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� Tak naprawdę nikt nie wie-
rzył w to, że Rosja zaatakuje
swojego sąsiada – Ukrainę.
Kiedy stało się to faktem
mieszkańcy Ukrainy sami za-
częli uciekać z kraju. Kiedy
i jak pan się dowiedział, że do
Firleja przybędą pierwsi
uchodźcy?
Atak rozpoczął się 24 lutego, a
już w sobotę 26 przyjechał do
nas bus z Uchodźcami. Głów-
nie matki z dziećmi. Pierwsi
obywatele ukraińscy przyje-
chali do Ośrodka Caritas. Do-
stałem informację od kierow-
nika Caritas i Sztabu Zarządza-
nia Kryzysowego z Lubartowa
żebyśmy byli przygotowani na
przyjęcie ok.100 uchodźców.
Dla nich i dla nas to był szok.
Nigdy wcześniej nie byliśmy
w takiej sytuacji.

� Jak szybko udało się zor-
ganizować pomoc? Przecież
nikt nie był przygotowany
na taką skalę przyjmowania
uchodźców?
Działaliśmy natychmiasto-
wo. Wszystko odbywało się
spontanicznie. Zareagowali-
śmy na zaistniałą sytuację
najszybciej i najlepiej jak po-
trafiliśmy. Nikt nic nie kazał.
Tak czuliśmy. Pomagali nam
ochotnicy – wolontariusze.
Przychodzili, przynosili dary.
Po apelu w mediach spo-
łecznościowych pomoc po-
jawiała się praktycznie na-
tychmiast. Uważam, że jako
jedna z nielicznych gmin
zareagowaliśmy błyskawicz-
nie.

Ciąg dalszy strona 2

Firlej solidarny z Ukrainą
Gmina Firlej od samego początku wojny czynnie wspiera Ukrainę. Mieszkańcy bardzo życzli-
wie przyjęli uchodźców, którzy w tej tragicznej sytuacji znaleźli schronienie w Firleju i okoli-
cach. Na terenie gminy przebywali i przebywają uchodźcy w Ośrodku Caritas i GOSIR, Remi-
zie OSP w Serocku, Domu Strażaka w Kunowie i Świetlicy wWoli Skromowskiej. O całej zaist-
niałej sytuacji rozmawiamy z Dawidem Tarnowskim – Wójtem Gminy Firlej.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania sięwiary w siłę Chrystusa

i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłęw pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzećw przyszłość.

Wszystkiego Najlepszego!

Wójt Gminy Firlej
Dawid Tarnowski

Firlej, Wielkanoc 2022
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Ciąg dalszy ze str.1...

� Jaka jest maksymalna
liczba uchodźców, których
może przyjąć gmina pod
swoją opiekę?
Na terenie gminy byli obecni
i przebywają nadal uchodźcy
w Ośrodkach Caritas i GOSIR,
Remizie OSP w Serocku,
Domu Strażaka w Kunowie
i Świetlicy Wiejskiej w Woli
Skromowskiej. Maksymalna
ilość uchodźców, których
możemy przyjąć i zapewnić
im pobyt, we wszystkich
przygotowanych punktach
to około 250 osób. Są ciągłe
roszady. Jedni przyjeżdżają i
zostają na dłużej. Inni są kil-
ka lub kilkanaście dni i jadą
dalej. Wyjeżdżają do więk-
szego miasta, do rodziny, za
granicę. Od początku wojny
w naszej gminie mieliśmy
już łącznie ponad 300 osób.

Wyjechało od nas około 100
osób.
� W jaki sposób jest
udzielana pomoc potrze-
bującym i czy są chętni –
instytucje lub osoby pry-
watne do pomocy jako
wolontariusze lub dar-
czyńcy?
Pomagają przede wszystkim
mieszkańcy i osoby spoza
terenu gminy, ludzie oferują
swój czas i pracę. Włączyły
się KGW, OSP, instytucje,
osoby prywatne spoza gmi-
ny, podmioty świadczące
usługi gastronomiczne.
Mamy też darczyńców w
postaci firm, które chcą po-
zostać anonimowe. Trudno
wymienić wszystkich żeby
kogoś nie pominąć. Ale dzię-
kujemy z całego serca za każ-
dy gest pomocy. Myślę, że
wypracowaliśmy dobry sys-
tem wspólnego działania.
Do tego sztab kryzysowy w

UG działa od samego po-
czątku. Urzędnicy pomagają
w kwestiach formalnych,
prawnych i zwyczajnie ludz-

kich (m.in.: uzyskanie nu-
meru PESEL, udzielenie in-
formacji, zrobienie zdjęcia,
pomoc lekarska, czy pomoc
dla zwierzaków).
� Czy gmina jest przygoto-
wana na długoterminową
pomoc dla uchodźców?
Jesteśmy przygotowani na
najbliższe 2 miesiące. Dopó-
ki jest wsparcie ze strony
mieszkańców i darczyńców
dajemy radę i pomagamy.
Cały czas czekamy na wspar-
cie finansowe od polskiego
rządu. Jest też potrzeba
działania i pracy wolontariu-
szy. Zdarza się, że brakuje

Firlej solidarny z Ukrainą

nam rąk do pracy. Mówię tu
o pełnieniu dyżurów w GO-
SIR i Caritas. Istnieje potrze-
ba bieżącego dostarczania

żywności długoterminowej
oraz produktów do przygo-
towania gorących posiłków.
Cały czas potrzebne są środ-
ki higieny osobistej i nowa
bielizna dla kobiet.
� Jak pan ocenia całą tę
zaistniałą sytuację?
Myślę, że jest to coś niewy-
obrażalnego, czego nikt się
nie spodziewał. Sytuacja
jest wyjątkowa zarówno
pod względem życiowym i
emocjonalnym. Ciężka lek-
cja, której nikt nie chciałby
doświadczać. Ale ważne
jest to, żeby sobie wzajem-
nie pomagać, bo życie ludz-
kie jest bezcenne i jest naj-
większą wartością. Jestem
dumny z postawy i zaanga-
żowania mieszkańców na-
szej gminy w tym trudnym
czasie.

Caritas Firlej
Minęło 40 dni wojny, o działa-
niach pomocowych mówi Ar-
kadiusz Witek – Kierownik
Domu Zawierzenia CARI-
TAS Archidiecezji Lubelskiej
w Firleju.
Od początku wojny ponad 140
osóbprzebywałowośrodkuCa-
ritas. Głównie matki z dziećmi
i starsze kobiety.Obecniemamy
70 osób. Jest kilka rodzin, które
mieszkają u nas od 26 lutego.
Niechcąjechaćdalej.Czekająna
szybki koniec wojny i chcą wró-
cićdosiebiedodomu.

Na prośbę dyrektora Caritas
Archidiecezji Lubelskiej księ-
dza Pawła Tomaszewskiego i
moje podanie do dyrektora
Szpitala SPSK4 w Lublinie,
gdzie pracuję, zostałem odde-
legowany do pracy z uchodź-

cami wojennymi na
terenie gminy Firlej,
zachowując podsta-
wowewynagrodzenie
szpitalne. Jestem bar-
dzo wdzięczny wszyst-
kim osobom z terenu
Firleja i okolic za
wszelką pomocokaza-
ną naszym miesz-
kańcom z Ukrainy.

Bardzo się cieszę ze zgod-
nej i dobrej współpracy z
wójtem gminy, pracowni-
kami UG i jednostkami or-
ganizacyjnymi. Jest dużo
lżej, gdy wiem, że nie je-
steśmy z tym sami. Chcę

podziękować księdzu Bogda-
nowi Paniczakowi prefektowi
alumnów grekokatolickich
w MSD w Lublinie za conie-
dzielne nabożeństwa w na-
szej kaplicy w języku ukraiń-
skim dla uchodźców. Każdy
uchodźca z Ukrainy, który nie
mieszka w naszym ośrodku
może liczyć na wsparcie
i wszelką pomoc.

Zarówno mieszkańcy wsi
Wola Skromowska, jak i dy-
rekcja, pracownicy oraz
uczniowie ZSP w Woli Skro-
mowskiej zaangażowali się
w akcję pomocy uchodźcom
z Ukrainy, przebywającym
w świetlicy wiejskiej. Działa-

ją na różnych polach, od
pomocy rzeczowej, przygo-
towania miejsc noclego-
wych po wspólnie spędzo-
ny czas. Akcja wolontariac-
ka wciąż trwa, a chętnych
do pomocy przybywa.

„Pomoc uchodźcom z Ukrainy”

Szkoła Podstawowa w Firleju
aktywnie włączyła się w akcję
pomocy dla ofiar wojny na
Ukrainie. Została zorganizo-
wana zbiórka środków me-

Stowarzyszenie"ToMyRazem"
działanaterenieGminyFirlejjuż
od 2013 roku. Jest to przede
wszystkimkreatywnagrupaak-
tywnychanimatorów,którzy re-
alizują swoje pasje, wdrażają
działaniaikierują jedoludzinie-
zależnieodwieku.Dostowarzy-
szenia niespodziewanie dotarła
paczka, aż z Köln wNiemczech.
W ostat-
nim czasie
takich pa-
czek sto-
warzysze-
nie otrzy-
mało całe
mnóstwo.
Zaco zca-

łegosercajesteśmywdzięcz-
ni i wszystkim dziękujemy
wimieniu swoim i obdaro-
wanych. Bądźmy RAZEM
wtymwymagającymitrud-
nym,zwłaszczadlanaszych
sąsiadów z Ukrainy, czasie.

Stowarzyszenie „ToMyRazem”

"Mamo zaczęła się wojna...”
Wspomnienia z pierwszych dni wojny spisane przez osoby
przebywającewOśrodkuCaritaswFirleju

syrena, jedna za drugą. Razem z
moją3-letnią córką biegłyśmy do
schronu w piwnicy. Było bardzo
strasznie, dzieckocały czaspłaka-
ło. Postanowiliśmy pojechać do
innego państwa, żeby poczuć się
bezpiecznie. Udało się przyje-
chać do ośrodka Caritas w Pol-
sce. Zostaliśmy bardzo dobrze
przyjęci. Kierownik ośrodkaCari-
tas p. Arkadiusz Witek razem
z żoną Moniką to bardzo mili lu-
dzie o dużym sercu. Jestem nie-
zmiernie wdzięczna ludziom, któ-
rzy dali namdach nad głową i za-
bezpieczają wszystkim nam nie-
zbędnewarunki dla życia."
Jana Fil,m. Kamieniec Podolski

"Wojna jest złem. Kiedy
przez sen słyszysz wybuchy,
biegniesz do okna, żeby zrozu-
mieć, co się stało i widzisz, że

bomba spadła na bazę woj-
skową, a do nieba nad do-
mem wznosi się czarny dym.
Ty rozumiesz, że zaczęła się
wojna. Szybko budzisz dzieci
i ubierasz je przez sen. Za-
bierasz ze sobą z domu tylko
dokumenty, pozostawiając
wszystko, co masz w domu.
Pierwsze 10 dni wojny spę-
dziliśmy z dziećmi w piwni-
cy, ciągle słysząc, jak lecą
rakiety, spadają bomby na
nasze miasto. Mogliśmy tyl-
ko modlić się, żeby nic się
nie stało z naszym domem
i żebyśmy mogli wydostać
się z piwnicy. Spaliśmy ubra-
ni, w czapkach, kurtkach
i butach, bo nie było wiado-
mo, kiedy trzeba będzie ucie-
kać dalej... i czy się uda. Ser-
decznie dziękujemy zawspar-
cie i pomoc, którą otrzymuje-
my. Jesteśmy w bardzo bez-
piecznym miejscu, jakim jest
Caritas."

Alina Sheludko, Charków.

"W imieniu wszystkich Ukraiń-
ców, chcemy serdecznie podzię-
kować Polakom. Jesteśmy mile
zaskoczeni, że otrzymujemy tak
dużewsparcie,pomoc,zrozumie-
nie od Was. Jesteście wspaniali!
Wojna pokazała, kto jest praw-
dziwym przyjacielem. Dzięki
Wammamywszystko, co jestpo-
trzebnedlażycia,anawetwięcej.
Jak mówił Józef Piłsudzki, że nie
ma wolnej Polski bez wolnej
Ukrainy. Te słowa sprawdzają się
tak w czasach Marszałka, jak
i w dniach dzisiejszych. Robimy
wielką wspólną pracę - bronimy
Europę przed agresją rosyjską.
Nasiojcowie,bracia,mężowiena
froncie z bronią, a Polacy przy-
garniając kobiety i dzieci do swo-
jego kraju."

OksanaDutkevych, Lwów

"Poranek w dniu, kiedy za-
częła się wojna jest najgorszym
porankiem w życiu mojej rodzi-
ny i wszystkich Ukraińców.
Dzień ten nie zaczął się jak zwy-
kle od słów dziecka "Mamo,
cześć. Kocham Cię." Usłyszałam
natomiast "Mamo, zaczęła się
wojna. Nie chcę umierać." Było
dużo łez, krzyków, strachu. Zo-
staliśmy zmuszeni do uciekania
z domu rodzinnego pod ostrza-
łami. Tak naszą rodzinę zasko-
czył początek wojny. "
Korch Julia i syn Tymur
(5 lat),Charków.

"Dzień 24 lutego 2022 zaczął
się ze słów: "Wstawaj. Wojna się
zaczęła. Rosja dokonała ataku na
Ukrainę." Wszyscy ludzie byli za-
skoczeni i przestraszeni. Nie mo-
głam przestać płakać. Brzmiała

dycznych, leków i środków do
opatrywania, leczenia ran
oraz tamowania krwotoków.
Dary zostały posegregowane
przez uczennice zWolontariatu

Szkolnego ,,Pomoc-
na dłoń" i przekaza-
ne na Ośrodek Ca-
ritas w Firleju,
skąd zostały prze-

kazane na

Ukrainę.

Szkoła Podstawowa w Firleju
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Czy komisja rewizyjna musiała podejmo-
wać działania lub interwencje związane
zwykonaniem budżetu gminy?

JarosławStawinoga
PrzewodniczącyKomisji
Rewizyjnej

Jak duży wpływ, pana zdaniemma sytu-
acja związana z epidemią COVID i wojną
na Ukrainie na gospodarkę i rolnictwow
Gminie Firlej?

PawełNiedziela
PrzewodniczącyKomisji
Środowiska iRolnictwa

AdamCybul
Przewodniczący
Komisji Finansówi Inwestycji

Gmina Firlej uzyskała znaczące dofinanso-
wanie w ramach programu „Polski Ład”W
jakimstopniu,panazdaniemrealizacja tych
projektów przyczyni się do poprawy życia
mieszkańców?

Pytanie do...?

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych w znacznym stopniu
przyczyni się do rozwoju Gminy Firlej. Inwe-
stycjekoniecznezpunktuwidzeniapodniesie-
nia jakości życiamieszkańcówsąbardzokosz-
towne, a dzięki pozyskaniu dofinansowania
będąmożliwedo realizacji.Wpierwszymna-
borze wniosków, złożone zostały 3 wnioski,
spośród których dwa z nich otrzymały dofi-
nansowanie ibędąmożlwiedorealizacji jużw
najbliższym czasie. Wnioski zaakceptowane
przez instytucję zarządzającą obejmowały za-
kupsprzętukomunalnegoorazbudowęimo-
dernizację sieci wod-kan na terenie gminy.
Dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu
(80% sprzęt komunalny i 95% na sieci wod-
kan),możliwabędzie realizacja strategicznych
inwestycji gminnych.
W kolejnym naborze wniosków, gmina stara
się uzyskać wsparcie finansowe namoderni-
zacjęujęćwodywFirleju iSerockuorazutwo-
rzenie świetlic wiejskich w miejscowościach
Łukówiec, Sułoszyn i Czerwonka Gozdów,
atakżeGminnegoDomuKulturywFirleju.Za-
planowane działania mają na celu zabezpie-
czenie kluczowej infrastruktury wodociągo-
wej, jaką są ujęciawód, ale również zwracają
uwagę na konieczność integracji mieszkań-
ców, poprzez tworzeniemiejsc spotkań lokal-
nychgrupdziałania.
Cieszy mnie również fakt, że podjęto prace
projektowe zmierzające do budowy drogi
międzymiejscowościami Sułoszyn i Pożarów.
Dzięki wcześniejszemu przygotowaniu doku-
mentacjimożliwebędziewnioskowaniewko-
lejnychnaborach.

Jestem radnym po raz pierwszy. Komisja
Rolnictwa i Środowiska zajmuje się koordy-
nacją i współpracą z lokalnymi rolnikami,
oferuje wsparcie w zakresie ich działalno-
ści, informuje o szkoleniach i możliwo-
ściach dofinansowania dla rolników. Kiedy
zostałem radnym i objąłem funkcję prze-
wodniczącego komisji nie spodziewałem
się, żew swojej pracy napotkam tak istotne
problemy dotyczące działalności rolniczej
Zarówno Covid -19, jak i wojna na Ukrainie
bardzo mocno wpłynęły na rolnictwo i to
nie tylko w naszej gminie, ale w Polsce
i świecie. Drastycznie wzrosły ceny wszel-
kiego asortymentu do upraw rolnych. Lecz
nie spowodowało to wzrostu przychodów
dla producentów rolnych. Nadal jesteśmy
grupą społeczną bardzo mocno uzależnio-
ną od cen dyktowanych poprzez pośredni-
ków, jak i producentów produktów goto-
wych. Ceny na produkty, które wytwarza-
my owszem wzrosły, ale koszty życia i ma-
teriałów potrzebnych do naszej produkcji
wzrosły o wiele więcej. Najbardziej można
to zaobserwować choćby na cenach pali-
wa, środkach ochrony i nawożenia roślin.
Niestety pomoc jaka jest rolnikom ofero-
wana nie jest wystarczająca. Dodatkowo
jesteśmy mocno krytykowani, że mamy
możliwość otrzymania pomocy instytucjo-
nalnej. Osobiście jestem przekonany, że
każdy rolnik wolałby sprzedawać swoje
produkty za lepszą cenę niż dostawać
wsparcie na przykład w postaci dotacji.
Rolnik, zresztą jak każdy ciężko pracujący
człowiek, chciałby otrzymać godną zapłatę
za swoją pracę.

Jestem radnym po raz pierwszy i po raz
pierwszy sprawuję funkcję Przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej. Do zadań ko-
misji należy przede wszystkim kontrola
działalności gminy i gminnych jednostek
organizacyjnych oraz sołectw jeżeli dys-
ponują majątkiem komunalnym. Komisja
czuwa również nad przestrzeganiem pra-
wa, Statutu Gminy, realizacji budżetu
gminy, gospodarką finansową gminnych
jednostek organizacyjnych oraz realiza-
cją uchwał Rady Gminy. Nasze zadanie,
to również opiniowanie wykonania bu-
dżetu gminy i wystąpienie z wnioskiem
do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub
nie udzielenia absolutorium Wójtowi.
Odmomentu objęcia przeze mnie funkcji
przewodniczącego nie przypominam so-
bie sytuacji, aby komisja musiała podej-
mować działania lub interwencje związa-
ne z wykonaniem budżetu gminy lub
działalności wójta. Odbywały się posie-
dzenia komisji, podczas których dyskuto-
waliśmy z członkami komisji oraz panią
Skarbnik i Wójtem na temat finansów
gminnych. W ustawowych terminach po
uzyskaniu pozytywnej opinii RIO opinio-
waliśmy budżet dla gminy oraz wniosek
o udzielenie absolutorium dla wójta. Na
koniec roku składane jest sprawozdanie
z wykonania planu pracy komisji i przed-
stawienie planu na kolejny rok. Sytuacja
pandemiczna w ubiegłych latach nie po-
zwoliła nam na szeroki zakres działania
ze względu na obostrzenia, ale nie było
bezpośrednich zapytań lub monitów do
naszej komisji, aby podejmować działa-
nia interwencyjne.

Minął kolejny rok pracy samorządów. Bardzo nietypowy, bo pełen ograniczeń związa-
nych z sytuacją pandemiczną, obostrzeniami, trudnymi decyzjami i wyzwaniami, które
stanęły na drodze samorządowców. W tym numerze postanowiliśmy zadać po jednym
pytaniu przewodniczącym poszczególnych Komisji Rady Gminy.

Już od 1marca 2022 r. w szko-
łach w Firleju będą mogły być
realizowane zajęcia specjali-
styczne z zakresu pomocy psy-
chologiczno – pedagogicznej
w dodatkowym wymiarze go-
dzin.Wsparcie obejmuje orga-
nizację zajęć korekcyjno-kom-
pensacyjnych, logopedycz-
nych, rozwijających kompe-
tencje emocjonalno-społecz-
ne oraz innych zajęć o charak-
terze terapeutycznym. Liczba
dodatkowych godzin w po-
szczególnych szkołach uzależ-
niona jest od ilości uczniów.

1) Szkoła Podstawowa im.
J. Korczakaotrzymaławsparcie
finansowe na organizację 178
godzin od 1marca do 20 grud-
nia
2) Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Woli Skromowskiej
otrzymał wsparcie na organi-
zację 71 godzin.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło 180 mln na
dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psy-
chologiczno – pedagogicznej w szkołach.

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

Erasmus

Projekt polega na przygotowa-
niuiprzeprowadzeniuzagranicz-
nychmobilności dla 28 uczniów
z klas VI-VIII szkoły podstawo-
wej. Realizacja przedsięwzięcia
pozwoli na osiągnięcie wysokie-
gopoziomukształcenia iwycho-
wania uczniów, który z kolei
przyczyni się do najlepszego
startu życiowego oraz posze-

rzy międzynarodowy wymiar
kształcenia.
Plan:
· Wizyta przedprogramowa

23-26 kwietnia 2022
· Wyjazd klasyVI

7-21maja 2022
· Wyjazd klas VII i VIII

7-21 czerwca2022

Zespół Szkolno-Przedszkolny wWoli Skromowskiej
im.Marii Konopnickiej pozyskał środki nawyjazd do Portugalii.

Jaki rodzaj wydarzenie kulturalnego, pana zdaniem, powi-
nien wpisać się na stałe w kalendarz imprez gminy i stać się
rozpoznawalną marką dla Firleja?

Jak częstomieszkańcy czy petenci składali wnioski i skargi na
funkcjonowanie i pracę Rady Gminy, radnych, urzędników
lub samego urzędu?

SzymonWójtowicz
Przewodniczący
Komisji Skarg iWniosków
iPetycji

AdamToboła

Przewodniczący
Komisji EdukacjiKultury
iSportu

Radnym jestem szóstą kadencję z rzędu, minęły już 23 lata.
W ostatnich wyborach samorządowych większość wyborców
obdarzyła kredytem zaufania Pana Dawida Tarnowskiego. Ko-
misja Edukacji, Kultury i Sportu zajmuje się sprawami związa-
nymi z funkcjonowaniem placówek oświatowych, upo-
wszechnianiem kultury i rekreacji na terenie gminy.
Firlej kojarzony jest przez wielu ludzi przez jezioro o tej samej
nazwie. W kalendarzu imprez gminnych na stałe powinno
znaleźć się coś, co jest bezpośrednio związane z jeziorem czy
też promenadą wokół niego. Warto zastanowić się nad zorga-
nizowaniem np. wyścigów kajakowych lub regat pod żaglami.
W przeszłości po jeziorze pływało wiele żaglówek, w ostatnim
czasie tego nie widać. Z jezioremwiąże się także wędkowanie.
Uważam, że raz w roku powinno zorganizować się zawody
wędkarskie o tytuł najlepszego wędkarza Jeziora Firlej na
dany rok. Byłaby to rozpoznawalna marka Firleja.
Przyszło nam żyć i pracować w trudnych czasach szalejącej
pandemii koronawirusa. Przepływ informacji pomiędzy wój-
tem a radnymi nie zawsze był wystarczający. Jako radni Komi-
sji Edukacji, Kultury i Sportu zostaliśmy w ostatnim czasie po-
informowani o zamiarze likwidacji przedszkola Casper i utwo-
rzenia czegoś w zamian. Wszyscy radni powinni kierować się
zdrowym rozsądkiem, nie wszystko możemy zrobić i mieć w
danej chwili. Czasem występują pewne utrudnienia czy ogra-
niczenia, tak jak w naszym życiu prywatnym.

Jestem radnym po raz drugi. Cieszę się, że mieszkańcy obda-
rzyli mnie mandatem zaufania i mogę ich reprezentować
w Radzie Gminy. Członków poszczególnych Komisji Rady Gmi-
ny wybiera i odwołuje Rada Gminy. Zostałem wybrany na
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Oprócz
mnie w pracach komisji uczestniczą pan Ryszard Fąk i pan Ge-
rard Wasilewski. Komisja podlega Radzie Gminy, jest stałą ko-
misją mającą na celu rozpatrywanie skarg i petycji składanych
przez obywateli.

Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy, przede
wszystkim rozpoznawanie skarg na działania wójta i na działa-
nia gminnych jednostek organizacyjnych. Dokonywanie anali-
zy i wskazywanie kierunków działania sporządzonych na pod-
stawie wniosków i petycji obywateli. Nasza komisja obraduje
na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego
w miarę potrzeb.

W minionym roku do naszej komisji wpłynęły dwie petycje.
Dotyczyły spraw niepowiązanych z działalnością wójta lub
jednostek organizacyjnych. Obie zostały rozpatrzone zgodnie
z prawem. Udzieliliśmy pisemnej odpowiedzi adresatom oraz
przekazaliśmy petycję do właściwych organów samorządo-
wych i rządowych.
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9 marca w Zespole Szkolno -
Przedszkolnym w Woli Skro-
mowskiej odbyło się spotka-
nie z Panem Markiem Fran-
czakiem, synem ostatniego
Żołnierza Wyklętego. Pod-
czas uroczystości, wręczo-
no Odznaczenia Państwo-
we "Pro Patria" dla człon-
ków Koła Historycznego AK
w Firleju. Odznaczenia
otrzymali: Małgorzata Go-
łębiowska - Prezeska Koła
Historycznego AK, Jan Je-
zior - inicjator powstania
Koła Historycznego AK,
Mariusz Stefański - Członek
Koła oraz działacz woje-

wódzkiej Grupy propagują-
cej 27 WDP AK, Grzegorz
Madejski - działacz, pasjonat
i członek Koła Historycznego
AK w Firleju. Odznaczenia
wręczał Pan Jarosław Budka
Członek Zarządu Powiatu
Lubartowskiego.
Podczas uroczystości głos za-
brał Dawid Tarnowski - Wójt

Gminy Firlej, który powie-
dział: „Bardzo się cieszę, że
mogę dzisiaj uczestniczyć w

takiej ważnej uroczystości i
osobiście poznać syna, le-
gendarnego żołnierza wyklę-
tego Józefa Franczaka pseu-
donim „Laluś”, pana Marka
Franczaka.
Cieszę się i jestem dumny, że
Koło Historyczne Armii Kra-
jowej, które działa w Firleju,
a dokładnie jego członkowie,

zostali uhonorowani odzna-
czeniem państwowym. Sza-
nowni państwo Medal „Pro
Patria” to szczególne wyróż-
nienie ustanowione Zarzą-
dzeniem Kierownika Urzędu

do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych.
Przyznawane jest w uznaniu
szczególnych zasług w kulty-
wowaniu pamięci o walce o
niepodległość Rzeczypospo-
litej Polskiej. Dlatego kieruję
podziękowania na ręce pani
Starosty Ewy Zybały, że
wspólnie z naszą gminą taki
wniosek został złożony.

Szczególne podzięko-
wania kieruję do członków
Koła Historycznego AK
w Firleju, za to, że pielę-
gnują wartości ponadcza-
sowe jak: honor, patrio-
tyzm i wartości narodowe.

Medal „Pro Patria” to szczególe wyróżnienie ustanowione
Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych. Przyznawane jest w uznaniu
szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o nie-
podległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Medale "Pro Patria"

Piątek 29 kwietnia 2022 r.
Dar Sakramentu namaszczenia
Chorych i służby w kościele
Namaszczenie olejem chorych.
9.00 – Msza św. z nauką ogólną

z udzieleniem sakramentu
namaszczenia chorych.

10.30 – KAPLICA - Msza św.
z udzieleniem sakramentu
namaszczenia chorych.
Po mszy odwiedziny chorych
w Nowym i Starym Antoninie.

od 14.30 – Odwiedziny chorych
w domach.

17.45 – Koronka za zmarłych na
cmentarzu.

18.00 – Msza św. na cmentarzu.

Sobota 30 kwietnia 2022 r.
Dar Sakramentu Małżeństwa, Dar
rodziny
Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
i zawierzenie małżonków Bogu z
błogosławieństwem rodzin.
9.00 – Msza św. z nauką ogólną.
18.00 – Msza św. z nauką ogólną.
19.15 – Droga Światła.

Niedziela 01 maja 2022 r.
Zakończenie Misji i
Błogosławieństwo misyjne
Dar Przyjęcia Maryi do siebie, aby
lepiej poznać Chrystusa.
Wyznanie wiary pod krzyżem
misyjnym.
9.00 – Msza św. z nauką ogólną.
10.00 – KAPLICA - Msza św. z nauką

ogólną.
11.30 – Msza św. z nauką ogólną

i postawienie Krzyża Misyjnego.
17.00 – Msza św. z nauką ogólną.

KochaniParafianie!
Dzięki łasce Bożej i opiece Matki
Najświętszej 27 lipca 2021 r. minęło
100 lat istnienia naszej parafi i .
Obchody jubileuszowe skłaniają nas do
szczególnego dziękczynienia Panu
Bogu . Z a c h ę camy do ud z i a ł u
w Jubileuszowych Misjach Świętych,
oraz owsparcie dzieł upamiętniających
to wydarzenie. Wzbudźmy w sobie
intencję z jaką chcemy przeżyć ten
szczególny czas, podejmijmy dobre
postanowienianaprzyszłość.
Módlmy się o błogosławione owoce
JUBILEUSZU100 - LECIA PARAFII.
Duszpasterze parafii Przemienienia
PańskiegowFirleju (tel. 818575012)

9.00 – Msza św. z nauką ogólną.
10.30 – Nauka dla uczniów Szkoły

Podstawowej, klasy 0 – III.
12.00 – Msza św. z nauką dla uczniów

Szkoły Pod. klasy IV – VIII.
18.00 – Msza św. z nauką ogólną.

Wtorek 26 kwietnia 2022 r.
Dar Sakramentu Eucharys�i
Uroczyste sprawowanie Eucharys�i.
Komunia pod dwiema postaciami.
9.00 – Msza św. z nauką ogólną.
10.30 – Nauka dla uczniów Szkoły

Podstawowej, klasy 0 – III.
12.00 – Msza św. z nauką dla uczniów

Szkoły Pod. klasy IV – VIII.
18.00 – Msza św. z nauką ogólną.

Środa 27 kwietnia 2022 r. - Spowiedź
Dar Sakramentu Pokuty i Pojednania
Przebłaganie za grzechy parafian -
ks. proboszcz modli się leżąc krzyżem.
9.00 – Msza św. z nauką ogólną.
10.00 – KAPLICA - Msza św. z nauką

ogólną.
12.00 – Nabożeństwo pokutne z

nauką dla uczniów Szkoły
Podstawowej, klasy IV – VIII.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną.

Czwartek 28 kwietnia 2022 r.
Dar Sakramentu kapłaństwa
Uroczyste sprawowanie Eucharys�i
i odnowienie sakramentu kapłaństwa.
Dar ołtarza materialny i duchowy.
Zaproszenie do apostolstwa wiernych
w parafii.
9.00 – Msza św. z nauką ogólną.
10.30 – KAPLICA - Msza św. z nauką

ogólną.
18.00 – Msza św. z nauką ogólną.

Piątek 29 kwietnia 2022 r.
Dar Sakramentu namaszczenia
Chorych i służby w kościele
Namaszczenie olejem chorych.
9.00 – Msza św. z nauką ogólną

z udzieleniem sakramentu
namaszczenia chorych.

10.30 – KAPLICA - Msza św.
z udzieleniem sakramentu
namaszczenia chorych.
Po mszy odwiedziny chorych
w Nowym i Starym Antoninie.

od 14.30 – Odwiedziny chorych
w domach.

17.45 – Koronka za zmarłych na
cmentarzu.

18.00 – Msza św. na cmentarzu.

PROGRAM
Niedziela 24 kwietnia 2022 r.
Niedziela Miłosierdzia Bożego
Dar Sakramentu Chrztu świętego
Uroczyste odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych i znak krzyża wodą
chrzcielną.
9.00 – Msza św. z nauką ogólną.
10.00 – KAPLICA -Msza św. z nauką

ogólną.
11.30 – Msza św. z nauką dla uczniów

Szkoły Podstawowej.
16.00 – Msza św. z nauką ogólną.

Poniedziałek 25 kwietnia 2022 r.
Dar Sakramentu Bierzmowania
Odnowienie sakramentu
Bierzmowania i namaszczenie
olejkiem radości.

w 100 – lecie Parafii w Firleju
24 kwietnia – 1 maja 2022 r.
Prowadzący: ks. Mariusz Nakonieczny

Dar Sakramentów Świętych
JUBILEUSZOWE MISJE ŚWIĘTE

Drodzy Siostry i Bracia Parafii
Przemienienia Pańskiego w Firleju!

Każdy z nas nosi w sobie wiele
p r a g n i e ń , ma r ze ń i t ę s k n o t .
Chcielibyśmy być bardziej szczęśliwi,
mocniej kochać, łatwiej przebaczać,
mocniejwierzyć i ufać, a nadewszystko
rozumieć siebie. Nadarza się okazja,
aby te dobre pragnienia mogły się
wnas spełnić.

W imieniu własnym i Waszych
duszpasterzy, zapraszamWas namisje,
które odbędą się w dniach od 24
kwietnia–1maja tego roku.

Zachęcam do zapoznania się
z programem misji. Postarajcie się
dotrzeć z tym zaproszeniemdo innych.
Proście o błogosławione owoce misji
w Wasze j mod l i tw ie osob i ste j
iwspólnotowej.Do zobaczenia.
Misjonarz ks. Mariusz Nakonieczny
i duszpasterze zparafii.

100-lecie Parafii Firlej100-lecie Parafii Firlej

1921 2021

Jubileuszowe Misje Święte w 100 - lecie Parafii
pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju

Piątek29kwietnia2022 r.
Dar Sakramentu namaszczen ia
Chorych i służbywkościele
Namaszczenieolejemchorych.
9.00 – Msza św. z nauką ogólną

z u d z i e l e n i e m s a k r a m e n t u
namaszczenia chorych.
10.30 – KAPL ICA - Msza św. z
u d z i e l e n i e m s a k r a m e n t u
namaszczenia chorych.
Pomszy odwiedziny chorychwNowym
iStarymAntoninie.
od 14.30 – Odwiedziny chorych w
domach.
17.45 – Koronka za zmarłych na
cmentarzu.
18.00–Msza św.na cmentarzu.

Sobota30kwietnia2022 r.
Dar Sakramentu Małżeństwa, Dar
rodziny
Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

9.00–Msza św. znaukąogólną.
10.30 – Nauka dla uczniów Szkoły
Podstawowej, klasy0– III.
12.00 – Msza św. z nauką dla uczniów
SzkołyPodstawowej, klasy IV –VIII.
18.00–Msza św. znaukąogólną.

Wtorek26kwietnia2022 r.
DarSakramentuEucharys�i
Uroczyste sprawowanie Eucharys�i.
Komuniapoddwiemapostaciami.
9.00–Msza św. znaukąogólną.
10.30 – Nauka dla uczniów Szkoły
Podstawowej, klasy0– III.
12.00 – Msza św. z nauką dla uczniów
SzkołyPodstawowej, klasy IV –VIII.
18.00–Msza św. znaukąogólną.

Środa27kwietnia2022 r. - Spowiedź
DarSakramentuPokuty i Pojednania
Przebłaganie za grzechy parafian -
ks. proboszczmodli się leżąc krzyżem.

w 100 – lecie Parafii w Firleju
24 kwietnia – 1 maja 2022 r.
Prowadzący: ks. Mariusz Nakonieczny

Dar Sakramentów Świętych
JUBILEUSZOWE MISJE ŚWIĘTE

Drodzy Siostry i Bracia Parafii
Przemienienia Pańskiego w Firleju!

Każdy z nas nosi w sobie wiele
p r a g n i e ń , ma r ze ń i t ę s k n o t .
Chcielibyśmy być bardziej szczęśliwi,

Naszą powinnością jest od-
danie bohaterom tamtych
czasów czci i szacunku oraz
przypominanie kolejnym
pokoleniom o ich trudzie i
poświęceniu, dzięki którym

mamy możliwość żyć jako
ludzie wolni i dumni z nie-
podległego państwa. Po-
przez dzisiejszą uroczystość
spełniamy patriotyczny
obowiązek uczczenia zasłu-
żonych. Bo to Wasz trud
w pielęgnowanie wydarzeń
historycznych, które roze-
grały się na firlejowskiej
ziemi daje pewność, że
przyszłe pokolenia będą
pamiętały o historii, o lu-
dziach którzy nie wahali się
poświęcić swoje zdrowie,
karierę, życie, abyśmy my
dzisiaj byli wolni.
Dziękuję WAM za waszą
troskę i pamięć o tamtych
czasach i bohaterach. Jed-
nocześnie gratuluję otrzy-
manych odznaczeń.”
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Firlej to miejscowość wypo-
czynkowo– turystyczna,wktó-
rej w sezonie letnim, dziennie,
przebywa od 10 do 15 tysięcy
osób wypoczywających. To
zdecydowanie przekłada się,
w owym czasie, na zwiększoną
ilość interwencji wymagają-
cych udziału funkcjonariuszy
policji. Biorącpoduwagęatrak-
cyjność turystyczną miejsco-
wości wiele osób posiada na
terenie gminy dużą ilość dom-
ków sezonowo – letniskowych,

które stają się przedmiotem
przestępstwprzeciwkomieniu.
„PrzywrócenieposterunkuPoli-
cji, który kiedyś znajdował się
na terenie gminy, spowoduje
wzrost poczucia bezpieczeń-
stwa. Każdy człowiek zdaje so-
bie sprawę i ma świadomość,
że w sytuacji zagrożenia odpo-
wiednie służby są blisko, wręcz
na miejscu. Nie muszą dojeż-
dżać do Lubartowa lub Kocka
tylko interweniować bezpo-
średnio, co przekłada się na
spadek czasu reakcji służb poli-
cyjnych. Pozwala również czuć
się bardziej komfortowo w ob-
szarze bezpieczeństwa publicz-
nego. Dodatkowo pozwoli na
powrót Policji do lokalnej spo-
łeczności gminnej.”–mówiDa-
widTarnowskiwójt gminy.Cały
czas trwają wielostronne roz-
mowy dotyczące lokalizacji
posterunku. Brane są pod
uwagę różne możliwości

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie zwróciła się z ini-
cjatywą przywrócenia Posterunku Policji w Firleju. Propozy-
cja w ówczesnym czasie spotakała się z aprobatą radnych
oraz wójta.

Posterunek Policji w Firleju

� Działka przy ul. Partyzanc-
kiej (za szkołą nie będąca
jeszcze własnością gminy),
odrzucona ze względu na
stojące słupy wysokiego
napięcia oraz czas jej prze-
jęcia;
� Działka wydzielona z tar-
gowiska gminnego – speł-
niająca wymagania co do
lokalizacji oraz właściwego
uzbrojenia terenu (wstęp-
nie zaakceptowana przez
Policję i władze gminy);
� Działka wydzielona
z działki na ul. Spacerowej
zaproponowana jako
ostatnia, która również
spełnia wymagania co do

wielkości, uzbrojenia i lokali-
zacji.”- mówi Andrzej Anto-
niewski Komendant KPP Lu-
bartów

Mieszkańcy w piśmie pod-
nosili oprócz lokalizacji
m.in.: bliskość Orlika, pro-
wadzenie zajęć z dziećmi
podczas interwencji, brak
dobrego dojazdu, itp. „Po
zapoznaniu się z pismem
mieszkańców postaram się
rozwiać wątpliwości miesz-
kańców iwyprowadzić z błę-
dów autorów pisma.
Czasu dojazdu z ww. lokali-
zacji na interwencję - Funk-
cjonariusze Policji pełnią służ-
bę patrolową poza siedzibą
Posterunku i rzadko wyjeż-
dżają do zgłoszenia z własnej
siedziby, co znacząco różni
ich od Pogotowia Ratunko-
wego czy Państwowej Straży
Pożarnej. Ponadto zawsze

mogą skorzy-
stać z sygnałów
pojazdu uprzy-
wilejowanego,
co powoduje
możliwość ła-
twiejszegowłą-
czenia się do
ruchu lub zi-
gno rowan ia
znaków drogo-
wych. Dodat-
kowo należy
również pamię-
tać o tym, iż
trasa krajowa
DK19 już nie-
długo będzie
przebiegać zu-
pełnie w innym
miejscu, a jej

stara droga zapewne będzie
wykorzystywana tylko dla
ruchu lokalnego.
Interwencje z reguły przepro-
wadzane są również nie
w siedzibie lub obrębie jed-
nostki policji tylko w terenie,
stąd nie ma żadnego zagro-
żenia „dla rozwoju dzieci,
które korzystają z boiska
sportowego” położonego
w sąsiedztwie.
Na koniec chciałbym podzie-
lić się osobistą refleksją wyni-
kającą z tej sytuacji, a miano-
wicie „wszyscy mieszkańcy
Firleja i całej gminy zdają so-
bie sprawę z korzyści wynika-
jących z odtworzenia siedziby
Policji, ale nikt posterunku
nie chce mieć obok własnego
miejsca zamieszkania”. – do-
daje komendant.
Gmina zaoferowała pomoc w
odtwarzaniu struktury poli-
cyjnej w postaci posterunku
oraz pomoc finansową przy
projektowaniu inwestycji. Je-
dynym kosztem, jaki gmina
poniesie, będzie przekazanie
na rzecz Skarbu Państwa nie-
ruchomości z dostępem do
mediów (woda, kanalizacja
sanitarna, energia elektrycz-
na). Koszty ze strony Policji to
3.800.000 złotych. Z policyj-
nych statystyk wynika, że
w sezonie letnim od maja do
końca września to 348 inter-
wencji, od stycznia do maja
168, a od października do po-
łowy grudnia 115. Dlatego
powrót posterunku do Firle-
ja, to krok do zwiększenia
bezpieczeństwa w gminie.

i miejsca, co do przywrócenia
posterunku w naszej miej-
scowości. Wybór lokalizacji
nie jest bezpośrednio uzależ-
niony od gminy, ponieważ
wymaga ona zatwierdzenia
przez Policję, aby spełniały
odpowiednie wymogi.
W ostatnim czasie mieszkań-
cy ul. Spacerowej, gdzie
wstępnie planowany jest po-
sterunek, złożyli pismo do
wójta z prośbą o wyjaśnienie
przesłanek dotyczących loka-

lizacji obiektu na terenie
osiedla.
Do zastrzeżeń podnoszonych
w piśmie odniósł się Komen-
dant KPP w Lubartowie:
„Miejsca zaproponowane
przez Gminę pod tę inwesty-
cję były lub za chwilę będą
własnością samorządu. Są to
cztery lokalizacje:
� Miejsce wydzielone na
gruntach przy jeziorze (teren
GOSIR), przy samej plaży –
odrzucone przeze mnie, jako
zupełnie nienadające się do
ulokowania siedziby ze
względu na bezpieczeństwo
budynku i komfort pracy
zwłaszcza w sezonie tury-
stycznym oraz ulokowanie
w pobliżu punktów działalno-
ści rozrywkowej i gastrono-
micznej oraz zajęcie terenów,
które przynoszą zysk dla gmi-
ny z dzierżaw sezonowych;

Już mogą się uczyć

Szkolenie na Ośrodku Caritas
i w WSEI w Lublinie

1 kwietnia, w piątek, dzieci ukraińskich uchodźców przeby-
wających na terenie Gminy Firlej wzięły udział w symbolicz-
nym rozpoczęciu roku szkolnego. Od poniedziałku rusza na-
uczanie przygotowawcze w dwóch oddziałach.

Remont dróg
Razem z Powia-
tem Lubartow-
skim i Zarządem
Dróg Powiato-
wych w Lubarto-
wie zmieniamy
wizerunek naszej
gminy. Za nami re-
mont drogi powia-
towej nr 1509 L w m. Nowy
Antonin na długości około
1,2 km, całkowita wartość to
539 955 zł, dofinansowanie z
gm. Firlej w kwocie 269 977
zł. Jak również remont drogi

powiatowej nr 1508 L na
długości około 1 km, całko-
wita wartość to 448 476 zł,
dofinansowanie z gm. Firlej
w kwocie 224 238 zł.

29 marca w Domu Zawierze-
nia CARITAS Archidiecezji
Lubelskiej odbyło się szkole-
nie dla kadry samorządowej,
wolontariuszy i osób poma-
gających uchodźcom.
Prowadzili je amerykańscy
psychologowie specjalizują-

cy się w pracy z ludźmi po
traumie wywołanej wojną.
Pomagali już m.in. żołnie-
rzom biorącym udział w woj-
nach w Iraku czy Syrii, a tak-
że ludziom po tsunami, hu-
raganach i innych katakli-
zmach. Było to wartościo-

we, profesjo-
nalne szkole-
nie skierowa-
ne do osób,
wolontar iu-
szy oraz pra-
c o w n i k ó w
Gminy Firlej
zajmujących
się uchodźca-

mi wojennymi przebywają-
cymi w ośrodkach gmin-
nych. W szkoleniu wzięły
udział panie z Ukrainy, które
czynnie uczestniczyły w roz-
mowach i ćwiczeniach prak-
tycznych. Poświęcony czas,
fachowe rozmowy i wsparcie
psychologiczne, to najbar-
dziej potrzebne elementy w
terapii stresowej. Dla wszyst-
kich pracujących na co dzień
z ludźmi, zwłaszcza po przej-

ściach wojennych. Było to
bardzo ważne spotkanie po-
łączone ze szkoleniem poka-
zującym metody, środki i na-
rzędzia, jak pomagać sobie
i innym. Druga część szkole-
nia odbyła się w Lublinie
wWSEI. Uczestnicy zapozna-
li się z dwoma modułami
szkoleniowymi dotyczącymi
bezpośredniej pracy z oso-
bami dotkniętymi stresem
pourazowym.

trudnym czasie życzę Wam,
wytrwałości w zdobywaniu
wiedzy, umiejętności, osią-
gania sukcesów na miarę
waszych możliwości. Aby
każdy spędzony tutaj dzień
rozwijał waszą wiarę w lepsze
jutro, dawał nadzieję i radość.
Niech nauka będzie dla was
przyjemnością i miło spędzo-

nym czasem
wFirleju.Ro-
dzicom ży-
czę, aby w
tej chwilo-
wej, nowej
rzeczywisto-
ści odnaleźli
siłę iwiaręw
lepsze jutro.

Aby wspierali Was w waszych
działaniach i decyzjach.
ZapewniamWas, żemoże tutaj
czućsiębezpiecznie, że jesteśmy
tu, aby udzielić wam wsparcia
jeśli tego będziecie potrzebo-
wać. Zarówno cała kadra peda-
gogiczna, jak ipracownicyUrzę-
du Gminy, czy pracownicy
miejsc,wktórychterazmieszka-
cie zawsze służąpomocą.
Polska wspiera Ukrainę. Za-
wsze Razem.”

Inauguracja nauczaniaprzygo-
towawczego odbyła się na sali
gimnastycznej, gdzie zgroma-
dzili się rodzice, dzieci, kadra
pedagogiczna. Byli też zapro-
szeni goście: Dawid Tarnowski
Wójt Gminy Firlej,
Arkadiusz Witek –
Kierownik Cari-
tas Archidie-
cezji Lubel-
skiej w Firle-
ju. Dyrektor
szkoły Jaro-
sław Gryglic-
ki przedsta-
wił dzieciom
i rodzicom
plan naucza-
nia, ilość go-
dzin oraz przedmioty jakie
będą nauczane w poszczegól-
nych oddziałach. Dzieci i ro-
dzice poznały swoich nauczy-
cieli i zwiedziły szkołę. Miłe
słowa skierował do zgroma-
dzonych wójt, który powie-
dział: „Dzień dobry kochane
Dzieci i Rodzice. Dzisiejszy
dzień jest dla Was i dla mnie
dniem szczególnym. Dzisiaj
rozpoczynacie naukę w na-
szej polskiej szkole. W tym
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Urodzenia i zgony

Decyzją Wiceministra Spraw
Wewnętrznych i Administra-
cji 19 stycznia ogłoszona zo-
stała lista jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych, które
otrzymają dofinansowania
na zakup samochodów ra-
towniczo-gaśniczych. Wśród
456 jednostek z terenu całe-
go kraju dofinansowanie na
zakup nowego samochodu
otrzymała jednostka z Firleja,
jej wartość to 150 tyś zł, na
zakup nowego lekkiego sa-
mochodu ratownictwa tech-
nicznego z napędem4x4 oraz

sześcioosobową kabiną. Cał-
kowity koszt zakupu nowego
samochodu to około 310 tyś
zł, brakującą kwotę przekaza-
ła Gmina Firlej decyzją Rady
Gminy Firlej.
Zakup nowego pojazdu przy-
czyni się do poprawy bezpie-
czeństwa na terenie Gminy
Firlej a także poprawi spraw-
ność dojazdu do działań ra-
towniczo-gaśniczych. W po-
stępowniu przetargowym or-
ganizowanym przez Urząd
Gminy złożona została jedna
oferta o wartości 308 500 zł.

OSP Firlej otrzyma nowy samochód

Ochotnicza Straż Pożarna
w Firleju laureatem woje-
wódzkiego konkursu Strażak
– Prawdziwy Bohater Wsi.
Celem konkursu było wyko-
nanie prezentacji mul�me-
dialnej, filmu lub albumu pa-
pierowego przedstawiającej
społeczną działalność jedno-
stek OSP. W konkursie orga-
nizowanym przez Urząd
Marszałkowski Wojewódz-
twa Lubelskiego oraz Krajo-
wą Sieć Obszarów Wiejskich
nagrodzonych zostało 20
prac w tym prezentacje dzia-

łań OSP Firlej, na którą skła-
dały się szkolenia z zakresu
pierwszej pomocy dla Kół
Gospodyń Wiejskich z tere-
nu Gminy Firlej, młodzieży
szkolnej oraz dzieci przeby-
wających na koloniach nad
Jeziorem Firlej, prowadzenie
zbiórek darów oraz przeka-
zywanie paczek dla najuboż-
szych mieszkańców terenu
gminy. Każda z 20 jednostek
otrzymała vouchery dla
5 osób na kurs kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy o rów-
nowartości 3,5 tyś zł.

„Strażak – Prawdziwy
Bohater Wsi”

W związku z rezygnacją
z pełnionej funkcji sołtysów
sołectw Czerwonka Poleśna
i Sułoszyn w miesiącu lutym
odbyły się wybory nowych
sołtysów. Podczas zebrania
sołeckiego w sołectwie Suło-
szyn na sołtysa został wybra-

Od wielu lat zauważany jest
ujemny przyrost naturalny.
Niestety nie inaczej było w
2021 roku, gdzie na terenie
Gminy Firlej urodziło się 49
dzieci w tym 25 dziewczynek
i 24 chłopców, natomiast
liczba zgonów wyniosła 111.

Ostatni raz tak wysoki po-
ziom zgonów był odnotowa-
ny w czasie II Wojny Świato-
wej. W zeszłym roku zawar-
to 16 związków małżeńskich
a 9 związków zostało unie-
ważnionych.

Informacje Urzędu Stanu Cywilnego za 2021 r.

ny Pan Jerzy Bujek, nato-
miast w Czerwonce Poleśnej
Pani Elżbieta Misiak. Nowi
sołtysi obiecali mieszkań-
com rzetelną pracę na rzecz
sołectw oraz zapewnili o su-
miennym wykonywaniu
swoich obowiązków.

29 marca na Sesji
Rady Gminy miało
miejsce uroczyste
wręczenie stypen-
diów motywacyj-
nych. Wójt Gminy
Firlej Dawid Tar-
nowski miał przy-
jemność wręczyć
łącznie 14 wyróż-
nień dla najlepszych
uczniów szkół pod-

stawowych w Firleju
oraz Woli Skromow-
skiej. Wszyscy wyróż-
nieni osiągają bardzo
dobre wyniki w nauce
i wyróżniają się bardzo
dobrym zachowaniem.
Gratulujemy wszyst-
kim zdobytych osią-
gnięć oraz życzymy
dalszych sukcesów!

Jak co roku, w naszej gminie
obchodzony był Międzyna-
rodowy Dzień Kobiet. To co-
roczne święto obchodzone
jest 8 marca od 1910 roku.
W tym dniu pamiętamy
o Paniach. Z tej okazji Dawid
Tarnowski Wójt Gminy Firlej
wręczał Paniom nietypowe
kwiaty. Były to ręcznie wyko-

nane tulipany z pięknymi ży-
czeniami i cytatem autor-
stwa Sophi Loren: „Nic nie
czyni Kobiety Piękniejszą, niż
jej wiara w to, że jest Pięk-
na”. Życzymy wszystkim Pa-
niom spełnienia marzeń,
sukcesów zawodowych, sa-
tysfakcji w życiu osobistym
i wszystkiego najlepszego.

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Dzień Kobiet
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„Folklor Firlej Festiwal 2022”

tradycji ludowych płynących
z ich utworów. Na zakończe-
nie Fes�walu odbędzie się
koncert gwiazdy wieczoru
„Trebunie Tutki”. Przy okazji
Fes�walu będzie miała miej-
sce wystawa regionalnych
strojów ludowych. Zaintere-
sowani będą mogli przymie-
rzyć poszczególne części stroju
i zrobić pamiątkowe zdjęcie.
Niniejsze zadanie pozwoli na
szeroką promocję muzyki lu-
dowej i tańców oraz strojów
ludowych – na naszym terenie
i regionie nieco zapomnia-
nych. A wszystko to już w lip-
cu. Zapraszamy do wspólnej
zabawy.
Zapraszamy wszystkich do ak-
tywnego brania udziału
w oferowanych przez Biblio-
tekę działaniach.

Będzie góralska muzyka, kapele ludowe grające muzykę na
żywo, wystawa strojów ludowych i wspólna zabawa. Projekt
Firlej Folklor Fes�wal 2022 uzyskał dofinansowanie z Naro-
dowego Centrum Kultury.

Celem projektu jest stworze-
nie możliwości uczestnicze-
nia mieszkańcom Gminy Fir-
lej, ale też turystom, w wy-
darzeniu interdyscyplinar-
nym nawiązującym do wy-
darzeń historycznych zwią-
zanych z Firlejem: wizyty
Marszałka Józefa Piłsudskie-
go, Bitwy Warszawskiej –
Cudu nad Wisłą oraz walk
27 Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty AK. Projekt wzmacnia
poczucie wspólnoty lokalnej
w oparciu o polską tradycję
i wartości: wolność, patrio-
tyzm, solidarność i godność.
Partnerami projektu są Sto-
warzyszenie Rekonstrukto-
rów i Zbieraczy Broni Palnej
oraz Militariów w Białce,

Koło Historyczne AK oraz
Społeczna szkoła Muzyczna
w Lubartowie. Projekt zakła-
da trójetapowe działania.
Pierwsze to wykonanie mu-
ralu patriotycznego - na ścia-
nie Szkoły Podstawowej w
Firleju. Mural będzie nawią-
zywał do 27 WDP AK oraz
pobytu Marszałka J.Piłsud-
skiego w Firleju. Tak zdecy-
dowany i mocny akcent gra-
ficzny będzie promował na-
rodową historię i drogi do
odzyskania niepodległości
państwa polskiego. Drugie,
to wystawa mundurów, bro-
ni białej i palnej, która
przedstawi tradycję oręża
polskich jednostek wojsko-
wych z okresu międzywoj-

nia, II wojny światowej,
przedstawi wyposażenie żoł-
nierzy polskich (broń, mun-
dury, odznaczenia, medale
itp.) w ramach krzewienia
pamięci historycznej. Trze-
cie, to powstanie wystawy
"Miejsca Pamięci Gminy Fir-
lej". Zostaną wykonane
zdjęcia wielkoformatowe
miejsc pamięci znajdują-
cych się na terenie Gminy
Firlej i zaprezentowane
w formie wystawy skiero-
wanej do szerokiego grona
odbiorców. Wystawa po-
zwoli na wizualne utrwale-
nie miejsc i działań związa-

nych z odzyskiwaniem nie-
podległości. Wszystkie sfo-
tografowane miejsca pa-
mięci zostaną opisane i za-
prezentowane w katalogu,
który dodatkowo zostanie
przekazany do szkół na po-
trzeby edukacji historycz-
nej oraz bibliotek z terenu
gminy. W przygotowanie
działań zostaną zaangażo-
wani wolontariusze ze Sto-
warzyszenia ToMyRazem,
Szkoły Podstawowej w Fir-
leju, Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Woli
Skromowskiej oraz senio-
rzy.

„Ślady Niepodległości
Firlej 2022”

W ostatnią niedzielę stycznia
odbył się jubileuszowy 30 finał
charytatywnej zbiórki pod ha-
słem „Przejrzyj na oczy”, pod-
czas którego zbieraneby-
ły pieniądze dla zapew-
nienia najwyższych stan-
dardów diagnostyki i le-
czenia wzroku u dzieci.
Przez cały tydzień po-
przedzający wielki finał
na terenie Firleja były
ustawione puszki w
Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej, Delikatesach
Centrum w Firleju oraz
na Stacji benzynowej w
Firleju. Do grania z orkie-
strą przyłączyła się grupa
„Morsujący Firlej”, która
30 stycznia w dniu Finału

przeprowadziła aukcję, a ze-
brana kwota została przeka-
zana na konto Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.

W ramach Programu Insty-
tutu Dziedzictwa Myśli Na-
rodowej im. Romana Dmow-
skiego i Ignacego Jana Pade-
rewskiego Fundusz Patrio-
tyczny – edycja „Niepodle-
głość po Polsku” – priorytet
I na realizację zadania „Ślady
Niepodległości Firlej 2022”
otrzymaliśmy dofinansowa-
nie w wysokości 29 800
(łączna wartość projektu
33 800). Cieszy fakt, że spo-
śród ponad 700 złożonych
wniosków właśnie biblioteka
otrzymała taki grant i znala-
zła się w gronie 61 dofinan-

sowanych przedsięwzięć.
Drugim projektem, na który
biblioteka otrzymała dota-
cję, jest zadanie w ramach
środków przyznanych przez
Narodowe Centrum Kultury
w ramach programu Etno-
Polska. Edycja 2022. Projekt
„Folklor Firlej Fes�wal 2022”
otrzymał dofinansowanie w
wysokości 38 000 (całkowita
wartość zadania to 42 000).
Projekt biblioteki znalazł się
na 110 pozycji. Do tegorocz-
nej edycji programu wpłynę-
ło 1498 wniosków.
O projektach czytaj na str.13

Sukces bibliotekiWOŚP zagrała w Firleju

W dniu 9.03.2022 r. w Ze-
spole Szkolno – Przedszkol-
nym w Woli Skromowskiej
odbyło się spotkanie Koła
Historycznego Armii Krajo-
wej Firlej z dziećmi i mło-
dzieżą szkolną. Nosiło ono
temat „Narodowy Dzień Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych.
Wystawę pt. „Józef Fran-
czak ps. Laluś ostatni wy-
klęty”, prezentowali i oma-
wiali: syn Józefa Franczaka –
Pan Marek Franczak oraz
Pan Jan Kurek. W spotkaniu
uczestniczyli: Pan Dawid Tar-
nowski - Wójt Gminy Firlej,
Pani Bogumiła Bodziacka -
Dyrektor Samorządowego

Zespołu Administra-
cyjnego Szkół w Firle-
ju, Pan Jarosław Bud-
ka - Przedstawiciel
Starostwa Powiatowe-
go w Lubartowie, Pan
Marek Franczak - Syn
Józefa Franczaka ps.
Laluś, Pan Paweł Do-
bek - Dyrektor Zespo-
łu Szkolno – Przed-
szkolnego w Woli
Skromowskiej, Pan
Jan Kurek-Działacz
wspierający ideę Żoł-
nierzy Wyklętych, Pa-
ni Małgorzata Gołę-
biowska - Prezes Koła
Historycznego Armii

KrajowejwFirleju, Pan Jan Je-
zior - Członek Koła Historycz-
nego Armii Krajowej w Firleju,
Pan Grzegorz Madejski - Czło-
nek Koła Historycznego Armii
Krajowej w Firleju, Pan Ma-
riusz Stefański - Członek Koła

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

Historycznego Ar-
mii Krajowej w Fir-
leju, Nauczycie-
le oraz Uczniowie
ZSP w Woli Skro-
mowskiej.
W trakcie spotka-
nia członkom Ko-
ła Historycznego

Armii Krajowej Firlej, wręczo-
nomedale Pro Patria. Przeka-
zano również społeczności
szkolnej materiały edukacyj-
ne i upominki, udostępnione
przez Instytut Pamięci Naro-
dowej w Lublinie.

Początek roku 2022 przyniósł dobre nowiny Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Firleju. Instytucja otrzymała dofinansowa-
nie do dwóch złożonych wniosków.

obecnych w kulturze material-
nej i niematerialnej. Projekt
realizować będzie Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Firleju.
Najważniejszym celem Fes�-
walu jest przegląd stylów mu-
zykowania i śpiewu ludowego.
Fes�wal będzie miał formę
przeglądu, podczas którego na
scenie zaprezentują się kapele
i ludowe zespoły śpiewacze,
w których występują zarów-

no dzieci jak i

doro-
śli. Oferta jest
skierowana do bardzo
szerokiego grona odbiorców
– mieszkańców Firleja, oko-

Program EtnoPolska jest od-
powiedzią na potrzeby spo-
łeczności lokalnych i regional-
nych, dla których ważne jest
dziedzictwo kulturowe. Szacu-
nek dla dorobku kulturowego
poprzednich pokoleń jest pod-
stawą budowania tożsamości,
a wartością nadrzędną staje

się odwoływanie do
tradycji

śro-
d o w i s k o -
wych oraz tradycji róż-
nych grup społecznych, religij-
nych i kulturowych. Program
służy rozwijaniu działań z za-
kresu edukacji regionalnej i
upowszechniania wiedzy na
temat tradycyjnych wartości

lic i regionu. Podczas fes�-
walu kapel, zgromadzona
publiczność będzie mogła
zapoznać się z dorobkiem ar-
tystycznym wykonawców,

ale również z prze-
kazem
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Z początkiem roku 2022,
w Woli Skromowskiej, po-
wstała nowa altana, a przy
niej tablica upamiętniająca
zasłużonego społecznika,
wychowawcę i pedagoga
Pana Dyrektora Wiesława
Greszatę. Był on dyrektorem
Szkoły Podstawowej w Woli
Skromowskiejw latach 1991-
2008 i był bardzo związany z
tąmiejscowością. Inicjatywa
powstała w ramach fundu-
szu sołeckiego na rok 2021.
Podziękowania należą się

Wójtowi Gminy Dawidowi
Tarnowskiemu, Dyrektorowi
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego Panu Pawłowi Dobkowi,
Prezesowi OSP w Woli Skro-
mowskiej Panu Witoldowi
Świciowi, Radnemu Gminy
Firlej w VIII kadencji Pawłowi
Niedzieli, Przewodniczącemu
Rady Rodziców przy Zespole
Szkolno Przedszkolnym Panu
Waldemarowi Wesołowskie-
mu oraz dzięki pomocy
mieszkańców wsi Wola Skro-
mowska.

Historii można uczyć się nie
tylko z książek. Koło Histo-
ryczne Armii Krajowej, dzia-
łające przy Gminnej Bibliote-

będą wykorzystane podczas serii prelekcji
w Szkołach Podstawowych na terenie na-
szej Gminy. Dziękujemy Oddziałowi
Biura Edukacji Narodowej IPN w Lubli-
nie za przekazanie materiałów doty-
czących historii żołnierzy wyklętych
oraz nagród, które będą wykorzystane
podczas konkursów dla młodzieży
szkolnej.

Edukacja z Instytutem Pamięci Narodowej

Tablica upamiętniająca

ce Publicznej w Firleju, otrzy-
mało z Instytutu Pamięci Na-
rodowej materiały edukacyjne
oraz nagrody konkursowe, które

W ramach realizacji projektu
„Zanimbędęuczniem”współfi-
nansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społeczne-
go, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014 –
2020, Oś Priorytetowa 12 Edu-

kacja, kwalifikacje i kompe-
tencje, Działanie 12.1 Eduka-
cja przedszkolna został za-
projektowany i wybudowany
plac zabaw, zlokalizowany w
bezpośrednim sąsiedztwie
placu zabaw zorganizowane-
go przy Szkole Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Firle-

ju w roku 2020 ze środków
finansowych funduszu so-
łeckiego miejscowości Firlej.
W wyniku zrealizowanego
przedsięwzięcia infrastruk-
tura istniejącego już placu
zabaw została powiększona
o dodatkowe 16 urządzeń.
Koszt zadania - 71 378,37 zł
przy całkowitym finansowa-
niu ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego.
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Program „Opieka wytchnieniowa”

Asystent Osobisty Osoby
Niepełnosprawnej

Na realizację programu
w 2022 roku Gmina Firlej
otrzymała z Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecz-
nej środki finansowe w wy-
sokości 74.400 zł. Program
„Opieka wytchnieniowa” –
edycja 2022 finansowany
jest ze środków Funduszu
Solidarnościowego.

Realizatorem Programu
w Gminie Firlej jest Ośrodek
Pomocy Społecznej w Firle-

ju. W związku z powyższym
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Firleju prowadzi na-
bór uczestników w ww. Pro-
gramie.
Program adresowany jest do
członków rodzin lub opieku-
nów sprawujących bezpo-
średnią opiekę nad dziećmi z
orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub osobami nie-
pełnosprawnymi z orzecze-
niem o znacznym stopniu

n i e p e ł n o -
sprawności
lub równo-
ważne, któ-
rzy wymagają opieki wy-
tchnieniowej. Uczestnik Pro-
gramu za usługi opieki wy-
tchnieniowej nie ponosi od-
płatności. Program realizo-
wany jest do 31.12.2022r.

Dodatkowe informacje do-
stępne są pod adresem:

h�ps://www.gov.pl/web/
rodzina.

Szczegółowe informacje do-
tyczące Programu można
uzyskać w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Firleju, numer
telefonu 81 8575539.

Gmina Firlej informuje o przyznaniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej środków finansowych na realizację Programu „Opieka wytchnie-
niowa” edycja 2022r.

Gmina Firlej informuje o przyznaniu przez Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej środków finansowych na
realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby
Niepełnosprawnej” edycja 2022 r.

Na realizację programu w
2022 roku Gmina Firlej
otrzymała z Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej
środki finansowe w wysoko-
ści 236.400 zł.

Program „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej” –
edycja 2022 finansowany
jest ze środków Funduszu
Solidarnościowego. Realiza-
torem Programu w Gminie
Firlej jest Ośrodek Pomocy
Społecznej w Firleju, który
prowadzi nabór uczestników
w ww. Programie. Celem
głównym Programu jest
wprowadzenie usług asy-
stenta jako formy ogólnodo-

stępnego wsparcia w wy-
konywaniu codziennych
czynności oraz funkcjono-
waniu w życiu społecznym.

Program kierowany jest
do:

• dzieci do 16 roku życia z
orzeczeniem o niepełno-
sprawności łącznie ze wska-
zaniami: konieczności stałej
i długotrwałej opieki lub po-
mocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczno-
ści stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w
procesie jego leczenia, re-
habilitacji i edukacji,

• osób niepełnospraw-
nych posiadających orze-
czenie o niepełnospraw-
ności o znacznym stopniu
niepełnosprawności lub
równoważne,
• osób niepełnosprawnych
posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności
o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności lub
równoważne.
Uczestnik Programu za usłu-
gi asystenta osobistego oso-

by niepełnosprawnej nie po-
nosi odpłatności.

Program realizowany jest do
31.12.2022r.

Więcej informacji na stronie
h�ps://www.gov.pl/web/
rodzina oraz szczegółowe in-
formacje dotyczące Progra-
mu można uzyskać w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Fir-
leju, numer telefonu
81 8575539.

27 stycznia 2022 roku odbył
się charytatywny "Kiermasz
dla Milenki". Samorząd
Szkolny, Wolontariat i Szkol-
ne Koło PCK serdecznie dzię-
kują wszystkim, którzy otwo-
rzyli serce i razem, tak licznie,

z poświęceniem i wielkim za-
angażowaniem włączyli się
do przygotowania i przepro-
wadzenia akcji "Kiermasz dla
Milenki". Dzięki ofiarności
wielu życzliwych osób udało
się zebrać 4821,49 zł.

Słowa podziękowania kiero-
wane były także do Gminnej
Biblioteki Publicznej w Firleju
i Zespołu Szkół w Kocku za
wzięcie udziału w tej akcji.
Kwoty, które udało się zebrać
w innych placówkach to

Gminna Biblioteka Publiczna
w Firleju- 1007,50zł,

Zespół Szkół w Kocku-
471,01zł.
Ofiarowana pomoc jest po-
potwierdzeniem ludzkiej em-
pa�i, wrażliwości i otwartości
ludzkich serc na drugiego
czowieka.
Pomagając innym, działając
wspólnie, można naprawdę
bardzo duzo osiągnąć.

Kiermasz dla Milenki

Przyznanie dodatku osłono-
wego będzie uzależnione od
spełnienia określonego kry-
terium dochodowego, wy-
noszącego: kwota 2 100 zł
miesięcznie w gospodar-
stwie domowym jednooso-
bowym, kwota 1 500 zł mie-
sięcznie na osobę w gospo-
darstwie domowym wielo-
osobowym.
Wnioski o dodatek osłono-
wy można składać od 17
stycznia br. do 31 paździer-
nika 2022r. w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Firleju
ul. Partyzancka 21. Osoby
dysponujące kwalifikowa-

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej,
który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co sta-
nowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel rząd przeznaczył kwotę ponad 4 mld zł.

Nowe świadczenie
Dodatek osłonowy

Na realizację programu
w 2022 roku Gmina Firlej
otrzymała dotację w wyso-
kości 83.000 zł. Wkład wła-
sny gminy w realizacji Pro-
gramu wynosi 20.750 zł, za
zgodą Wojewody Lubelskie-
go został zmniejszony z wy-
maganych 40% do 20%. Pro-
gram ma charakter moduło-
wy. Realizatorem Programu
(moduł 1 i 2 ) w Gminie Firlej
jest Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Firleju.
Program „Posiłek w szkole
i w domu” zapewnia pomoc
zarówno osobom starszym,
niepełnosprawnym, o ni-
skich dochodach, jak i dzie-
ciom, które wychowują się
w rodzinach znajdujących
się w trudnej sytuacji. Pro-
gram przewiduje wsparcie
finansowe gmin w udziele-
niu pomocy w formie posił-
ku, świadczenia pieniężnego
w postaci zasiłku celowego

na zakup posiłku lub żywno-
ści oraz świadczenia rzeczo-
wego w postaci produktów
żywnościowych. Istotnym
elementem Programu jest
zapewnienie dzieciom i mło-
dzieży wwieku szkolnym zje-
dzenia gorącego posiłku
przygotowanego w stołówce
szkolnej.
Z tej formy pomocy mogą
skorzystać osoby, których
dochód lub dochód na oso-
bę w rodzinie nie przekracza
150% kryterium dochodo-
wego określonego w art.
8 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej
, znajdujące się w sytuacjach
wymienionych w art. 7 usta-
wy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej.

Gmina Firlej informuje o przyznaniu przez Wojewodę Lubel-
skiego dotacji na realizację w 2022 roku Programu „Posiłek
w szkole i w domu”. Planowany całkowity koszt realizacji
Programu wyniesie 103.750 zł.

Program
„Posiłek w szkole i w domu”

nym podpisem elektronicz-
nym lub profilem zaufanym
mogą składać wnioski
przez internet, np. za po-
mocą pla�ormy ePUAP. Do-
datek zostanie wypłacony
w dwóch ratach, I rata w ter-
minie do 31.03.2022r., II rata
w terminie do 02.12.2022r.
(dotyczy wniosków złożo-
nych do 31 stycznia
2022 r.).
W przypadku złożenia wnio-
sku w terminie od 1 lutego
2022 r. do 31 października
2022r. dodatek zostanie wy-
płacony jednorazowo, do
02.12.2022r. Wysokość do-

datku osłonowego uzależ-
niona jest od liczby osób w
gospodarstwie domowym
oraz od stosowanego źródła
ogrzewania.
Wysokości dopłat w ramach
dodatku osłonowego:
� Jednoosobowe gospodar-
stwo domowe otrzyma
400/500 zł* przy założeniu
że jej dochód nie przekroczy
2100 złotych,

� Gospodarstwo 2-3 osobo-
we otrzyma 600/750 zł*
przy założeniu, że dochód
nie przekroczy 1500 złotych
miesięcznie na osobę,

� Gospodarstwo 4-5 oso-
bowe otrzyma 850 zł/
1062,50 zł* przy założeniu,
że dochód nie przekroczy
1500 złotych miesięcznie
na osobę,
� Gospodarstwo 6 i więcej
osobowe otrzyma 1150 zł/
1437,50 zł* przy założeniu,
że dochód nie przekroczy
1500 złotych miesięcznie na
osobę.(*Kwota dofinanso-
wania uzależniona od źródła
ogrzewania)
WNIOSKI O WYPŁATĘ DO-
DATKU OSŁONOWEGO są
dostępne na stronie
www.firlej.pl

W ramach konkursu
Kapituła oceni pra-
ce w dwóch katego-
riach:

� Prace naukowe
(m.in. prace doktor-
skie), popularno-
naukowe i inne nie-
należące do tych dwóch ka-
tegorii, ale prezentujące
szczególnie inspirujące i in-
nowacyjne spojrzenie na
problematykę rozwoju wsi;
� Prace prezentujące doro-
bek kulturowy kraju i regio-
nu, opisujące inicjatywy lo-
kalne, dziedzictwo historycz-
ne wsi (monografie wsi, ar-
chiwalne zbiory zdjęć stano-
wiące element dokumenta-
cji, pamiętniki) oraz prace
ilustrujące przykład sukcesu
w rozwoju polskiej wsi.
Zwycięzca w każdej z katego-
rii otrzyma nagrodę pienięż-
ną wwysokości 5 tysięcy zło-

tych. Nagrodzone prace
będą mogły być wydane w
postaci książkowej w Wy-
dawnictwie Naukowym
Scholar. Termin nadsyłania
prac mija 31 lipca 2022 r.
Konkurs obejmuje prace
o bardzo szerokiej tematyce.
We wcześniejszych edycjach
nagradzane były prace z za-
kresu historii, kultury, eko-
nomii, socjologii, nauk przy-
rodniczych i rolniczych. Wa-
runkiem jest jedynie powią-
zanie tematyczne z obszara-
mi wiejskimi. Więcej infor-
macji na stronie interneto-
wej www.firlej.pl

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, proble-
matyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kultu-
rowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat pol-
skiej wsi.

„Polska wieś – dziedzictwo
i przyszłość” – konkurs
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Warsztaty z produkcji naturalnego
mydła glicerynowego

Przedszkolaki ze Szkoły Pod-
stawowej w Firleju oraz
dzieci z klas 1-3, w marcu
uczestniczyły w warsztatach
przyrodniczych. Dowiedziały
się co to jest sukulent oraz
jakich warunków wymaga
do prawidłowego wzrostu.
Następnie samodzielnie po-
sadziły wybraną roślinkę w

ozdobnej, glinianej do-
niczce. Za pomocą koloro-
wych kamyków, według
własnej inwencji ozdobiły
swoje kompozycje. To były
bardzo ciekawe zajęcia
przyrodnicze, które mogą
stać się początkiem dla
młodych ekologów lub bio-
logów.

Warsztatyprzyrodnicze

Warsztaty artystyczne Warsztaty filcowania wełny

Świat w bardzo szybkim tempie rozwija technolo-
gie, zwłaszcza komputerowe. Nauka kodowania po-
przez zabawę, to doskonały sposób poznania języka
programowania, obsługi urządzeń informatycznych
nie tylko w celu zabawy. W przyszłości nie każde
dziecko zostanie programistą czy informatykiem,
ale podstawowa znajomość technologii może być
pomocna w dorosłym życiu.

Programowanie przez rysowanie
Informatyka, programowanie, kodowanie, wszystkim kojarzy się z bardzo
technicznymi czynnościami. Jednak nie zawsze tak jest. Warto czasami od
najmłodszych lat zaznajamiać dzieci z technicznymi aspektami życia.

W styczniu, w Szkole Podsta-
wowej w Firleju, odbyły się
warsztaty z produkcji natu-
ralnego mydła glicerynowe-
go.Wzięływ nich udział dzie-
ci z oddziałów przedszkol-
nych oraz uczniowie z klasy
1-3. Na warsztatach ucznio-
wie eksperymentowali z for-
mą, kolorem, kształtem, fak-

turą i zapachem. Dzieci same
tworzyły mydełka gliceryno-
we wg własnego projektu.
Własnoręcznie zrobione,
pachnące i kolorowe mydeł-
ka, to piękna ozdoba lub też
oryginalny pomysł na pre-
zent z różnych okazji. Dodat-
kowo dzieci uczą się współ-
pracy i wzajemnej pomocy.

W połowie lutego dzieci
z oddziałów przedszkolnych
oraz uczniowie klas 1-3 ze
SP w Firleju brali udział w
warsztatach filcowania weł-
ny czesankowej. Za pomocą
techniki filcowania na mo-
kro dzieci wykonały wełnia-
ne, kolorowe kulki złożone z
kilku warstw. Same decydo-
wały o wyborze kolorów. Ko-

lorowa wełna pod wpływem
ugniatania i tarcia przy po-
mocy wody i mydła zbiła się
w jednolitą tkaninę. Po prze-
cięciu ukazywało się jej kolo-
rowe wnętrze. Z otrzyma-
nych połówek kulki został wy-
konany breloczek i wisior.
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9 lutego 2022 panie Magda
Kusyk i Magda Firczuk za-
prosiły przedszkolaków
z grupy 5B do udziału w
akcji "POCZYTAJ MI PRZYJA-
CIELU". Pani Kusyk z wielką
ekspresją czytając bajkę pt.

"Jaś i Małgosia" zabrała
dzieci do bajkowego świata.
Przedszkolaki z ogromnym
zainteresowaniem słuchały
o przygodzie w chatce
z piernika. Następnie chęt-
ne dzieci opowiadały o spo-
tkaniu Jasia i Małgosi z Babą
Jagą, a także wykonały ilu-
stracje do wysłuchanej baj-
ki. Akcja ma na celu rozbu-
dzenie u najmłodszych dzie-
ci zainteresowania literaturą
dziecięcą, wspólną pracę
i dobrą zabawę.

4 marca w Szkole Podstawo-
wej w Firleju, poza tradycyj-
nymi zajęcia-
mi,odbyłysię
warsztaty lo-
gopedyczne.
Dziecizgrupy
przedszkol-
nejzapoznały
się z pracą lo-
g o p e d y ,
uczestniczyły
w zabawach
artykulacji .
Nie zabrakło
także atrakcyjnych ćwiczeń
oddechowych, tak ważnych
wkształtowaniuprawidłowe-
go toru oddechowego oraz
usprawnianiamowy.Niewąt-
pliwą atrakcją był wulkan,

który powstał
z baniek mydla-
nych. Dzieci wła-
snoręcznie wy-
konały zabawkę
logopedyczną,
z którejmogą ko-
rzystać codzien-
niewdomuwra-
mach profilakty-
ki logopedycz-
nej. Dodatkowo

uczniowie klasy 5b mogli
sprawdzić swoje umiejęt-
nościmierząc się ztrudnymi
artykulacyjnie zdaniami.
Uczniowie poradzili sobie
znakomicie – BRAWO !!!

Dzień Logopedy obchodzo-
ny jest we wszystkich kra-
jach Unii Europejskiej
6 marca. Święto ma na celu
zachęcenie rodziców, by
nie zwlekali z konsultacją
u specjalisty dziecka, które
ma problem z mówieniem.

Łamisłówka

Dzieci z przedszkola w Nowym
Antoniniezokazji DniaDinozau-

W dniu 4 marca
2022 r. dzieci z od-
działu przedszkolne-
go oraz uczniowie
klas II i III Szkoły Pod-
stawowej w Przypi-
sówce uczestniczyły
w warsztatach arty-
stycznych "Galakty-
ka w słoiku". Wszyst-
kie prace wyszły
wspaniale i kolorowo.

Poczytajmiprzyjacielu

Dzieńdinozaura
w przedszkolu

Warsztatyartystyczne

ra zamieniły sięwarcheologów.
Podczas zajęć miały możliwość

szukania kości
dinozauróww
piasku.Zajęcia
tebardzoprzy-
padły dzie-
ciomdogustu
i przypomnia-
ły wiosenne
zabawywpia-
skownicy.

Gimnastyka do góry nogami
W dniu 10.03.2022 w ra-
mach zajęć wychowania fi-
zycznego uczniowie z klasy
5a, ze szkoły w Firleju, wyje-
chali do parku trampolin w
Lublinie i tym samym spełnili
swoje marzenia o lataniu i
pokonywaniu grawitacji. Do-

skonalili sprawność fizyczną,
elastyczność i równowagę.
Kształtowali sylwetkę oraz
charakter. Niezapomniane
wspomnienia i uśmiechy
dzieci są bezcenne.

W sali SP w Woli Skromow-
skiej rozegrane zostały Mi-
strzostwa Województwa Lu-
belskiego Żaków w tenisie
stołowym na rok 2022. Or-
ganizatorami zawodów byli:
LOZTS Lublin oraz LUKS
„Kłos” Wola Skromowska.
Patronat nad turniejem ob-
jął Wójt Gminy Firlej Dawid
Tarnowski, fundując nagro-
dy dla najlepszych zawodni-
ków turnieju. W zawodach
wzięło udział 60 uczestni-
ków z kilkunastu klubówwo-

jewództwa. Zawody przebie-
gały w miłej, sportowej at-
mosferze i wszyscy wyjechali
zadowoleni z imprezy. Bar-
dzo dobrze zaprezentowali
się członkowie LUKS „Kłos”
Wola Skromowska: Angelika
Czajka, Maja Mitura, Rafał
Dobek i Paweł Cybul zdoby-
wając cztery medalowemiej-
sca i kilka punktowanych. An-
gelika Czajka i Jakub Gozdal
STS Lubartów zostali Mistrza-
mi Województwa Żaków w
grze mieszanej. W indywidu-
alnym turnieju Angelika zdo-
była trzecie miejsce, a w grze
deblowej z Mają Mitura wy-
walczyły brązowy medal.

Drużyna dziewcząt Angelika +
Maja również zdobyły brązo-
wy medal. Chłopcy Rafał i Pa-
weł grali bardzo ambitnie, ale
to na medal nie wystarczyło,
zdobywając cenne doświad-
czenie. Ich najlepszym wyni-
kiem było miejsce 5-8 w grze
deblowej pokonując drużynę
chłopców z SMS Włodawa.
Podziękowanie za przygoto-
wanie sali do zawodów oraz
pełnienie funkcji trenera na
zawodach zawodników LUKS
„Kłos” należą się Radosławo-
wi Drewienkowskiemu. Przy-
gotowanie formy sportowej
Angeliki to zasługa Macieja
Krasuckiego. Dużą pracę przy
organizacji zawodówwykona-
ły panie Małgorzata Hamul-
czuk i Beata A�yka. Zawody
sędziował sędzia związkowy
LOZTS Leon Filipek, a przy sto-
liku sędziował Dawid Czajka.
Duże podziękowania należą
się Dyrektorowi Szkoły wWoli
Skromowskiej Pawłowi Do-
bkowi za nieodpłatne udo-
stępnienie Sali sportowej do
rozgrywek oraz Wójtowi Gmi-
ny Firlej Dawidowi Tarnow-
skiemu za cenne nagrody rze-
czowe dla najlepszych zawod-
ników. Impreza ta była pro-
mocją Gminy Firlej oraz Klubu
Sportowego „Kłos” Wola
Skromowska.

Tenis stołowy
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Zima to pora roku, która po-
zwala na białe szaleństwo.
Jednak wiosna, ożywia przy-
rodę i pozwala cieszyć się ko-
lorami. W oczekiwaniu na
przyjście wiosny dzieci z naj-
starszej grupy przedszkolnej
w SP w Firleju przygotowały
inscenizację o tym, jak bie-
dronka wiosny szukała.
Dzieci z grupy 5B, aby powi-
tać wiosnę dzieci przyszły do

przedszkola ubrane na kolor
zielony. Przygotowały koloro-
we gaiki oraz wspólnie wyko-
nały słomianą kukłę symboli-
zującą odchodzącą zimę. Jako
słoneczka, boćki, biedronecz-
ki i żabki radośnie zatańczyły
i zaprosiły wiosnę do przed-
szkola. Następnie udały się na
długi spacer z Marzanną. Zi-
ma odeszła na dobre. Witaj
Wiosno!

Dzieciwitaływiosnę ZespółSzkółwFirleju

SzkołaPodstawowawWoli
Skromowskiej
21 marca – to kolejna wyjąt-
kowa data w kalendarzu
roku szkolnego, bowiem
tego dnia, uczniowie z klas I
– VIII oraz z oddziałów
przedszkolnych, pożegnali
zimę, a przywitali wio-
snę. Czekali na ten dzień
z niecierpliwością, ponieważ
wiedzą, że w tradycji szkoły
„Pierwszy Dzień Wiosny”

obchodzi się w niecodzienny
sposób. Uczniowie z klas VII
i VIII przejęli rolę pracowni-
ków szkoły i z ogromnym za-
angażowaniem wczuli się
w powierzone im zadania.
Obchody „Pierwszego Dnia
Wiosny” zakończyły się sym-
bolicznym paleniem ma-
rzanny.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Firleju informuje, że od dnia 1
kwietnia 2022 roku, do dnia 30 listopada
2022 roku, na boisku sportowym wybu-
dowanym w ramach projektu „Moje Bo-
isko ORLIK2012” zlokalizowanym przy ul.
Spacerowej w Firleju, będą prowadzone
dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sporto-
we dla dzieci i młodzieży w wieku szkol-
nym 5 – 14 lat.

Nowezajęcia sportowe
naOrliku

Biorąc pod uwagę dotychcza-
sowe zainteresowanie dzieci
i młodzieży zajęciami poza-
lekcyjnych oraz oczekiwania
co do nich stawiane przez na-
szych mieszkańców postano-
wiliśmy z Wójtem Dawidem
Tarnowskim podjąć działania
uatrakcyjniające spędzanie
czasu wolnego na świeżym
powietrzu w sposób zorgani-
zowany i promujący zdrowy
tryb życia z dala od nałogów.
Dlatego GOSiR otwiera się
na nowewyzwania związane
nie tylko z obsługę ruchu tu-
rystycznego, ale również or-

ganizacją zajęć pozalekcyj-
nych dla dzieci i młodzieży.
W ramach porozumienia
z Dyrektorem Szkoły Podsta-
wowej w Firleju udało nam
się uruchomić od 1 kwietnia
zajęcia sportowe na naszym
kompleksie boisk ORLIK
w Firleju przy ul. Spacerowej
dla najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy. Naprze-
miennie zajęcia prowadzone
są przez dwóch trenerów
piłkarskich: Pana Grzegorza
Misiarza i Pana Arkadiusza
Adamczuka.

„Z naszych informacji wynika,
że największym zaintereso-
waniem cieszą się: zajęcia pił-
ki nożnej oraz zajęcia ogólno-
sportowe z wykorzystaniem
infrastruktury obiektu. W nie-
dalekiej przyszłości będziemy
starali się stworzyć drużynę
piłkarską, która będzie
uczestniczyć w lokalnych roz-
grywkach dając możliwość
gry w lokalnym klubie promu-
jącym Naszą Gminę”- mówi
Damian Lewtak Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Firleju.
Zajęcia sportowe odbywają
się 6 dni w tygodniu, od po-
niedziałku do piątku w godzi-
nach 16-20 oraz w sobotę
w godzinach 11-15.
Od 20 kwietnia planowane
jest również utworzenie
trzech sekcji treningowych
piłki nożnej dla trzech grup

wiekowych, w zależności od
zainteresowania,.
Zgłoszenia do sekcji trenin-
gowych przyjmowane są
pod nr telefonu: 667 119
511 – trener Grzegorz Mi-
siarz, 665 415 594 – trener
Arkadiusz Adamczuk. Infor-
macje szczegółowe
609 336 533 – GOSiR Firlej

Dnia 21.01.2022r w szkole w Antoninie No-
wym odbył się konkurs skierowany do
uczniów klas VI-VIII" PRZYSŁOWIA SĄ MĄ-
DROŚCIĄ NARODÓW". Do zmagań przygoto-
wywało się 13 uczniów. Zadania konkursowe
uczniowie rozwiązywali w 3-osobowych dru-
żynach Wiktorii Rączce, Natalii A�yce i Czar-
kowi Siwkowi gratulujemy zajęcia I miejsca.

Konkurs szkolny

W związku z 40 rocznicą
wprowadzenia w Polsce sta-
nu wojennego Oddziałowe
Biuro Edukacji Narodowej
Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Lublinie zorganizowa-

ło projekt edukacyjny o na-
zwie „Stan wojenny w pa-
mięci moich bliskich”. Celem
projektu było popularyzo-
wanie i poznawanie wiedzy
o wydarzeniach związanych

ze stanem wojennym
w Polsce w latach
1981 – 1983. Udział
w programie wzięły
uczennice ze Szkoły
Podstawowej z No-
wego Antonina, Pa-
trycja Gajownik oraz
Wiktoria Rączka,

które pracowały
pod okiem Pani
Anny Zielińskiej.
Uczennice zajęły
drugie miejsce
w kategorii
szkoła podsta-
wowa - praca
zespołowa. Na-
grody zostały
u f u n d o w a n e
przez Instytut
Pamięci Naro-
dowej Oddział w
Lublinie.

8 marca do szkoły w Nowym
Antoninie zawitała GRUPA
ZAELEKTRYZOWANI. Ucznio-
wie obejrzeli niecodzienne
zjawiska i eksperymenty z fi-
zyki i chemii.
W programie były różnego
rodzaju zabawy z helem,
metanem oraz ciekłym azo-
tem. Uczniowie bardzo chęt-
nie angażowali się w zabawy.

Pokazy fizyczno-chemiczne
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Morsujący Firlej

Koło PZW Firlej otwiera swoje
szeregi dla najmłodszych,
młodszych i starszych osób,
które kochają wędkowanie.
Koło zaprasza do wstąpienia w
szeregi braci wędkarskiej. Cał-
kowity koszt zezwolenia na
wędkowanie przez cały rok dla

osoby do 14 roku życia to
tylko 30 zł. Młodzież do 16
roku musi zapłacić 40 zł.
Gwarantujemy miłą atmos-
ferę, pomoc merytoryczną
i wspólne spędzanie czasu.
Zapraszamy wszytskich chęt-
nych.

Zarząd Koła PZW Firlej infor-
muje, że od ubiegłego roku
osoby wędkujące mają moż-

liwość nieodpłatnego sko-
rzystania z udogodnień.
W okolicach budynku Urzę-

du Gminy zacumowane
są dwie łódki. Każda
z nich jest oznakowana
logiem koła. Jeśli ktoś
zechce łowić na środku
jeziora, to ma taką
możliwość przez cały
sezon. Jak można sko-
rzystać z takiej okazji?
Bardzo prosto. Wystar-
czy być członkiem Koła
PZW Firlej i już można
wypożyczyć i użytko-
wać bezpłatnie łódkę.
Zapraszamy.

Wędkuj na łódce

Charytatywne Zawody Wędkarskie dla Ukrainy
Wędkarze z Koła PZW Firlej i
Koła PZW Lubartów STAW
oraz Gminą Firlej zorganizo-
wali otwarte charytatywne
zawody wędkarskie oraz
zbiórkę darów „DLA UKRA-
INY”. Zawody odbyły się 27
marca nad Jeziorem Fir-
lej. W zawodach uczest-
niczyło blisko 40 węd-
karzy, którzy przez sześć
i pół godziny łowili ryby
metodą feeder. Pierw-

szemiejsce zajął Pan Andrzej
Lewandowski z ilością punk-
tów 2410, drugie Pan Kamil
Kubicki z ilością punktów
2225, a trzecie Pan Marcin
Czop z 2020 punktami.

Członkowie grupy Morsują-
cy Firlej w mijającym sezo-
nie oprócz zażywania zim-
nych kąpieli organizowali
różne akcje na terenie naszej
Gminy. Wspólnie ubierali
choinkę oraz zorganizowali
akcję charytatywną wspiera-
jącą WOŚP i zbiórkę darów
dla uchodźców z Ukrainy

znajdujących się na terenie
Gminy Firlej. Brali oni rów-
nież udział w zimowym zdo-
bywaniu Łysicy w szortach
oraz różnych wydarzeniach
organizowanych w innych
gminach i miastach, min.
biegach, akcjach charyta-
tywnych.

Zostań członkiem Koła Wędkarskiego
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„CZYSTE POWIETRZE” to
kompleksowy program, któ-
rego celem jest poprawa ja-
kości powietrza oraz zmniej-
szenie emisji gazów cieplar-
nianych poprzez wymianę

źródeł ciepła i poprawę
efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych
jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu
celu jest dofinansowanie
przedsięwzięć realizowa-
nych przez beneficjentów
uprawnionych do podstawo-
wego, podwyższonego i naj-
wyższego poziomu dofinan-
sowania.
Program skierowany jest do
osób fizycznych, które są:
• Właścicielami/współwła-
ścicielami budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego
lub
• Wydzielonego w takim
budynku lokalu mieszkalne-
go z wyodrębnioną księgą
wieczystą.
Program obejmuje trzy gru-
py beneficjentów:
• Uprawnionych do podsta-
wowego poziomu dofinan-
sowania – osoby, których
roczny dochód nie przekra-
cza 100 000 zł,

• Uprawnionych do podwyż-
szonego poziomu dofinanso-
wania – osoby, których
przeciętny miesięczny do-
chód na osobę w gospodar-
stwie domowym nie prze-

kracza:
1 564 zł (gospodarstwo wie-
loosobowe) lub 2 189 zł (go-
spodarstwo jednoosobowe),
• Uprawnionych do najwyż-
szego poziomu dofinanso-
wania – osoby, których prze-
ciętnymiesięczny dochód na
osobę w gospodarstwie do-
mowym nie przekracza:
900 zł (gospodarstwo wielo-
osobowe) lub 1 260 zł (go-
spodarstwo jednoosobowe).

FORMADOFINANSOWANIA

• Dotacja (wniosek składany
dowfośigw, zapośrednictwem
gminy lub przez portal gov.pl),
• Dotacja z przeznaczeniemna
częściową spłatę kapitału kre-
dytu bankowego (Kredyt Czy-
ste Powietrze dostępny w wy-
branych bankach, których lista
aktualizowana jest na stronie
czystepowietrze.gov.pl).

TERMINY
• REALIZACJA PROGRAMU:
LATA 2018-2029

• PODPISYWANIE UMÓWDO:
31.12.2027 R.
• ZAKOŃCZENIE WSZYSTKICH
PRAC OBJĘTYCH UMOWĄDO:
30.06.2029 R.

Dofinansowaniu podlegają
przedsięwzięcia zarówno w
trakcie realizacji, jak i zakoń-
czone, pod warunkiem po-
niesienia pierwszego kosztu
maksymalnie 6 miesięcy
przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie. Z wyjąt-
kiem wniosków składanych
za pośrednictwem banków,
gdzie kwalifikowane są kosz-
ty od dnia złożenia wniosku
o dotację w banku.

Szczegółowe informacje o
programie można uzyskać w
Punkcie Konsultacyjno - In-
formacyjnym Programu
Priorytetowego „Czyste Po-
wietrze” w Urzędzie Gminy
Firlej (pokój numer 1). W
Punkcie istnieje możliwość
uzyskania wsparcia w proce-
sie przygotowania i złożenia
wniosku oraz jego później-
sze rozliczenie. Punkt czynny
jest od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 7.30 do
15.30.
Informacje o programie
można również uzyskać pod
numerem telefonu: 81
8575041.
Zachęcamy również do za-

Od1 lipca 2021 roku każdy
obywatel lub zarządca bu-
dynku, który jest zasilany
przez źródło ciepła lub
spalania paliw do 1 MW,
np.: piec, miejska sieć cie-
płownicza, pompa ciepła
etc. będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków.

Centralna Ewidencja Emisyjności

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB),
jest realizowana w ramach projektu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)”.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Co to jest CEEB?
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe
informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości
powietrzawalka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
w których znajduje się źródło ciepła.

Kto musi złożyć deklarację?

30
czerwiec

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Do kiedy złożyć deklarację?
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione
przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego
lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście
w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1

2.

Jak złożyć deklarację?

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Program Czyste Powietrze

Wojewódzki
Fundusz
Ochrony Środowiska

„CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa
jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę
źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych
jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych
przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego
i najwyższego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:
• Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
• Wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą
wieczystą.

kompleksowy program, któ-
rego celem jest poprawa ja-
kości powietrza oraz zmniej-
szenie emisji gazów cieplar-
nianych poprzez wymianę

szonego poziomu dofinanso-
wania – osoby, których
przeciętny miesięczny do-
chód na osobę w gospodar-
stwie domowym nie prze-

30.06.2029 R.

Dofinansowaniu podlegają
przedsięwzięcia zarówno w
trakcie realizacji, jak i zakoń-
czone, pod warunkiem ponie-
sienia pierwszego kosztumak-
symalnie 6miesięcy przed zło-
żeniem wniosku o dofinanso-
wanie. Z wyjątkiem wniosków
składanych za pośrednictwem
banków, gdzie kwalifikowane
są koszty od dnia złożenia
wniosku o dotacjęw banku.
Szczegółowe informacje o pro-
gramie można uzyskać w

numer 1). W Punkcie istnieje
możliwość uzyskania wsparcia
w procesie przygotowania i
złożenia wniosku oraz jego
późniejsze rozliczenie. Punkt
czynny jest od poniedziałku do
piątkuw godzinach od 7.30 do
15.30.
Informacje o programie moż-
na równieżuzyskaćpodnume-
rem telefonu: 81 8575041.
Zachęcamy również do zapo-
znania się z regulaminem pro-
gramu na stronie hPps://czy-
stepowietrze.gov.pl/czyste-
powietrze/

Od1 lipca 2021 roku każdy
obywatel lub zarządca bu-
dynku, który jest zasilany
przez źródło ciepła lub
spalania paliw do 1 MW,
np.: piec, miejska sieć cie-
płownicza, pompa ciepła

Centralna Ewidencja EmisyjnościInformacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości letniskowych

Wójt Gminy Firlej zawiada-
mia, że w dniu 28 stycznia
2022 roku Rada Gminy Firlej
podjęła Uchwałę nr XXXIX/

Zgodnie z powyższą uchwa-
łą od 2022 roku ryczałtowa
stawka opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunal-

wypoczynkowe, nie wypeł-
nia obowiązku selektywne-
go zbierania odpadów ko-
munalnych, opłata za gospo-

„PaczuszkadlaMaluszka”, któ-
rej koordynatorem było Sto-
warzyszenie ToMyRazem, już
dawno zostały rozdysponowa-
ne do Potrzebujących Mam i
ichMaluszków. „Paczuszka dla
Maluszka” to ogólnopolska
akcja, którą od 2013 roku pro-
wadzi Fundacja Małych Stó-
pek. Zbiórka ma na celu
wsparcie instytucji takich jak:
domy dziecka, domy małego
dziecka, domy samotnej mat-
ki oraz hospicja. Ponadto
owoce zbiórki trafiają rów-
nież do mam w trudnej sytu-
acji życiowej. Po ostatecznym

kim podsumowaniem. Punk- Szkolno-Przedszkolnym w
Woli Skro-
mowskiej i w
P ub l i c z n e j
Szkole Podsta-
wowej w No-
wym Antoni-
nie. W trzech
p u n k t a c h
zbiórki zebra-
no łącznie 42
kg artykułów
higienicznych i
ko smet yc z -
nych dla kobiet
i dzieci. Dzięku-
jemy wszyst-

kim Partnerom i Darczyńcom,
którzy włączyli się w akcję Ra-
zem z nami. Razem możemy
więcej.

Informacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości letniskowych

Paczka dla Maluszka

Wójt Gminy Firlej zawiada-
mia, że w dniu 28 stycznia
2022 roku Rada Gminy Firlej
podjęła Uchwałę nr XXXIX/
195/2022 w sprawie ustale-
nia ryczałtowej stawki opła-
ty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi dla wła-
ścicieli nieruchomości, na
których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieru-
chomości wykorzystywa-
nych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe.

Zgodnie z powyższą uchwa-
łą od 2022 roku ryczałtowa
stawka opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komu-
nalnymi za rok od domku
letniskowego na nierucho-
mości albo od innej nieru-
chomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe wynosi 184 zł.
Jeżeli właściciel nierucho-
mości, na której znajduje
się domek letniskowy, lub
innej nieruchomości wyko-
rzystywanej na cele rekre-

acyjno-wypoczynkowe, nie
wypełnia obowiązku selek-
tywnego zbierania odpa-
dów komunalnych, opłata
za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi stanowi
dwukrotność ryczałtowej
stawki opłaty.

Zmieniona stawka opłaty
wiąże się z koniecznością
złożenia deklaracji przez
właściciela nieruchomości,
ponieważ ma to wpływ na
wysokość naliczonej opłaty

za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.

Dary ze zbiórki w ramach akcji
„Paczuszka dla Maluszka”,
której koordynatorem
było Stowarzyszenie To-
MyRazem, już dawno
zostały rozdysponowa-
ne do Potrzebujących
Mam i ich Maluszków.
„Paczuszka dla Malusz-
ka” to ogólnopolska ak-
cja, którą od 2013 roku
prowadzi Fundacja Ma-
łych Stópek. Zbiórka ma
na celu wsparcie insty-
tucji takich jak: domy
dziecka, domy małego
dziecka, domy samotnej

matki oraz hospicja. Ponadto
owoce zbiórki trafiają rów-

nież do mam w trudnej sytu-
acji życiowej. Po ostatecznym
rozliczeniu dzielimy się krót-
kim podsumowaniem. Punk-
ty zbiórki koordynowanej

przez Stowarzyszenie
znajdowały się w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej
w Firleju, w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w Woli Skromowskiej
i w Publicznej Szkole
PodstawowejwNowym
Antoninie. W trzech
punktach zbiórki zebra-
no łącznie 42 kg artyku-
łów higienicznych i ko-
smetycznych dla kobiet
i dzieci. Dziękujemy
wszystkim Partnerom

i Darczyńcom, którzy włączyli
się w akcję Razem z nami. Ra-
zemmożemywięcej.Informacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi dla właścicieli nieruchomości letniskowych
Wójt Gminy Firlej zawiada-
mia, że w dniu 28 stycznia
2022 roku Rada Gminy Firlej
podjęła Uchwałę nr XXXIX/
195/2022 w sprawie ustale-
nia ryczałtowej stawki opła-
ty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi dla wła-
ścicieli nieruchomości, na
których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieru-
chomości wykorzystywa-
nych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe.

Zgodnie z powyższą uchwa-
łą od 2022 roku ryczałtowa
stawka opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunal-
nymi za rok od domku letni-
skowego na nieruchomości
albo od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
wynosi 184 zł.
Jeżeli właściciel nierucho-
mości, na której znajduje się
domek letniskowy, lub innej
nieruchomości wykorzysty-
wanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, nie wypeł-
nia obowiązku selektywne-
go zbierania odpadów ko-
munalnych, opłata za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi stanowi dwukrot-
ność ryczałtowej stawki
opłaty.

Zmieniona stawka opłaty
wiąże się z koniecznością
złożenia deklaracji przez
właściciela nieruchomości,
ponieważ ma to wpływ na
wysokość naliczonej opłaty

za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.

Dary ze zbiórki w ramach akcji
„PaczuszkadlaMaluszka”, któ-
rej koordynatorem było Sto-
warzyszenie ToMyRazem, już
dawno zostały rozdysponowa-
ne do Potrzebujących Mam i
ichMaluszków. „Paczuszka dla
Maluszka” to ogólnopolska
akcja, którą od 2013 roku pro-
wadzi Fundacja Małych Stó-
pek. Zbiórka ma na celu
wsparcie instytucji takich jak:
domy dziecka, domy małego
dziecka, domy samotnej mat-
ki oraz hospicja. Ponadto
owoce zbiórki trafiają rów-
nież do mam w trudnej sytu-
acji życiowej. Po ostatecznym

rozliczeniu dzielimy się krót-
kim podsumowaniem. Punk-

PublicznejwFirleju,wZespole
Szkolno-Przedszkolnym w

Woli Skro-
mowskiej i w
P ub l i c z n e j
Szkole Podsta-
wowej w No-
wym Antoni-
nie. W trzech
p u n k t a c h
zbiórki zebra-
no łącznie 42
kg artykułów
higienicznych i
ko smet yc z -
nych dla kobiet
i dzieci. Dzięku-
jemy wszyst-

kim Partnerom i Darczyńcom,
którzy włączyli się w akcję Ra-
zem z nami. Razem możemy
więcej.
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Polski Ład

Remont drogi
Wiceminister Jan Kanthak
odwiedził Gminę Firlej.

W trakcie wizyty zorganizo-
wano spotkanie dotyczące
potrzeb inwestycji drogo-
wych, dofinansowaniu re-
montu dróg przez Lasy Pań-

stwowe oraz z programu
Polski Ład. Spotkanie doty-
czyło planowanego remontu
drogi powiatowej nr 1511L
Firlej – „Budy”. W spotkaniu
u c ze s t n i c z y l i
Starosta Powia-
tu Lubartow-
skiego Ewa Zy-
bała, Wicestaro-
sta Lucjan Mi-
leszczyk, Czło-
nek Zarządu Po-
wiatu Jarosław
Budka, Wójt
Gminy Firlej, Da-

wid Tarnowski, Nadleśniczy
Piotr Kiszczak, Dyrektor Za-
rządu Dróg Powiatowych
Grzegorz Jaworski oraz pra-
cownicy ZDP.

W związku z ogłoszeniem
drugiej edycji Rządowego
Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicz-
nych Gmina Firlej, podob-
nie jak w pierwszej edycji,
złożyła trzy wnioski o dofi-
nansowanie. W pierwszym
naborze udało się pozyskać
dofinansowanie w zakresie
dwóch inwestycji: dostaw
sprzętu komunalnego oraz
w zakresie budowy sieci wod-
no-kanalizacyjnej i moderniza-
cji wszystkich przepompowni
ściekówna terenie Gminy.

W dwóch złożonych wnio-
skach uwzględniono kom-
pleksową modernizację stacji
wodociągowych: w Firleju i w
Serocku, wraz z wprowadze-
niem technologii zdalnego
monitoringu stacji, co pozwoli
na całodobowy nadzór nad
dostawami wody dla miesz-
kańców zaopatrywanych
z tych ujęć. Ponadto, działa-
nia przewidziane do realizacji
na ujęciach wody to m.in.:
przebudowa budynku Ujęcia
Wody, budowa nowych obu-
dów naziemnych studni głę-
binowych, budowa zbiorni-
ków retencyjnych, uzbrojenie
studni głębinowych, regene-
racja chemiczna i mechanicz-
na studni głębinowych, mon-
taż paczkowarki wody pitnej,
wykonanie dróg dojazdo-
wych i placów, montaż ogro-

dzenia i oświetlenia terenów
obu stacji oraz systemu alar-
mowego obiektów, montaż
paneli fotowoltaicznych.
Ponadto, w Stacji Wodociągo-
wej w Serocku zaplanowane
jest włączenie do eksploatacji
nowej studni głębinowej.

Powyższe inwestycje zapew-
nią wysokie standardy go-
spodarki wodnej w Gminie
Firlej dzięki zwiększeniu nie-
zawodności i bezpieczeń-
stwa dostaw wody. W przy-
padku uzyskania dofinanso-
wania, realizacja tych dzia-
łań będzie prowadzić do
ograniczenia kosztów pro-
dukcji wody dzięki zainsta-
lowaniu urządzeń do pozy-
skiwania energii słonecznej
(ogniw fotowoltaicznych).
Ujęcia wody stanowią infra-
strukturę kluczową, bo-
wiem zabezpieczenie do-
staw wody pitnej o jak naj-
lepszych parametrach jest
niezbędne dla jakości życia
naszych mieszkańców.

Trzeci ze złożonych wnio-
sków obejmuje utworzenie
świetlic wiejskich w miejsco-

wościach Łukówiec, Suło-
szyn i Czerwonka Gozdów,
a także Gminnego Domu
Kultury w miejscowości Fir-
lej. Powiększenie bazy świe-
tlic na terenie gminy jest
działaniem oczekiwanym
przez naszych mieszkańców.
Tego rodzaju inwestycje pro-
wadzą do stworzenia warun-
kówdla pobudzenia aktywno-
ści i integracji mieszkańców,
nawiązywania pla�ormwspół-
pracy, rozwoju formalnychgrup
lokalnych, zagospodarowania
wolnej przestrzeni publicznej
na terenie wsi oraz zaspokoja-

nia potrzeb społecznych
ich mieszkańców. Utwo-
rzona baza lokalowa
Gminnego Domu Kultu-
ry umożliwi prowadze-
nie zajęć świetlicowych,
pozaszkolną działalność
i inicjatywydydaktyczno-
kulturalne dla młodzieży,
funkcjonowanie kół za-
interesowań co przy-

czyni się do aktywnego spę-
dzania czasu przez mieszkań-
ców Gminy Firlej. Nie mniej
istotnym aspektem działalno-
ści Gminnego Domu Kultury
oraz świetlic będzie organizo-
wanie gminnych uroczystości
o charakterze patriotycznym,
atakżepromującychGminę i jej
walory turystyczne.

Mamy nadzieję, że złożone
wnioski zostaną zaakcepto-
wane przez Instytucję Zarzą-
dzającą i wszystkim wnio-
skom zostanie przyznane do-
finansowanie.

Napisali o nas...


