytkownicy okolicznych
pól zyskali bezpieczną przepra-
wę drogową.
Inwestycja została w całości
sfinansowanaześrodkówwła-
snych Gminy Firlej.

Most w Serocku jak nowy
Ukończonodługooczekiwanepracezwiązanez remontemmostu
na rzeceWieprzwmiejscowości Serock.



16 listopada odbył się koń-
cowy odbiór inwestycji ter-
momodernizacji budynku
Urzędu Gminy. Dokumety
podpisali: Dawid Tarnowski
Wójt Gminy Firlej, Małgorzata
Zagojska Zastępca Wójta,
Teresa Ulma Skarbnik wraz
z pracownikami odpowie-
dzialnymi za przebieg remon-
tu oraz z wykonawcą inwe-
stycji firmą "RENOMO Mar-
cin, Kamil Pietrzak" z Łukowa.
Projekt zakładał poprawę
efektywności energetycznej
budynku UG Firlej. Wykona-
no nową elewację, wymie-
niono instalację centralnego
ogrzewania oraz oświetlenie.
Odnowiono pomieszczenia,
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6 sierpnia to dzień wyjątko-
wy dla Firleja. Wtedy przy-
pada Święto Przemienienia
Pańskiego i dodatkowo 100
rocznica erygowania Parafii
w Firleju. Z tej okazji odpra-
wiona została uroczysta
msza święta odpustowa
koncelebrowana przez Arcy-
biskupa Stanisława Budzika.
W imieniu mieszkańców
gminy, dary od parafian, kie-
lich i ampułki złożył Wójt
Gminy Firlej Dawid Tarnow-
ski i Zastępca Wójta Małgo-
rzata Zagojska.

Jubileusz 100 lecia Parafii
Przemienienia Pańskiego

Termomodernizacja Urzędu Gminy zakończona
wymieniono podłogi na cią-
gach komunikacyjnych, zain-
stalowano instalację fotowol-
taiczną, wygospodarowano
przestrzeń na „Punkt Obsługi
Interesanta”. Przeprowadzo-
ne prace gwarantują 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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Zaprosiliśmy wszystkich wi-
dzów do świata poezji śpie-
wanej. Wszystko za sprawą
charyzmatycznego artysty,
wokalisty, kompozytora

i aktora, o niezwykle cha-
rakterystycznym głosie,
obecnego na polskiej sce-
nie od 30 lat - Janusza Rad-
ka. Dawid Tarnowski Wójt
Gminy Firlej osobiście za-
powiadając artystę powie-
dział: „Moja historia z po-
ezją śpiewaną i prawdziwą
muzyką zaczęła się 13 lat

wstecz. Zaczęło się od za-
kupu płyty „Królowa Nocy”
potem kolejnych, solowych
innych projektów zespoło-
wych, muzycznych - prze-

noszących w inny świat.
Ten człowiek poprowadził
mnie przez kilkanaście lat
mojego ja: muzyką, słowa-
mi, sobą - to, bezcenne.”
Podczas występu, na scenie
w Firleju, mogliśmy wysłu-
chać pięknego koncertu, po-
nieważ składał się z ulubio-
nych przez publiczność pio-

senek z przekroju całej twór-
czości Janusza Radka. Nie za-
brakło więc utworów takich
jak: „Kiedy U-kochanie”,
„Dziękuję za miłość”, „Grosz-
ki i róże”, „Wspomnienie”,
„Dobro”, „Stan pogody”,
„Czytaj mnie jak umiesz”,

„Żałuję każdego dnia” i wiele
innych hitów. Artysta zabrał
widzów w podróż do lirycz-
nych klimatów, poezji śpie-

wanej, wzruszeń, emocji
i pięknych wartościowych
tekstów w mistrzowskim
wykonaniu. Widzowie mó-
wili, że to „Balsam dla duszy,
wysłuchanie takiego recita-
lu”.

Janusz Radek w Firleju
To byławyjątkowa sobota! 17 lipca, w Firleju, na terenie
GminnegoOśrodka Sportu i Rekreacji wystąpił Janusz Radek.
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Nawet podczas pandemii
w Firleju staraliśmy się za-
pewnić wakacyjne atrakcje.
Już 2 lipca odbyło się kino
plenerowe i można było
obejrzeć film „Chłopiec z bu-
rzy”. Siedząc na leżaku, słu-
chając szumu fal jeziora Firlej
można było się wzruszać
oglądając opowieść o pięknej
przyjaźni chłopca i pelikana.

Kino Plenerowe

Firlej to miejscowość, która
latem przyciąga turystów wa-
lorami jeziora, ale nie tylko.
Z inicjatywy wójta Dawida
Tarnowskiego odbył się letni
koncert na ośrodku GOSiR.
Puławski zespół „Cud nad
Wisłą” przyjechał do Firleja…
i stał się cud w Firleju. Przez
prawie dwie godziny widzowie

mogli posłuchać cudownego
głosu wokalistki, która zabie-
rała publiczność na wędrów-
kę po najbardziej znanych
standardach muzyki. Wszyst-
ko z dodatkiem jazzu i pięk-
nych aranżacji. Słuchacze nie
wytrzymalinamiejscachdługo
i zaczęli tańczyć. Klimat Firle-
ja sprzyja takim przedsię-
wzięciom. Publiczność była
zachwycona i długo wywoły-
wała bisy.

Cud nad Wisłą

Mieszkańcy Gminy Firlej
mieli możliwość wyjazdu
do Końskowoli na corocz-
nie organizowane "Święto
Róży". Można było zrobić
zakupy różnych gatunków
sadzonek róż i innych ro-
ślin. Odwiedzić stoiska
z produktami lokalnymi,

uwić sobie piękny wianek
lub fascynator, a także
wziąć udział w warsztatach

własnoręcznie robionych
ozdób, wianków. To rów-
nież moment na rozmowy

i miło spędzony czas.
Uczestnicy wrócili zado-
woleni.

Święto Róży



8 FIRLEJ

Ma te r i a ł y Rek l amowo -P romocy j ne Gm iny F i r l e j

VI Rajd Rowerowy dla uczczenia
Wyzwolenia Gminy Firlej przez 27 WDP AK

W dniu 24 lipca 2021 r. odbył
się po raz szósty Rajd Rowe-
rowy dla Uczczenia Wyzwo-
lenia Gminy Firlej przez
27 WDP AK. Patronat Hono-
rowy nad Rajdem objęła Sta-
rosta Powiatu Lubartowskie-
go Ewa Zybała. Patronat nad
rajdem objął Wójt Gminy
Firlej Dawid Tarnowski, któ-
ry był głównym sponsorem
rajdu. Stroną organizacyjną
rajdu zajęło się Koło Histo-
ryczne Armii Krajowej z Fir-
leja. Partnerzy to Stowarzy-
szenie ToMyRazem, Gminna
Biblioteka Publiczna w Firle-
ju, Środowisko Lubelskie
27 WDP AK oraz Lokalna
Grupa Działania „Doliną
Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
Kapitanem rajdu był Pan To-
masz Szymczak. Rajd liczył
22 km. W imprezie udział
wzięło 112 osób. Odwiedzo-
no miejsca upamiętniające
pobyt 27 WDP AK. Przed pa-
łacem, obok leśniczówki
Budy, odbył się konkurs

z wiedzy na temat 27 WDP
AK z atrakcyjnymi nagrodami
ufundowanymi przez Wójta
Gminy Firlej Dawida Tarnow-
skiego. Główną nagrodą był
rower górski ufundowany
przez Starostę Powiatu Lubar-
towskiego Ewę Zybałę. Uczest-
nicy rajdu zostali poczęstowani
wojskową grochówką i smacz-
nymi pączkami. Otrzymali
również upominki m.in.: ko-
szulki, czapeczki, wodoodpor-
ne torby, szelki odblaskowe
oraz inne materiały ufundo-
wane przez Lokalną Grupę
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Działania „Doliną Wieprza
i Leśnym Szlakiem”.
Po wykonaniu pamiątkowego
zdjęcia zwarta grupa udała się
wdrogępowrotnąprzedGmin-
ną Bibliotekę Publiczną w Firle-
ju, gdzie uczestnicy rajdu otrzy-
mali pamiątkowe podziękowa-
nia. Organizatorzy dziękują
wszystkim uczestnikom oraz
tym, którzy brali udział w przy-
gotowaniach i organizacji rajdu.
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21 sierpnia Lubelskie Klasyki
Nocą zawitały do Firleja.
Właściciele i pasjonaci sa-
mochodów zabytkowych
i nowoczesnych mieli już
drugą okazję do wspólnego
spotkania, wymiany cen-
nych informacji i spostrze-

żeń. Wydarzenie to przycią-
gnęło kilkudziesięciu właści-
cieli pięknie zachowanych
i odrestaurowanych samo-
chodów oraz motocykli.
Zwieńczeniem pikniku był
wspólny przejazd promena-
dą dookoła jeziora.

Lubelskie Klasyki NocąAtrakcja
nad
jeziorem

Nowość nad jeziorem.
W okolicach Piknik Baru po-
jawiły się bardzo ciekawe
i atrakcyjne, do tego ekolo-
giczne stoliki do gier plan-
szowych. Znajdziemy: sza-
chy, warcaby, chińczyka czy
labirynt. Można zagrać z sy-
nem, córką, wnuczkiem. Ak-
cesoria są do wypożyczenia
w Piknik Barze.

W ramach ogólnopolskiej
akcji „Poland Business Run
2021” odbył się bieg dooko-
ła Jeziora Firlej. Ponad 100
osób uczestniczyło w biegu
na 4 km, którego celem jest
zbiórka pieniędzy na pomoc
osobom po amputacjach
kończyn. Inicjatywa ma na
celu nie tylko wsparcie osób
z niepełnosprawnością, ale
też promocję aktywnego
stylu życia i integrację lokal-
nej społeczności z biznesem.
Cieszymy się, że jako gmina
jesteśmy częścią takich ini-
cjatyw.

Poland Business Run



11FIRLEJ

Ma te r i a ł y Rek l amowo -P romocy j ne Gm iny F i r l e j

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubelskiego w Lu-
blinie wraz z Krajową Siecią
Obszarów Wiejskich po raz
trzeci zorganizował konkurs
„Kobieta Gospodarna Wy-
jątkowa”. W tym roku Panie
z Kół Gospodyń Wiejskich
rywalizowały w trzech kate-
goriach konkursowych: cia-
sto jak dawniej-najlepszy
wypiek cukierniczy, ziołowe
skarby kulinarne - najlepsza
potrawa z wykorzystaniem
ziół, serweta inspirowana
tradycją - najpiękniejszy wy-
rób rękodzielniczy.
22 sierpnia w Lublinie odbył
się półfinał konkursu, w któ-

rym udział wzięło KGW Ma-
gnolia w Serocku. W kate-
gorii ziołowe skarby kulinar-
ne - najlepsza potrawa, na-
groda trafiła do KGW Ma-
gnolia i koło otrzymało
pierwsze miejsce. Konkur-
sowym produktem były
"Kulki serowe w ziołowej
panierce". Potrawa niezwy-
kle prosta, a jednocześnie
bardzo atrakcyjna. Do przy-
gotowania potrawy Panie
wykorzystały: twaróg wiej-
ski, zioła uprawiane w przy-
domowych ogrodach. Po-
trawa była prezentowana
w dwóch wersjach: kulki
serowe w ziołach oraz kulki
serowe w ziołach suszo-

nych zalanych oliwą. Po-
trawę tę Koło Gospodyń
Wiejskich Magnolia w Se-

rocku prezentowało na Po-
wiatowo-Gminnych dożyn-
kach w Firleju.

Pierwsze miejsce
dla Koła Gospodyń
Wiejskich „Magnolia”
z Serocka

Gminna Biblioteka Publiczna
wzięła udział w projekcie
"Cyfrowe GOK-i w podregionie
lubelskim" realizowanym
przez Fundację VCC w ramach
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w Progra-
mie Operacyjnym Polska Cy-

Aktywizacja Cyfrowa
frowa, Oś priorytetowa nr 3
"Cyfrowe kompetencje społe-
czeństwa" Działanie nr 3.2"
Innowacyjne rozwiązania na
rzecz aktywacji cyfrowej". Ce-
lem projektu było podniesie-
nie kompetencji cyfrowych,
w tym e-usług publicznych u

pracown ików
oraz dzieci i mło-
dzieży w wieku
10 -18 lat.
W ramach reali-
zacji projektu Bi-
blioteka otrzyma-
ła 5 laptopów
markiLenovo iHP
wraz z oprogra-
mowaniemowar-

tości ponad 16 tys. zł
oraz materiały szkole-
niowe. Jedna osoba
została przeszkolona
z zakresów tematycz-
nych: "Dziennikarstwo
online" i "Bezpieczeń-
stwo w sieci". W lipcu
w naszym parku odbył
się event promujący
projekt podczas, któ-
rego odbyły się warsztaty pro-
gramistyczne dla dzieci, zaba-
wy z animatorami i quizy
z nagrodami. Pod koniec sierp-
niaodbyłysię takżepięciodnio-
we warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży, które poprowadził tre-
ner z Fundacji VCC. Uczestnicy
byli szkoleni pod kątem bez-
piecznego zachowania w sieci,
poznawali różne funkcje, które

potrafią uprościć pracę na
komputerze i w chmurze, two-
rzyli klipy i animacje, zgłębiali
tajniki programów do obróbki
zdjęć oraz zakładanie własne-
go bloga. To i jeszcze wiele
innych cennych wiadomości
przyswoili sobie młodzi sym-
patycy komputerów. Najczę-
ściej słyszana od nich opinia
o projekcie: „było warto!”
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Dożynki Powiatowo – Gminne Firlej 2021
Dożynki to święto rolników, to ukoronowanie ich całorocznego trudu, to radość i odpoczynek, to prastary obyczaj, który kul-
tywowany z pokolenia na pokolenie ciągle wpisuje się w tradycje polskiej wsi. Dożynki, to czas w którym rolnik utrudzony
codziennością, zmęczony pracą, ale też zadowolony z jej efektów, gotowy jest podziękować Bogu za plony. A wszyscy mogą
się cieszyć, że na polskich stołach nie zabraknie chleba.

W tym roku Gmina Firlej
wraz ze Starostwem Powia-
towym w Lubartowie była
organizatorem Dożynek Po-
wiatowo – Gminnych. Uro-
czystości rozpoczęły się
dziękczynną mszą świętą
w kościele pw. Przemienie-
nia Pańskiego, którą odpra-
wił ks. Kanonik Andrzej Sar-
na. Delegacje gmin z powia-
tu przeszły barwnym koro-
wodem, przy akompania-
mencie Orkiestry Dętej OSP
Lubartów na Gminny Ośro-

dek Sportu i Re-
kreacji, gdzie od-
była się dalsza
część uroczysto-
ści. Ceremoniał
dożynkowy po-
prowadzili Beata
Pasikowska i Pa-
weł Ciszewski.
Funkcję Starostów
Dożynek pełnili:
Pani Agata Wach i
Pan Jacek Tutkaj,
rolnicy wyróżniający się
w działalności rolniczej na
terenie gminy.
Agata Wach z Serocka wraz z
mężem od 2014 prowadzi
gospodarstwo rolne ukierun-
kowane na produkcję mleka.
Posiada 45 sztuk bydła pro-
dukującego rocznie około
120 tys. litrów mleka. Dzięki
dofinansowaniom dla mło-
dych rolników pozyskała
nowy sprzęt do prac polo-
wych, zmodernizowała bu-

dynki gospodarcze. W związ-
ku z wysokim standardem
pozyskiwania mleka prowa-
dzi współpracę, z rygory-
styczną pod względem wy-
mogów sanitarnych Spół-
dzielnią Mleczarską w Ry-
kach. Hoduje bydło ras pol-
skich, duńskich i francuskich.

Jacek Tutkaj z Łukówca jest
właścicielem gospodarstwa
rolnego o powierzchni prze-
kraczającej 70 ha specjalizu-
jące się w hodowli bydła

opasowego. Działalność
prowadzi od 2008 roku, ko-
rzystając z dofinansowań dla
młodego rolnika i moderni-
zacji rolnictwa pozyskał naj-
nowszy sprzęt maszynowy.
Hoduje ponad 100 sztuk by-
dła ras mięsnych. Hodowla
odbywa się na wolnym wy-
biegu. Dzięki hodowli natu-
ralnej uzyskuje się mięso
najlepszej jakości, które
podbija rynki europejskie.

Jak każe stary obyczaj staro-
stowie dożynek przekazali
na ręce Starosty Powiatu Lu-
bartowskiego Ewy Zybały
i Zastępcy Wójta Gminy Fir-
lej Małgorzaty Zagojskiej bo-
chen chleba wypieczony
z tegorocznego ziarna. Wrę-
czeniu chleba towarzyszyły
staropolskie życzenia: „Kraj-
cie go i dzielcie gospodarzu,
nie za dużo nie za mało, ino
tak, by dla wszystkich stało”.

Okolicznościowe przemó-
wienia wygłosili gospo-
darze dożynek: Staro-
sta Powiatu Lubartow-
skiego Ewa Zybała i Za-
stępca Wójta Gminy
Firlej Małgorzata Zagoj-
ska. Głos zabrali rów-
nież zaproszeni goście
m.in.: senator Stani-
sław Gogacz, poseł Jan
Khantak, Dyrektor De-
partamentu Środowi-
ska i Zasobów Natural-
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nych Janusz Bodziacki, To-
masz Sonntag Zastępca Dy-
rektora Biura Wojewody Lu-
belskiego.

Następnie zaprezentowały
się kolejno gminy Powiatu
Lubartowskiego wraz wyko-
nanymi wieńcami dożynko-
wymi.
Gmina Abramów zaprezen-
towała wieniec w kształcie
kielicha i hos�i wypleciony
kłosami wszystkich zbóż
oklejony ziarnem i słomą

oraz z wszelakimi dodatka-
mi. Wykonany przez KGW
Glinnik.
Gmina Jeziorzany prezento-
wała wieniec w kształcie ko-
rony zwieńczony krzyżem
wykonany przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich „Walentynka”
z Walentynowa. W środku
korony znajdował się dzwon.
Do uwicia wieńca wykorzy-
stano 4 rodzaje zbóż.
Wieniec Gminy Kamionka
wykonany był w kształcie
korony ze zbóż takich jak:

Szczególne podziękowania dla sponsorów. Byli to: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego, INSTALBUD SP. z o.o.,

Browary Perła, Bank Spółdzielczy w Lubartowie, SOLBET Lubartów, 2KLIK Sp. z o.o. Lubartów, Ośrodek Wypoczynkowy MARTA,

Kubera Artur – Firlejowa Przystań, Bar HAKUNA MATATA, Bar ZAPIEKANKA i Smażalnia RYBKA, LUNAPARK PEGAZ,

Stacja Paliw w Firleju.



stycznego ukrytego w taber-
nakulum. Podstawa serca za-
nurzona była w wonnych
kwiatach oraz kłosach zbóż.
Wieniec wykonany przez so-
łectwo Trzciniec.
Delegacja z Gminy Niedźwia-
da pokazała wieniec w kształ-
cie korony, wykonany ze zbóż
pszenicy, owsa, jęczmienia,
prosa. Wieniec ozdobiony
kwiatami, ziołami, lnem i in-
nymi elementami. Wieniec
wykonany przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich „Brzeźniczan-
ki” z Brzeźnicy Bychawskiej.

żyto, jęczmień, pszenica,
pszenżyto, proso i len.
Ozdobiony kwiatami, trawa-
mi i ziołami.
Gmina Kock prezentowała
wieniec w kształcie korony.
Wykonany z owsa, pszenży-
ta, pszenicy, jęczmienia, pro-
sa, lnu, barwinka, kwiatów
ogrodowych, polnych kwia-
tów suszonych, owoców
oraz warzyw.
Delegacja z Gminy Lubartów
zaprezentowała wieniec
w postaci ośmioramiennej
korony uwitej ze wszystkich
zbóż z przewagą pszenicy,
żyta i owsa. Dekoracje wień-
ca stanowiły grona jarzębiny
winogrona, aronii oraz jabł-
ka, grusze, dynie i kwiaty.
Wierzchołek wieńca zdobił
krzyż w koronie. Wieniec wy-
konany przez mieszkańców
Sołectwa Wólka Rokicka
i Wólka Rokicka Kolonia.
Gmina Michów zaprezento-
wała wieniec przedstawiają-
cy serce, symbol miłości Boga
do człowieka i człowieka do
Boga. W centrum serca wid-
niała hos�a przypominająca
Jezusa Chrystusa euchary-

Delegacja Gminy Ostrówek
przedstawiła wieniec dożyn-
kowy wykonany przez Koło
Gospodyń Wiejskich symbo-
lizujący obfitość i różnorod-
ność płodów rolnych. Wie-
niec ukazywał harmonię
człowieka z naturą i gościn-
ność. Był zaproszeniem i za-
chętą do korzystania z tego
co zdrowe i najlepsze od
matki natury.
Gmina Ostrów Lubelski za-
prezentowała wieniec do-
żynkowy w kształcie serca,
wykonany z owoców ziemi:
kwiatów, zbóż i ziół. Całość
zdobił krzyż wykonany z su-
szonych kwiatów. Dodatko-
wą dekoracją były słoneczni-
ki i pestki dyni. Wieniec wy-
konały panie z Koła Gospo-

dyń Wiejskich w Rozkopa-
czewie.
Wieniec wystawiony przez
Gminę Serniki ukazywał ser-
ce - symbol miłości Boga do
człowieka. Był zrobionył
metodą nowoczesną z róż-
nych kłosów zbóż, kwiatów,
ziół i owoców. Został on wy-
konany przez sołectwo Ser-
niki.
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Gmina Uścimów zaprezen-
towała wieniec dożynkowy
przedstawiający herb swo-
jej gminy. Wykonany na kon-
strukcji drewnianej, na któ-
rej były wplecione zboża:
rzepak, proso czerwone,
pszenica, mak i kukurydza.
Symbole zawarte w wieńcu
to skrzyżowany miecz i klucz
atrybuty świętych Piotra i
Pawła, które wskazują na pa-
rafię z siedzibą w Starym
Uścimowie. Pozostałe ele-
menty: karpie oraz barwa
pola herbu symbolizują
miejscowe rzeki, jeziora
i stawy. Taka koncepcja her-
bu była prezentowana po
raz pierwszy. Wykonawcą
wieńca było Sołectwo Kolo-
nia Orzechów.
Gmina Firlej, gospodarz uro-
czystości, zaprezentowała
wieniec w kształcie kielicha
mszalnego z hos�ą. Wykona-
ny metodą wicia z natural-
nych materiałów. Użyto kilku
rodzajów zbóż: pszenicy,
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owsa, pszenżyta, orkiszu.
Wykorzystano również na-
włoć, len, ryż, kukurydzę,
mąkę, zioła kwiatów i owo-
ców. Wykonany przez Stowa-
rzyszenie Gospodyń Wiej-
skich z Woli Skromowskiej.
Miasto Lubartów nie pre-
zentowało wieńca.
Komisja konkursowa w skła-
dzie: Małgorzata Nowak - Lis
– Rzecznik Prasowy PEFRON
- przewodnicząca komisji;
Urszula Bubnowicz – Kie-
rownik Powiatowego Zespo-
łu Doradztwa Rolniczego w
Lubartowie, dr Izabela Dyba-
ła – instruktor Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kul-
tury w Lubartowie, Leszek
Zieliński - Dyrektor biura Lo-
kalnej Grupy Działania „Doli-
ną Wieprza i Leśnym Szla-
kiem” dokonała oceny
wszystkich wieńców i przy-
znała nagrody.
W kategorii wieńców trady-
cyjnych zwyciężył wieniec
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z Gminy Kamionka, drugie
miejsce zajął wieniec z Gmi-
ny Niedźwiada, trzecie –
z Gminy Lubartów. W katego-
rii wieńców nowoczesnych
pierwsze miejsce otrzymał
wieniec Gminy Firlej, drugie
– z Gminy Serniki, trzecie –
z Gminy Uścimów. Pozostałe
gminy otrzymały wyróżnie-
nia.
Po części oficjalnej rozpoczę-
ła się zabawa. Na scenie po-
jawiły się kapele i zespoły z
poszczególnych gmin. Wystą-
pili m.in.: Orkiestra OSP Lu-
bartów, Zespół Śpiewaczy
„Kumy”, Kapela Ludowa „To i
Owo”, Kapela Ludowa „Lu-
bartowiacy”, Amatorski Chór
Nadzieja, Zespół Śpiewaczy
Brzeźniczanki, Kapela „Jak
Dawniej”, Zespół Śpiewaczy
Ostrowianki Polesianki, Mę-
ski Zespół Śpiewaczy Pojezie-
rze.
Odbył się Turniej Dyscyplin
Wszelakich o Puchar Staro-
sty. Reprezentacje gmin mo-
gły zmierzyć się w rzucie
snopkiem, wbijaniu gwoździ
czy biegu z przeszkodami.
W tym samym czasie odby-
wały się degustacje potraw i
prezentacje rękodzieła na
stoiskach przygotowanych
przez gminy. Była pyszna,
gorąca, wędzona kiełbasa,
ciasta, grochówka, barszcz,
krokiety, chleb ze smalcem,
wyroby regionalne, ręcznie
robione pamiątki.
Przed gwiazdą wieczoru wy-
stąpił artysta COLOMBO z
autorskim repertuarem.
Hity zespołu NEWS porwały
firlejowską publiczność do
tańca, zabawy i śpiewu.
Tak rozgrzani widzowie
gromkimi brawami przyjęli
występ Andrzeja Piaseczne-
go. Artysta zaśpiewał swoje
największe przeboje:
„Chodź, przytul, przebacz”,
„Jeszcze bliżej”, „Śniadanie
do łóżka” czy „Imię deszczu”.
Publiczność bawiła się wspa-
niale, bo artysta dał piękny,
w pełni profesjonalny kon-
cert. Każdy znalazł coś dla
siebie. Na zakończenie wszy-
scy mogli biesiadować i po-
tańczyć podczas dyskoteki
pod gwiazdami, którą po-
prowadził DJ Sebi.
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Data 1 września to ze wzglę-
dów historycznych ważna data
dla wszystkich Polaków. Dla
dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym oznacza także koniec
wakacji i początek nowego
roku szkolnego. 1 września
2021 w wielu miejscowo-
ściach Polski z pewnością od-
notowany zostanie jako dzień
z rekordową frekwencją po-
wracających do nauki stacjo-
narnej. Inaugurację poprzedzi-
ła msza święta odprawiona
w intencji uczniów i pracowni-
ków szkoły.
„Wyrażam nadzieję, że w no-
wym roku szkolnym drodzy
uczniowie, będziecie wytrwale
zdobywać umiejętności, osią-
gniecie wiele sukcesów na
miarę swoich możliwości oraz
będziecie przynosić chlubę na-
szym szkołom i rodzicom. Ży-

czę Wam radości i przyjemno-
ści płynących ze zgłębiania
wiedzy, sił do pokonywania
trudności, a także umiejętności
dostrzegania wszystkiego, co
jest dobre wokół nas.
Dziękuję pracownikom obsługi
za zaangażowanie w należyty
porządek, który w okresie wa-
kacyjnym dzięki licznym re-
montom, znacznie wpłynął na
wygląd szkoły. Ponadto zostały
wykonane inne prace remon-
towe i porządkowe,
które z pewnością
wpłyną na lepsze
funkcjonowanie,
poprawę bezpie-
czeństwa oraz ogól-
ną estetykę. Oby
ten rok przebiegał
bez żadnych ogra-
niczeń, nauki zdal-
nej, która z pewno-

Tradycyjnie 1 września odbyła się uroczysta inauguracja
Roku Szkolnego 2021/2022 w Szkołach na terenie Gminy Fir-
lej. Pani Małgorzata Zagojska Zastępca Wójta Gminy Firlej
była obecna na uroczystościach i odczytała list od Wójta
Gminy Dawida Tarnowskiego skierowany do uczniów i pra-
cowników.

ścią komplikowała uczniowską
codzienność i abyście mogli
w tych murach spotykać się
każdegodnia.WydrodzyRodzi-
ce, każdego dnia bądźcie z wa-
szymi pociechami i wspierajcie

swoich podopiecznych zarów-
no w tych słabszych momen-
tach, jak i w czasie osiąganych
sukcesów.
Nauczyciel jest rodzicem
w szkole, Rodzice to nauczycie-
le w domu. Zarówno jedni jak
i drudzy odgrywają bardzo
ważną rolę w edukacji, pracy
i życiu młodego człowieka.
A my, jako władze samorządo-
we, również damy z siebie
wszystko, aby ten cel osiągnąć
RAZEM z WAMI. Przed nami
10 miesięcy pracy, zdobywania
wiedzy, nowych doświadczeń,
przyjaźni oraz… oczekiwania
na kolejne wakacje!
Życzę wszelkiej pomyślności
w nowym roku szkolnym”.
Napisał w liście wójt Dawid
Tarnowski.

Początek Roku Szkolnego

Z tej okazji Wójt postanowił
przyznać nagrody dla nauczy-
cieli. W tym roku otrzymali je
JolantaPiszczatowska -nauczy-
ciel matematyki i Ewa Gałczyń-
ska - nauczyciel fizyki ze Szkoły
Podstawowej im. Janusza Kor-
czaka w Firleju, a także Alicja
Więch - nauczyciel języka
polskiego i Paweł Pawlas - na-
uczyciel WF w Zespole Szkolno
- Przedszkolnym w Woli Skro-
mowskiej.

Wystosował również list
do nauczycieli, kierując
na ich ręce najlepsze ży-
czenia w dniu ich święta.

„Szanowni Państwo,
14 października jest tym
dniem w roku, kiedy głę-

biej zastanawiamy się nad rolą
nauczycielawedukacji iwycho-
waniu młodego pokolenia.
Wszyscy zgodnie dochodzimy
do wniosku, że jest to nie lada
wysiłek.
Na współczesnego nauczyciela
czyhaobecniezmora„stechno-
logizowania”. Dziś nie wystar-
cza już umiejętność posługiwa-
nia się liczydłem i przyborami
geometrycznymi. Trzeba stale

doskonalić umiejętności zawo-
dowe, nie tylko w swojej spe-
cjalizacji.Nauczyciel -omnibus-
to chyba współczesny ideał.
Szczególnie odczuliśmy to
w czasie pandemii i nauczania
hybrydowego.
W swojej pracy róbmy to, co
umiemy najlepiej, nie zapomi-
nając, żenauczyciel ipracownik

to przede wszystkim człowiek.
UczniowiekochająWasnajbar-
dziej - nie za to, czego ich na-
uczyliście, ale za to, jakimi je-
steście ludźmi. To dla kochane-
go „nauczyciela” chcą przygo-
tować się do roli na szkolne
przedstawienia, piszą referaty,
opowiadania, rozwiązują za-
dania i uczestniczą w rożnego

Z okazji Dnia Edukacji NarodowejWójt Gminy Firlej Dawid Tar-
nowski przekazał list z życzeniami dla Wszystkich Nauczycieli
i PracownikówOświaty. Podziękował za troskę o edukację iwy-
chowanie najmłodszego pokolenia, cierpliwość, wrażliwość
i zaangażowanie.

Dzień Edukacji Narodowej rodzaju aktywnościach: koła
zainteresowań, zajęcia sporto-
we, warsztaty, co odzwiercie-
dlająrożnegorodzajukonkursy,
olimpiady i inne wydarzenia
odbywające się na szczeblu
ponad lokalnym. To Wasza
duma, nagroda i satysfakcja
za dobrze wykonaną pracę.
Dzisiejszy dzień, to Wasz dzień.

Dzień świętowania
i szacunku dla Wa-
szej pracy, ale także
dzień refleksji. Dzień
planowania tego, co
jeszcze zrobię dla
młodego pokolenia,
aby w ich życiu było
chociaż odrobinę ła-
twiej.
Przyjmijcieserdeczne

życzenia powodzenia, uśmie-
chu, charyzmy, innowacji i za-
angażowania w Waszą pracę.
Niech sukcesy zbierają obfite
plony, a Wasze zaangażowanie
będzie impulsem do zmiany.
Razem Jesteście ogromnym
wzorcem a skarbnica wiedzy,
którą dysponujecie to Wasza
Wspólna Siła.”
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Czternaścioro najzdolniej-
szych uczniów z naszej gmi-
ny otrzymało stypendia mo-
tywacyjne za bardzo dobre
wyniki w nauce. Miały one
postać pamiątkowych dyplo-
mów z gratulacjami oraz na-
gród finansowych, które
wręczył Wójt Gminy Firlej

Dawid Tarnowski podczas
wspólnego spotkania w
Gminnej Bibliotece. Wójt
podziękował również Rodzi-
com i Nauczycielom za trud i
pracę poświęconą dzieciom.
Wszystkim życzył udanych
i bezpiecznych wakacji.

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań. Uczniowie
w tym ciężkim, pandemicznym czasie zakończyli naukę. Ale
niektórzy z nich z bardzo dobrymi wynikami.

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów w gminie

Wykaz uczniów, którzy w I
semestrze roku szkolnego
2020/2021 otrzymali sty-
pendium motywacyjne
Szkoła Podstawowa im. Ma-
rii Konopnickiej w Woli Skro-
mowskiej
1. Ciechański Tomasz – kl. V
2. Jaszcz Dominika – kl. VI

3. Cybul Patryk – kl. VII
4. Bujek Katarzyna – kl. VIII
Szkoła Podstawowa im. Janu-
sza Korczaka w Firleju
1. Grądek Zofia – kl. IVa
2. Cieniuch Grzegorz – kl. IVb
3. Cieniuch Krzysztof – kl. VIa
4. Woch Mateusz – kl. VIa
5. Patronowicz Weronika

– kl. VIIIa

Nie poznaliśmy smaku zwy-
cięstwa, nie wygraliśmy pi-
łek meczowych, ale wraca-
my mocniejsi. Mocniejsi
o bezcenne doświadczenie
oraz lekcję, która dostarcza
nam wielu informacji na
przyszłość. Na szczęście
w sporcie przegrana nie za-
wsze oznacza katastrofę. Tak
też traktujemy udział
w I Grand Prix Polski Żaków.
Trener i zawodniczka postawili
sobie realne cele, czyli jak
najlepsze zaprezentowanie
się na arenie ogólnopolskiej
i przełożenie najlepszej gry

z treningu na mecze turnie-
jowe. Nie zabrakło emocji,

nie zabrakło wspaniałych
wymian z udziałem Andżeliki
Czajki, były wygrane sety
i piłki setowe, jednak tym
razem rywalki okazały się
lepsze. Dzięki tej przygodzie
sportowcy wiedzą gdzie są
i co należy zrobić, aby
w przyszłości małymi krocz-
kami wspinać się do góry -
gramy dalej. Serdeczne po-
dziękowania dla wszystkich,
którzy wspierali naszą zawod-
niczkę, w szczególności dla
Dyrektora pana Pawła Dobka
oraz Wójta Gminy pana Da-
wida Tarnowskiego, którzy

wspólnymi siłami zorganizo-
wali nam niezapomniany
wyjazd i stworzyli wspaniałe
warunki abyśmy godnie mogli
reprezentować szkołę oraz
Gminę Firlej na arenie ogól-
nopolskiej.

„Droga do sukcesów prowadzi przez porażki”

Stało się już tradycją, że
mieszkańcy zbierają się przy
Świetlicy Wiejskiej OSP Przy-
pisówka po to, aby wspólnie
robić coś dobrego. Integra-
cja, interakcja, nauka i profi-
laktyka połączone ze wspól-
nie spędzonym czasem, to
bezcenne dla całej społecz-
ności. Wójt Gminy Firlej
przekazał kilka prezentów
i gadżetów dla najmłodszych

biorących udział w festynie.
Były gry, zabawy, grillowa-
nie, animacje dla najmłod-
szych i oczywiście pieczone
ziemniaki. Organizatorami
byli: KGW „Królowe Życia”
Przypisówka, OSP Przypi-

sówka, OSP Firlej, Sołectwo
Przypisówka, Gmina Firlej,
i GKRPA w Firleju, Animato-
rzy i Konferansjerzy „Ma-
jeczka”, „Pora na Barbecue”
oraz Mieszkańcy.

Święto Pieczonego Ziemniaka
WPrzypisówce zorganizowano Piknik Rodzinny z elementami
profilaktycznymi. Całość odbywała się pod hasłem „Święto
pieczonego ziemniaka”.
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Na Fes�walu Produktu Lokal-
nego w Kamionce nasza gmi-
na miała swoich reprezentan-
tów. Produkty i rękodzieło
prezentowały między innymi
Koło Gospodyń Wiejskich „Faj-
ne Babki”, Koło Gospodyń
Wiejskich „Królowe Życia”.

Bardzo dużym powodzeniem
cieszyło się stoisko historycz-
ne poświęcone organizacji
i promocji Rajdu Rowerowe-
go dla uczczenia Wyzwolenia
Gminy Firlej przez 27 WDP
AK. Organizatorem było Koło

Historyczne Armii Krajowej
ze Stowarzyszeniem „ToMy-
Razem” i Gminą Firlej. Cieka-
we eksponaty, książki, zdjęcia,
mundury, akcesoria spowo-
dowały, że wszyscy zatrzymy-
wali się i z zainteresowaniem
oglądali zabytkowe przedmio-

ty. Każdy odwiedzający mógł
wziąć do ręki granat, pistolet,
czapkę, zrobić zdjęcie i poznać
ciekawostki z dawnych cza-
sów. Najmłodsi uczestnicy
mieli najwięcej radości.

Festiwal Produktu Lokalnego w Kamionce

Naszym produktem lokal-
nym zostało Jezioro Firlej,
które dzięki temu certyfika-
towi ma szansę wypły-
nąć na jeszcze szersze
wody. Jednak to nie
wszystko. Miło jest nam
poinformować, że do
naszej gminy trafiły jesz-
cze 4 certyfikaty produk-
tu lokalnego. Pierwszy
z nich to Stowarzyszenie
"ToMyRazem" - w kate-
gorii wydarzenie/impre-

za cykliczna za „Rajd Rowe-
rowy dla Uczczenia Wyzwo-
lenia Gminy Firlej Przez

27 WDP AK”. Drugi trafił do
Stowarzyszenia Gospodyń
Wiejskich w Woli Skromow-

skiej - w kategorii
produkt kulinarny
za pierogi Skro-
mowskie z kaszą,
serem i miętą.
Trzeci do Koła Go-
spodyń Wiejskich
w Firleju - Fajne
Babki - w katego-
rii sztuka/ręko-
dzieło za produk-

ty zdobione metodą deco-
upage oraz pamiątki z Firle-
ja. Czwarty otrzymała Pani
Agnieszka Adamska - w kate-
gorii produkt turystyczny za
Dwór Szlachecki Firlejowe
Sioło. Gratulujemy wszyst-
kim wyróżnionym.

Jezioro Firlej – produktem turystycznym od 21 września
21 września, z rąk Pani Starosty Ewy Zybały i Pana Prezesa LGD Leszka Zielińskiego, przedsta-
wiciele Gminy Firlej odebrali certyfikat produktu lokalnego w kategorii produkt turystyczny.
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Założeniem ćwi-
czeń było spraw-
dzenie sprzętu
oraz możliwości
strażaków w za-
kresie gaszenia
pożarów leśnych,
ewakuacja ludzi z
terenu zagrożo-

nego oraz udzielenie pierw-
szej pomocy przedmedycz-
nej. Zarówno uczestnicy, jak
i obserwatorzy ćwiczeń
zgodnie przyznali, iż należy
je kontynuować w latach ko-

lejnych. Dzięki współ-
pracy wszystkich będą-
cych na miejscu służb,
poziom bezpieczeństwa
na terenie powiatu lu-
bartowskiego niewątpli-
wie wzrasta.

17 sierpnia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego i w kompleksie leśnym położonym nad Jeziorem
Firlej, zorganizowane zostały ćwiczenia zgrywające pod
kryptonimem „LASY 2021” dla jednostek Państwowej
i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Lubartow-
skiego, Nadleśnictwa Lubartów, Policji oraz Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego.

„LASY 2021”
Strażacy ćwiczyliJednostki Ochotniczych Stra-

ży Pożarnych z terenu Gminy
Firlej włączyły się w akcję
organizowaną przez Green
Office Ecologic Sp. z o.o.
„Strażaków wspierajmy elek-
trosprzęt oddajmy”. Miesz-
kańcy naszej gminy mieli moż-
liwość pozbycia się zużytego
elektro-sprzętu, a jednocze-
śnie wspomóc w ten sposób
strażaków ochotników. W za-

mian za odebranie od jedno-
stek OSP elek-
trośmieci orga-
nizator przeka-
zuje środki fi-
nansowe na za-
kup nowego
sprzętu oraz
środków ochro-
ny osobistej.
Wielumieszkań-
ców gminy sko-

rzystało z możliwości pozby-
cia się niepotrzebnego sprzę-
tu, jednocześnie ciesząc się,
że mogą wspomóc w ten spo-
sób OSP. Największe zaanga-
żowanie w zbiórkę elektro-
śmieci wykazała jednostka
OSP z Firleja, której druhowie
sami odbierali zużyty sprzęt
od mieszkańców, co okazało
się pomocne szczególnie dla
osób starszych.

Zbiórka elektrośmieci

W Lubelskim Centrum Kon-
ferencyjnym, 10 sierpnia od-
było się wręczenie statuetek
w Plebiscycie Kuriera Lubel-
skiego „Osobowość Roku”.
W kategorii Polityka, Samo-
rządność, Społeczność Lo-
kalna statuetkę zdobył Da-
wid Tarnowski – Wójt Gminy

Firlej. Gratulujemy takiego
wyróżnienia i życzymy dal-
szych sukcesów.

Osobowość Roku 2019 i 2020



W dniu 26 września 2021r., tradycyjnie w ostatni weekend
miesiąca, odbyły się zawody o Puchar WODNIKA. W tym roku
pogoda dopisała. Statuetki i upominki ufundował kierownik
ośrodka Pan Wiesław Śliwka. Wędkowano w dwóch katego-
riach wiekowych. Cieszy fakt coraz częstszego uczestnictwa
juniorów w każdych zawodach. Wyniki w Kategorii Juniorzy:
1 miejsce – Hubert Rydzio, 2 miejsce – Wiktor Bicz, 3 miejsce
– Mateusz Więch. Seniorzy: 1 miejsce – Bartosz Woliński,
2 miejsce – Andrzej Rydzio, 3 miejsce – Rafał Jaszcz.
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Wystartowało 10 zawodników. Po zakończonym wędkowaniu
przy ognisku i kiełbaskach ogłoszono wyniki: 1 miejsce – Sła-
womir Kubicki – 15380 pkt, 2 miejsce – Kamil Gwoździuk –
10000 pkt, 3 miejsce – Rafał Jaszcz – 7270 pkt.

Carp Challenge

Ze względu na odległość, Pan
Dawid Tarnowski Wójt Gminy
Firlej, zapewnił autokar, aby
ułatwićtymsamymudziałwza-
wodach. Łączna ilość uczestni-
ków to prawie 50 osób. W za-
wodach wystartowało 23 za-
wodników.Uczestnicyrywalizo-
wali w dwóch grupach: do 12
lat i 12-16 lat. Klasyfikacja naj-
młodszych: 1) Natalia Rzezak
17720 pkt, 2) Bartosz Rzezak -
8000 pkt, 3) Patryk Sowa -
7100 pkt, 4) Pola Pisarska -
5440 pkt, 5) Hubert Rydzio -
5270 pkt, 6) Wiktor Bicz - 4090
pkt. Klasyfikacja 12-16 lat: 1)
Bartosz Grochoła - 4500 pkt, 2)
Bartosz Hanuszek - 3555 pkt,
3) Bartosz Filip - 3540 pkt. 4)
Patryk Jedut - 3235 pkt, 5) Bar-
tosz Piątek - 2935 pkt, 6) Kon-
rad A�yka - 2710 pkt.

W zawodach brał także udział
niewidomy wędkarz z nasze-
go Koła osiągając wynik 4070
pkt. Łączna ilość złowionych
ryb przez wszystkich wędku-
jących to 77kg 66dkg.

Rozpoczęcie Wakacji na łowisku Orłów. Zawodnicy złowili
prawie 80 kilogramów ryb! W dniu 26 czerwca rozpoczęły
się wakacje. Koło PZW Firlej zorganizowało zawody wędkar-
skie dla dzieci i młodzieży na Łowisku Orłów.

Puchar WODNIKA

Rozpoczęcie wakacji

W dniu 24 lipca 2021r odbyły się zawody wędkarskie z cyklu
Carp Challenge na łowisku specjalnym w Siemieniu.
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Pulę nagród zwiększył Wójt
Gminy Firlej Pan Dawid Tar-
nowski. Gmina Firlej
udostępniła także
teren ośrodka GO-
SiR. Wędkowano w
jednej pięciogodzin-
nej turze w trzech
sektorach po 13 za-
wodników.
To był kolejny dzień
z życia Koła, mile
spędzony nad wodą
w doborowym to-
warzystwie.
Dziękujemy wszystkim za
udział i mamy nadzieję
do zobaczenia w przy-
szłym sezonie w jeszcze
większym składzie. Wy-
niki zawodów: 1 miejsce
– Piotr Barszczewski,
2 miejsce – Robert Stro-
jek, 3 miejsce – Marcin
Kuta. Największą rybę
zawodów – Big Fish – zło-

wił Robert Strojek. Zwy-
cięzcom gratulujemy!

17 października 2021r. odbyły się drugie zawody z cyklu „Wę-
drówki z wędką w Powiecie Lubartów” dofinansowane w ra-
mach projektu przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie.

Wędrówki z wędką w Powiecie Lubartów

W dniu 28 września 2021 r
na prośbę pani Katarzyny
Ulrich, nauczycielki ze
szkoły w Zawieprzycach,
Gmina Spiczyn, Koło PZW,
na jeziorze Firlej, zorgani-
zowało zawody wędkarskie
z okazji Dnia Chłopaka dla
uczniów tamtejszej szkoły.
Był to bardzo mile spędzony
czas na wspólnym wędko-

waniu. Po zakończonych za-
wodach wszyscy uczestnicy
otrzymali upominki od Gmi-
ny Firlej, a Prezes Koła wrę-
czył puchar Urszuli Kalinow-
skiej za zdobycie pierwszego
miejsca i złowienie jedynej
rybki zawodów. Gratulujemy
i zapraszamy ponownie nad
nasze piękne jezioro!

Dzień Chłopaka
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W dniach 11-12 września
2021 r. Koło PZW Firlej ob-
chodziło 25 lecie powstania.
Na miejsce uroczystości i za-
wodów wybraliśmy jezioro
Firlej i Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Wręcz
wymarzona pogoda pozwo-
liła na plenerowe przyjęcie
i rozegranie całonocnych za-
wodów o Puchar 25 lecia.
Świętowali z nami licznie
przybyli zaproszeni goście.
Zwycięzcą zawodów został
Maksymilian Matyjaszczyk.

Jubileusz 25 lecia Koła PZW Firlej

W dniu 4 września 2021r
zorganizowano zawody na
Zakończenie Wakacji dla naj-
młodszych wędkarzy dofi-
nansowane przez Starostwo
w Lubartowie w ramach pro-
jektu „Młodzi łowcy wędku-
ją”. Wystartowało 22 junio-
rów w dwóch grupach wie-
kowych: do 12 lat i 12-16 lat.

Pogoda tym razem dopisała.
Wyniki przedstawiają się na-
stępująco: Grupa do 12 lat:
1 miejsce – Bartosz Rzezak,
2 miejsce – Natalia Rzezak,
3 miejsce – Hubert Rydzio,
Grupa 12-16 lat: 1 miejsce –
Bartosz Filip, 2 miejsce – Da-
mian Szajuk, 3 miejsce –
Bartosz Kuczerawy.

Zakończenie wakacji z wędką
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Miesiące jesienne to naj-
lepszy czas na rozpoczęcie
morsowania. Wtedy można
zacząć oswajać swój orga-
nizm z zimną wodą. Tak
właśnie robią klubowicze
z grupy „Morsujący Firlej”.
Rozpoczynają od marszu lub
biegu dookoła jeziora
w krótkich spodenkach,

czasem bez koszulki a po-
tem wskakują do wody. Do-
datkowo odbyła się akcja
zbierania nakrętek dla Kac-
pra Szydłowskiego z Lublina,
który potrzebuje stałej re-
habilitacji. Wójt Gminy Firlej
Dawid Tarnowski przekazał
kilka worków zebranych na-
krętek dla Kacpra. Członko-

wie morsującej
grupy po zim-
nej kąpieli mo-
gli ogrzać się
przy ognisku
i posilić pie-
czoną kiełba-
ską. Zapewnia-
ją, że morso-
wanie wzmaga
odporność or-
ganizmu i ma
same korzyści.

24 października „Morsujący Firlej” rozpoczął sezon kąpielo-
wy. Duża grupa chętnych zebrała się na pierwszym po sezo-
nie letnim spotkaniu nad jeziorem Firlej.

Morsujący Firlej rozpoczął sezon

Ślubowanie, Pasowanie...
Wola Skromowska.
Dnia 25.11.2021 r. odbyło się
"Pasowanie na Przedszkola-
ka". Uroczystość rozpoczęła
się od części artystycznej.
Dzieci zaprezentowały przy-
gotowane wierszyki, tańce
oraz piosenki. Następnie przy-
szedł czas na przyrzeczenie
dotyczące zabawy, porządku,
bezpieczeństwa oraz uśmie-
chu. Kolejnym punktem pro-
gramu było "Uroczyste Paso-
wanie każdego Dziecka na
Przedszkolaka" przez Dyrek-
tora Pawła Dobka. Dzieci
otrzymały pamiątkowe dyplo-
my, słodkie upominki i plusza-
ka. Na koniec kilka słów do
dzieci skierowała Małgorzata

Zagojska Zastępca Wójta Gmi-
ny Firlej oraz dyrektor. Było
to wielkie przeżycie dla dzieci,

a dla rodziców powód do
dumy i zadowolenia.

Wola Skromowska.
28 października w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w
Woli Skromowskiej odbyło
się ślubowanie uczniów klasy

pierwszej. W uroczystości
uczestniczył Wójt Gminy Firlej
Dawid Tarnowski, Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego Paweł Dobek, Przewod-
niczący Rady Rodziców Wal-

demar Wesołowski oraz ro-
dzice i dziadkowie uczniów
klasy pierwszej.
W trakcie akademii głos zabrał
wójt Dawid Tarnowski, który
życzył uczniom samych do-
brych ocen, wielu ciekawych
przygód wśród nowo pozna-

nych znajomych oraz przy-
jemnego i radosnego zdoby-
wania wiedzy.

Firlej.
Ślubowanie pierwszaków
29 listopada w Szkole Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka
w Firleju uczniowie klasy
pierwszej zostali oficjalnie
przyjęci w szeregi szkolnej
społeczności.
Ślubowanie i pasowanie od-
było się w obecności rodziców
oraz kadry pedagogicznej.
Najmłodsi zaprezentowali już
zdobyte umiejętności. Każdy
piewszoklasista otrzymał
książkę, dyplom i słodki upo-
minek, które wręczała Mał-
gorzata Zagojska Zastępca
Wójta Gminy Firlej.
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To malowniczy ośrodek for-
macyjno-wypoczynkowy. Po-
łożony jest w lesie sosnowym
o wyjątkowym mikroklimacie
wyposażony w dwie sale
szkoleniowe, własną kaplicę,
bazę noclegową dla 60 osób
z całym zapleczem turystycz-
nym oraz jadalnię dla 150
osób. Znajduje się w odle-
głości 100 metrów od jedne-
go z najpiękniejszych jezior
Lubelszczyzny - Jeziora Firlej.

Historia tego miejsca sięga
lat 60 ubiegłego wieku, kie-
dy był tu ośrodek wypoczyn-
kowy Zakładów Mięsnych
z Lublina. W 1994 roku Cari-
tas odkupił ośrodek wraz
z 27 domkami letniskowymi
z myślą o organizacji kolonii
letnich i zimowych dla po-
trzebujących dzieci z Polski
i zagranicy. Od dwóch lat, po
generalnym remoncie pawi-

lonu głównego do organiza-
cji kolonii wykorzystywany
jest tylko budynek główny.
W ubiegłym roku przekształ-
cono kuchnię sezonową na
całoroczną, co daje możli-

wość organizacji poza sezo-
nem wakacyjnym przyjęć
okolicznościowych typu we-
sela, komunie, chrzciny, sty-
py, urodziny czy różnego ro-
dzaju rocznice. W budynku

znajdują się 22
pokoje oraz apar-
tament z łączną
liczbą 60 łóżek.
W grudniu plano-
wane jest rozpo-
częcie kolejnego
remontu, dzięki
czemu w każdym
pokoju będzie za-
i n s t a l o w a n y
prysznic. Z myślą

o dzieciach, w tym roku,
dzięki wsparciu Fundacja
PGNiG im. Ignacego Łukasie-
wicza obok kaplicy i jadalni
udało się zainstalować nowy
plac zabaw, na którym pod-
czas kolonii dzieci i młodzież
mogą aktywnie spędzać czas
na wolnym powietrzu. Przed
budynkiem, obok boiska do
piłki nożnej znajduje się ze-
wnętrzna siłownia dla doro-
słych i starszej młodzieży.

W części za budynkiem jest
boisko do siatkówki, duże
ognisko oraz grill, dzięki któ-
remu wypoczynek na świe-
żym powietrzu można połą-
czyć z grillowaniem. Ser-
decznie zapraszamy do ko-
rzystania z naszych usług
w organizacji przyjęć oko-
licznościowych oraz różnego
rodzaju szkoleń i konferencji
w tym malowniczym, ci-
chym i spokojnym miejscu.
Kontakt: Kierownik ośrodka
Arkadiusz Witek,
tel.726133991, e-mail:
domzawierzenia@caritas.pl

Ośrodek Zawierzenia Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Dom Zawierzenia Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Firleju
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Informujemy, że na
mocy porozumienia
podpisanego z Woje-
wódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Lublinie, w Urzędzie
Gminy Firlej (pokój nu-
mer 1) uruchomiony
został Punkt Konsultacyjny
Programu Priorytetowego
„Czyste Powietrze”. W Punk-
cie istnieje możliwość uzyska-
nia informacji na temat pro-
gramu, złożenie wniosku oraz
jego późniejsze poprawne
rozliczenie. Punkt czynny jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30.
Informacje o programie moż-
na również uzyskać pod nu-
merem telefonu: 81 8575041.
W celu sprawnej obsługi
interesantów wypełnianie
wnioskówdo programu Czyste
Powietrze odbywać się bę-
dzie, po telefonicznym umó-
wieniu terminu.

Za poprawność i rzetelność
danych wprowadzonych do
wniosku, w tym za zgodność
danych ze stanem faktycznym,
odpowiada wyłącznie Wnio-
skodawca. Rozpatrywanie zło-
żonych w gminnym punkcie
konsultacyjnym wniosków
i przyznawanie dofinanso-
wań należy do kompetencji
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Lublinie.
Zachęcamy również do zapo-
znania się z regulaminem pro-
gramu na stronie h�ps://
czystepowietrze.gov.pl/czy-
ste-powietrze/

Program Czyste Powietrze

20 listopada 2021 w Zespole
Szkolno-PrzedszkolnymwWoli
Skromowskiej odbył się
IV Otwarty Turniej Szachowy
o Puchar Wójta Gminy Firlej.
Mimo pandemii miłośnicy
szachów zagościli w budynku
szkoły. Również i tym razem
organizatorzy (Zespół Szkolno
–PrzedszkolnywWoliSkromow-
skiej, LUKS„Kłos”,GminaFirlej)
nie musieli martwić się o fre-
kwencję, gdyż wzięło w nim
udział 78 uczestników z kilku
okolicznych powiatów.
Wszystkich obecnych powitał

dyrektor placówki – Paweł Do-
bek. Wyraził swój podziw dla
szachistów i radość z tego, że w

szkole w Woli Skromowskiej
szachy cieszą się niesłabnącym
zainteresowaniem. Przypo-
mniał o zasadach bezpieczeń-
stwa. Na temat systemu gry
i zasadwypowiedział się sędzia
turnieju - Piotr Opolski. W tym
roku rozgrywki toczyły się w
dwóch grupach: MŁODSZEJ I
STARSZEJ. Wszyscy zawodnicy
rozegrali łącznie 7 rund.
W ostatecznej klasyfikacji
zwyciężyli: w kategorii do lat 8:
1 miejsce – Monka Wojciech,
2miejsce–SidorPiotr,3miejsce
–Skrzypczak Jakub;wkategorii

dolat9:1miejsce
–KorpyszHanna,
2 miejsce –Opol-
ski Aleksander,
3miejsce–Mitu-
ra Kacper; w ka-
tegorii do lat 10:
1 miejsce – Kon-
draszuk Kajetan,
2 miejsce – Do-

mańskiMichał,3miejsce–Fiała
Jan; w kategorii do lat 12:
1miejsce– Raczyński Dominik,

2 miejsce – Nakaziuk Aleksan-
der, 3 miejsce – Baran Franci-
szek; w kategorii do lat 14:
1 miejsce – Gołębiowski Piotr,
2miejsce–PiekarczykDominik,
3 miejsce – Opolski Wiktor;
w kategorii do lat 16: 1 miejsce
– Bronisz Paulina, 2 miejsce –
Latek Oliwier, 3 miejsce – Maja
Mitura;w kategorii powyżej lat
16: 1 miejsce – Goławski Hu-
bert, 2 miejsce – Goławski
Bartłomiej, 3 miejsce – Bronisz
Damian;
Wręczenia pucharów dla naj-
lepszych szachistów oraz pa-
miątkowychmedalidlawszyst-
kichuczestnikówdokonałWójt
Gminy Firlej – Dawid Tarnow-
ski. Przemawiając do zebra-
nych nie krył swojego podziwu
i uznania dla rangi turnieju i
organizacji przedsięwzięcia.
Każdy z uczestników otrzymał

również upominek – smycz i
folder promujący Gminę Firlej.
Podsumowując czwarty już
turniej Paweł Dobek serdecz-
nie podziękował wójtowi Da-
widowiTarnowskiemuzaobec-
ność i wręczenie nagród, Pio-
trowi Opolskiemu za profesjo-
nalneprzeprowadzenie turnie-
ju, Małgorzacie Cieniuch za ko-
ordynowanie działań związa-
nych z organizacją zawodów
oraz wszystkim uczestnikom za
sportową rywalizację fair play
i zapraszał do udziału w kolej-
nych zmaganiach już za rok.
Wynikizturniejumożnazobaczyć
na stronie:
http://www.chessarbiter.com/
turnieje/2021/�_3623/
http://www.chessarbiter.com/
turnieje/2021/�_3624/li-
st_of_players.html

IV OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR WÓJTA GMINY FIRLEJ
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Od dnia 01.09.2021r. w nowo
powstałym Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Woli Skro-
mowskiej prowadzone jest
przedszkole do którego
uczęszczają dzieci 3,4,5 oraz
sześcioletnie. Do trzech od-
działów uczęszcza łącznie 52
dzieci.
Przedszkole posiada 3 sale
dydaktyczne z bezpośrednim
dostępem do węzłów sanitar-
nych, duże, kolorowe sale
wyposażonewmeble, zabawki
i pomoce dydaktyczne, do-
stosowane do potrzeb i moż-
liwości dzieci w wieku przed-
szkolnym. Placówka posiada
wygodną szatnię, a zaplecze
kuchenne umożliwi przyrzą-

dzenie pierwszego śniadania
i podwieczorku oraz wydanie
dwudaniowego obiadu przy-
gotowanego przez firmę ze-
wnętrzną z uwzględnieniem
potrzeb dzieci z alergiami
pokarmowymi. Przedszkole

ma dostęp do bezpiecznego
placu zabaw. Wyposażonego
w piaskownice, zjeżdżalnie,
huśtawki i inne urządzenia,
co gwarantuje dzieciom do-
skonałą zabawę na świeżym
powietrzu przez cały rok. Nad

edukacją i bezpieczeństwem
przedszkolaków czuwa w peł-
ni wykwalifikowana kadra
pedagogiczna: nauczyciele
oraz pomoc nauczyciela,
którzy zapewniają dzieciom
bezpieczeństwo i wszech-
stronny rozwój.
Przedszkole zapewnia dzie-
ciom zajęcia rytmiczne, po-
moc psychologiczno-peda-
gogiczną, profilaktykę i te-
rapię logopedyczną oraz na-
ukę języka angielskiego. Pra-
cę dydaktyczną wspierać
będą między innymi: zajęcia
taneczne, warsztaty pla-
styczne przedstawienia te-
atralne, koncerty muzyczne,
spotkania z ciekawymi ludź-
mi oraz wycieczki.

Przedszkole samorządowewWoli Skromowskiej

W dniu 30 lipca 2021 r. została
podpisana umowa w sprawie
realizacji projektu pt. „Zanim
będę uczniem” finansowane-
go ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego
FunduszuSpołecznego.Przed-
sięwzięcie jest realizowane w
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-

twa Lubelskiego na lata 2014
– 2020, Oś Priorytetowa 12
Edukacja, kwalifikacje i kom-
petencje, Działanie 12.1 Edu-
kacja przedszkolna.
Dzięki tej inicjatywie i realizacji
projektu utworzono, od 1
września 2021 r., w Szkole
Podstawowej im. Janusza Kor-
czaka w Firleju 20 nowych

miejsc wychowania
przedszkolnego dla
dzieci w wieku 3 –
4 lat. Dodatkowo
zatrudniono perso-
nel, zakupiono wy-
posażenie, sprzęt
multimedialny oraz

zabawki i pomoce dydaktycz-
ne. Powstanie również plac
zabaw przy Szkole Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka
w Firleju. Dzieci będą mogły
skorzystać z bezpłatnych za-
jęć dodatkowych takich jak:
zajęcia taneczne, zajęcia lo-
gopedyczne, zajęcia z terapii
ręki, zajęcia z programowa-
nia. Wartość udzielonego
wsparcia ze środków Unii
Europejskiej: 551 436,90 zł.

Nowy oddział przedszkolny
Projekt „Zanim będę uczniem”
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WYCIECZKA DO LUBLINA
KLASY IIIA
W dniu 15 września uczniowie
klasy IIIAwybrali sięnawyciecz-
kę do Lublina, której głównym
celem było poznanie legend
związanych z historią miasta
i jego zabytkami.
Zwiedzanie rozpoczęto od
WzgórzaZamkowegozZamkiem
Lubelskim. Następnie Brama
Grodzka i Plac po Farze. W dal-
szej części spaceru po Starym
Mieście była Brama Rybna,
TrybunałKoronny,KamieńNie-

szczęść i Archikatedra św. Jana
Chrzciciela i św. Jana Ewange-
listy. Ostatnim punktem pro-
gramu było wejście na Wieżę
Trynitarskąskąduczniowiemo-
glipodziwiaćpięknąpanoramę

Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Firleju, tu nie ma nudy
miasta.Zwiedzaniezakończono
przy Bramie Krakowskiej.

ZWIZYTĄWPAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ
6 września dzieci z najstarszej
grupy przedszkolnej odwiedziły
siedzibę Pań-
stwowejStra-
żyPożarnejw
Lubartowie.
Przedszkolaki
wtrakciespo-
tkaniapozna-
ły wyposaże-

nie wozów stra-
żackich oraz
sprzęt, jakiego
używają strażacy
podczas akcji ra-
tunkowych.Dzie-
cidowiedziałysię
także, w jakich
okolicznościach
można wezwać
StrażPożarnąiże
strażacynietylko
gaszą pożary, ale
również są wzy-

wani do wypadków samocho-
dowych,ratujązwierzęta,poma-
gają przy powodzi.

DZIEŃ KROPKI
15 września obchodzono Mię-
dzynarodowyDzieńKropki.Przed-

szkolakii postanoiwiły uczcić to
święto.Dziecizpomocąrodziców
przygotowały stroje w kropki.
ObchodyDniaKropki byłyokazją
do porozmawiania z dziećmi na
temat ich talentów.

MAŁYMIŚ
W ŚWIECIE LITERATURY
Oddział sześciolatków uczest-
niczył w Ogólnopolskim Pro-
jekcie „Mały miś w świecie
wielkiej literatury”. Orga-
nizatorem projektu jest
wydawnictwo MAC Eduka-
cja, natomiast autorką pro-
jektu – Aneta Konefał, Dy-
rektor Publicznego Przed-
szkola nr 1 w Kolbuszowej.
Głównym celem tego pro-
jektu jest rozwijanie czytel-
nictwa wśród najmłodszych.
Dzieci wraz z nauczycielem
wybrały grupową maskotkę
– misia, który w tym roku
szkolnym odbywa czytelni-
czą podróż po domach
przedszkolaków. Z powodu

sytuacji związanej z pande-
mią zamiast pluszaka wędruje
zalaminowane zdjęcie misia.
Wprzedszkolu pluszak„miesz-
ka” w kąciku czytelniczym.
Zadaniem dziecka jest za-
opiekować się misiem, a za-
daniem rodzica jest poczy-
tanie misiowi na dobranoc.
Projektowi temu towarzyszą
dodatkowe moduły związa-
ne z bieżącymi wydarzenia-
mi. W październiku obcho-
dzony był Code Week czyli
Europejski Tydzień Kodowa-
nia. Wydarzenie to było oka-
zją do przybliżenia dzieciom
pojęć związanych z kodowa-
niem oraz przeprowadzenia
„Misiowego turnieju łami-
główek logicznych”. Celem
misiowych łamigłówek było
ćwiczenie umiejętności lo-
gicznego myślenia i rozwią-
zywania problemów, czyli
kompetencji niezbędnych
w codziennym życiu.

DZIEŃ POSTACI
Z BAJEK W ZERÓWCE
5 listopada obchodzony jest
MiędzynarodowyDzieńPostaci
z Bajek. Z tej okazji uczniowie
klasy 0 przybyli do szkoły prze-
brani w przepiękne bajkowe
stroje. Dzieci opowiadały
o swoich ulubionych bohate-
rach, rozpoznawały bajkowe
postacie i tytuły bajek, z któ-
rych pochodzą. Wzięły udział
w turnieju wiedzy o bajkach,
ćwiczyły szybkość i refleks
przekazując sobie „zatrute
jabłko”, a Kopciuszkowi po-
mogły oddzielać ziarna od
grochu. Ten dzień ma wszyst-
kim przypominać jak ważne
są bajki w życiu dziecka.

Gminna Biblioteka Publiczna
wFirlejuwzbogaciła sięoksiąż-
ki, które zostały zakupione
w ramach Programu Wielo-
letniego „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na
lata 2021-2025”, Kierunek in-

terwencji 1.1. Zakup i zdalny
dostęp do nowości wydawni-
czych ze środków finanso-
wych Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z budżetu pań-
stwa w kwocie 9000zł za którą

nasz księgozbiór wzbogacił
się o 330 egzemplarzy, ze
środków organizatora, któ-
re wynosiły 13349,55 zaku-
piliśmy 561 książek. Wśród
nich znajdują się kryminały,

literatura popularnonauko-
wa, powieści obyczajowe
książki dla najmłodszych i
młodzieży. Zapraszamy po
nowości wydawnicze od
poniedziałku do piątku
w godz.8 – 18 i w sobotę
od 8 – 16. Każdy znajdzie
coś ciekawego i interesują-
cego dla siebie.
Zapraszamy !

Nowości w bibliotece



W Święto Odzyskania Niepod-
ległości na terenie całego
kraju odbywają się uroczysto-
ści upamiętniające wydarze-
nia z 1918 roku, również w
naszej małej Ojczyźnie jaką
jest Gmina Firlej uczciliśmy
ten dzień.
Gminne obchody rozpoczęły
się od Mszy Świętej koncele-
browanej przez księży Firle-
jowskiej parafii w intencji Oj-
czyzny oraz poległych za jej
wolność. W trakcie Mszy
została przedstawiona pre-
zentacja mul�medialna opo-
wiadająca o Niepodległości z
punktu widzenia Gminy Firlej,
przygotowana przez nauczy-
cieli i uczniów z Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego w Woli
Skromowskiej i pracowników
Biblioteki Publicznej w Firleju.

Po prezentacji głos zabrał
Wójt Gminy Firlej Dawid

11 listopada to szczególna data w tysiącletniej historii Pola-
ków, tego dnia po 123 latach nieobecności na mapie świata
pojawiła się Rzeczypospolita Polska.

Firlej świętował Rocznicę Odzyskania Niepodległości

Tarnowski, który w swoim
wystąpieniu podkreślił, że 11
listopada, to symbol walki o
wolność, wiarę, miłość Ojczy-
zny i zwycięstwa. „Pomimo
braku naszego kraju na ma-
pach, Polska była obecna w
sercach i domach każdego
obywatela. Pamiętajmy o
żołnierzach którzy stracili ży-

cie za Ojczyznę, którzy nigdy
nie wrócili do swoich matek,

żon i dzieci.” – powiedział
Wójt.

„Pragnę podziękować za Wa-
szą obecność, pamięć i tożsa-
mość, pomimo trudów z jakimi
musimy się mierzyć w czasie
trwania pandemii. Musimy
pamiętać, że nie ważne jak
by było ciężko to musimy mieć
nadzieję, nadzieję, że będzie
lepiej”. – tym stwierdzeniem
zakończył swoją przemowę
Wójt Dawid Tarnowski.

Po Mszy uczestnicy uroczy-
stości przeszli do parku
w Firleju, gdzie pod pomni-
kiem Józefa Piłsudskiego
został odśpiewany hymn
państwowy oraz złożone
zostały wieńce przez dele-
gacje władz samorządowych
i szkół z terenu gminy.

Władze Gminy złożyły wień-
ce i zapaliły znicze na cmen-
tarzu Powstańców Stycznio-
wych w Sobolewie Kolonii
oraz w pozostałych miejscach
pamięci na terenie gminy.

WYDAWCA: Urząd Gminy Firlej, ul. Rynek 1, tel: 81 857 50 41
KONTAKT: kultura@ugfirlej.pl
SKŁAD, DTP, KOREKTA: Zespół Redakcyjny UG Firlej.
PODZIĘKOWANIA DLA: R. Czarnecki, P. Burak, J. Orzeł, A.Rzezak za udostępnienie zdjęć i materiałów.
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