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Święto Niepodległości inne niż dotychczas

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w całym kraju ze względu na sytuację epidemiczną wyglądały zupełnie inaczej 
niż zwykle. Skromnie rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętowali też mieszkańcy gminy Trzydnik Duży.
Głównym punktem obchodów była msza święta w kościele w Woli Trzydnickiej, którą odprawił proboszcz tej parafii 
ksiądz Jerzy Król. Po eucharystii jej uczestnicy zebrali się na placu przy kościele, gdzie wysłuchali okolicznościowego 
przemówienia wójta gminy Krzysztofa Serafina i oddali hołd poległym za wolną Polskę. Wspominając najważniejsze 
wydarzenia z historii Polski wójt Serafin m.in. nawiązał do słów św. Jana Pawła II, który podczas pielgrzymki do ojczyzny 
w 1979 roku wypowiedział słynne słowa: "Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej 
ziemi!". Po przemówieniu, wójt Krzysztof Serafin i sekretarz gminy Tomasz Mularczyk złożyli wieniec pod krzyżem 
przy kościele, symbolizującym wdzięczność wszystkim, którzy walczyli o niepodległość Polski. Podobnie jak w wielu 
innych miejscach w kraju, także w gminie Trzydnik Duży, w ramach obchodów 102. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, mieszkańcy włączyli się we wspólne śpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego". Do udziału w akcji pod hasłem 
"Niepodległa do hymnu" apelował też miejscowy ośrodek kultury, który przygotował prezentację o historii hymnu. Można 
ją obejrzeć na profilu GOK w Trzydniku Dużym na Facebook'u. W poprzednich latach trzydnickie obchody Święta 
Niepodległości wieńczyła wieczornica w ośrodku kultury, która gromadziła wielu mieszkańców. W tym roku jedynym 
akcentem artystycznym, był występ lokalnej poetki Marii Magdziak - autorki dwóch tomików wierszy "Piszę, moje myśli 
błądzą" i "Kraj sercu bliski". Zanim zebrani usłyszeli jej autorskie wiersze o ojczyźnie, Maria Magdziak zadeklamowała 
"Moją piosnkę" Cypriana Kamila Norwida.

Chwała Niepodległej
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Gmina przystąpiła do programu "Wspieraj seniora"

 Osoby starsze otrzymają pomoc
Program "Wspieraj seniora" zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć 
konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Z 
programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być 
udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych 
potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Program jest realizowany w 
okresie od 20 października  do 31 grudnia 2020 roku Aby skorzystać ze wsparcia należy zadzwonić na infolinię  
pod nr telefonu 22 505 11 11. Zgłoszenie zostanie przekierowane do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Trzydniku 
Dużym, który zweryfikuje zgłoszenie i zorganizuje  pomoc. Koszt zakupów pokrywa senior we własnym zakresie. 
Z pomocy w ramach programu nie mogą korzystać osoby, które korzystają z pomocy opiekunki społecznej 
lub mają możliwość zapewnienia pomocy ze strony rodziny. Ze szczegółami programu można zapoznać się na 
stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Remont chodnika w Trzydniku Dużym
30 października rozpoczął się długo oczekiwany przez mieszkańców naszej gminy remont chodnika przy drodze wojewódzkiej 
nr 855 w Trzydniku Dużym. Chodnik od dłuższego czasu był w złym stanie i wymagał naprawy. Przedsięwzięcie udało się 
rozpocząć dzięki wsparciu Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego - mówi wójt K. Serafin.

Skierowania na pomoc żywnościową
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym wydaje skierowania, upoważniające mieszkańców z najbardziej 
potrzebujących rodzin do odebrania paczek żywnościowych. Pierwsze paczki w nowej edycji programu, współfinansowanego 
z funduszy unijnych, mają być dostarczone w czwartym kwartale tego roku. By otrzymać pomoc trzeba mieć nowe 
skierowanie, które jest wydawane na podstawie kryterium dochodowego. Paczki dostaną osoby, których dochód nie 
przekracza - w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 1 tysiąca 402 złotych, a w przypadku osób w rodzinie - 1 tysiąca 
56 złotych netto miesięcznie na osobę.

Dochody trzeba udokumentować, przedstawiając w OPS: decyzję o przyznanej rencie lub emeryturze, w przypadku osób 
utrzymujących się z rolnictwa nakaz podatkowy z gospodarstwa, zaświadczenie z pracy o zarobkach netto albo decyzję 
o przyznaniu świadczeń rodzinnych jeśli rodzina takie świadczenie otrzymuje. Pracownicy socjalni przypominają, że 
świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wliczane do dochodu. Dodatkowe informacje w tej sprawie można 
uzyskać telefonicznie pod numerem: 15 873 18 75. Żywność będzie pochodzić z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa - Podprogram 2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym.
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Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Agatówka 
zostały zakupione znaki informacyjne z numerami posesji. 
Ta drobna inwestycja jest ważna dla naszych mieszkańców, 
ponieważ informacja zawarta na takim znaku ułatwi np. 
dojazd służbom ratunkowym w sytuacji zagrożenia życia - 
tłumaczy wójt Krzysztof Serafin.

Podobne znaki niebawem pojawią się w sołectwie Wola 
Trzydnicka. Możłiwe, że za przykładem Agatówki i Woli 
Trzydnckiej pójdą pozostałe sołectwa gminy.

Sołectwo Agatówka 
z oznaczeniami posesji

Nowe place przystankowe
Przy drodze powiatowej w Rzeczycy Ziemiańskiej Kolonii 
wybrukowane zostały dwa place przy istniejących już 
wcześniej przystankach. 

Zamontowano także dwie ławki i dwa kosze na śmieci. 
Pracę brukarskie wykonał Zarząd Dróg Powiatowych w 
Kraśniku. Ławki zostały zakupione ze środków funduszu 
sołeckiego Rzeczycy Ziemiańskiej Kolonii. Montaż ławek i 
koszy wykonali pracownicy grupy robót publicznych.

Podatki bez zmian
Stawki podatków lokalnych w gminie Trzydnik Duży w przyszłym roku nie zmienią się. Podczas sesji, która odbyła 
się 13 listopada, radni zmienili natomiast regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, dostosowując go do 
zapisów znowelizowanej ustawy śmieciowej.

W obecnej sytuacji epidemicznej nie chcemy obciążać mieszkańców dodatkowymi kosztami. Stąd decyzja o pozostawieniu 
dotychczasowych stawek podatków, w tym podatku rolnego, który nie zmienia się od 9 lat - mówi wójt gminy Trzydnik 
Duży Krzysztof Serafin.

Oprócz podatku rolnego, który nadal będzie wynosić 80 złotych za hektar przeliczeniowy, takie same jak obecnie będą 
stawki podatków leśnego, od nieruchomości i od środków transportu.

W regulaminie utrzymania czystości i porządku pojawił się zapis o większej niż obecnie częstotliwości odbioru odpadów 
zmieszanych i biodegradowalnych. Zgodnie z nowymi przepisami ustawowymi od kwietnia do października takie frakcje 
będą odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W pozostałych miesiącach częstotliwość będzie taka jak teraz, czyli 
bioodpady i odpady zmieszane będą odbierane raz na miesiąc.

Zmiany będą uwzględnione w nowej umowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dotychczasowa 
obowiązuje do końca roku, dlatego przed upływem tego terminu gmina wyłoni firmę, która będzie wykonywać te usługi 
od 1 stycznia.

Będą obowiązywać takie same stawki podatków lokalnych
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W tym roku zostało zakupione ok. 2280 ton kruszywa, które 
posłużyło do utwardzenia dróg dojazdowych do pól. Zakup 
materiału kamiennego wraz z jego wbudowaniem został 
sfinansowany z budżetu gminy oraz funduszy sołeckich 
poszczególnych sołectw: Wólka Olbięcka, Dębowiec, Liśnik 
Mały, Dąbrowa, Trzydnik Duży Kolonia, Trzydnik Duży, 
Wola Trzydnicka, Owczarnia, Rzeczyca Ziemiańska, Rzeczyca 
Ziemiańska Kolonia, Rzeczyca Księża, Zielonka, Łychów 
Szlachecki i Łychów Gościeradowski.

Utwardzone drogi do pól

Na drodze powiatowej 2718 w miejscowościach Trzydnik Mały i Rzeczyca Ziemiańska na odcinku ponad 2,5 km została 
położona nowa nawierzchnia asfaltowa. Prace te zostały wykonane w ramach gruntownej przebudowy drogi powiatowej 
we współpracy Gminy Trzydnik Duży ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku. Wykonawcą robót jest firma PBI. Na 
ukończeniu są również roboty związane z budową i przebudową chodników wzdłuż tej drogi. Wartość całej inwestycji to 
niespełna 3 miliony złotych, z tego 1/4 to wkład własny gminy Trzydnik Duży - wyjaśnia wójt.

Inwestycja prawie za 3 miliony
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Nowa stołówka w Szkole Podstawowej w Rzeczycy Ziemiańskiej

fot. SP w Rzeczycy Ziemiańskiej

Posiłek z nowoczesnej kuchni
Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Ziemiańskiej ma stołówkę 
na miarę XXI wieku. Prace remontowe i zakup wyposażenia 
udało się zrealizować dzięki dotacji z budżetu państwa.                    
- Już w ubiegłym roku została wyremontowana jadalnia. 
Wymiana podłóg, malowanie ścian i wykonanie innych 
robót były możliwe dzięki wsparciu trzech sołectw, z których 
pochodzą nasi uczniowie. W tym roku przyszła kolej na 
kuchnię, w której m.in. kanalizacja czy wentylacja nie 
działały jak należy. Kupiliśmy też mnóstwo sprzętu, którego 
w większości wcześniej nie mieliśmy. Dzięki temu możemy 
serwować naszym uczniom bardziej zróżnicowane posiłki, a 
pracownicy stołówki mają lepszy komfort pracy - relacjonuje 
w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządowa dyrektor 
SP w Rzeczycy Ziemiańskiej Renata Ryń-Sobala.

To ona była autorką wniosku o przyznanie dofinansowania 
z rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". 
Oprócz robót remontowo-adaptacyjnych pieniądze zostały 
wykorzystane na zakup nowoczesnego wyposażenia 
kuchni. Pracownicy stołówki mają teraz do dyspozycji 
m.in.: specjalny piec, nową zmywarkę, elektryczną patelnię, 
blender, maszynkę do mięsa, elektryczną szatkownicę do 
warzyw, zestaw garnków i innych naczyń kuchennych oraz 
szafy do ich przechowywania.

Zakupy i prace remontowe kosztowały 100 tysięcy złotych, z 
czego 20 tysięcy to środki z budżetu gminy Trzydnik Duży - 
wyjaśnia wójt Krzysztof Serafin.
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Sytuacja epidemiczna jest poważna dlatego kolejne samorządy wprowadziły rozwiązania, które mają zmniejszyć 
ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19. Władze gminy Trzydnik Duży zawiesiły bezpośrednią obsługę 
interesantów w miejscowym urzędzie i ośrodku pomocy społecznej. - Drzwi wejściowe do urzędu są zamknięte, 
a pracownicy przyjmują tylko w wyjątkowych przypadkach i to po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty. Do 
tego celu mamy wydzieloną salę z oddzielnym wejściem, gdzie obsługa jest możliwa z zachowaniem zasad reżimu 
sanitarnego - mówi wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin. Podkreśla przy tym, że pracownicy urzędu są 
do dyspozycji telefonicznie pod numerami: 15 873 18 79 i 15 873 18 21 oraz mailowo pod adresem: sekretariat@
trzydnikduzy.pl. Sprawy w ośrodku pomocy społecznej można załatwiać pod numerem: 15 873 18 75 i adresem 
mailowym: trzydnikduzy@ops.pl.

Urzędowe sprawy można również załatwiać, korzystając z elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej (E-PUAP), a dokumenty w formie papierowej dostarczać za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Zawieszona bezpośrednia obsługa interesantów

Budowa kolejnych odcinków chodnika przy drodze 
powiatowej w Rzeczycy Ziemiańskiej oficjalnie zakończona. 
16 października przedstawiciele gminy Trzydnik Duży i 
Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku odebrali inwestycję, 
którą udało się zrealizować dzięki współpracy samorządów 
- gminnego i powiatowego. - Gmina przekazała na ten cel 
100 tysięcy złotych, natomiast wykonaniem robót zajął się 
zarząd dróg. W ten sposób powstały dwa nowe odcinki 
chodnika o łącznej długości ponad 600 metrów, jeden 
w stronę Zielonki, a drugi w kierunku Rzeczycy Księżej 
- mówi wójt gminy Krzysztof Serafin. Razem z nim 
inwestycję odebrali inspektor nadzoru budowlanego Karol 
Flis i kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego nr 2 w 
Szastarce Wojciech Łojek, który kierował pracami. Budowa 
kolejnych metrów chodnika to kontynuacja robót, które były 
prowadzone w poprzednich latach. Dzięki temu mieszkańcy 

mogą w łatwy i bardziej bezpieczny sposób dotrzeć do 
centrum miejscowości, w którym są m.in.: szkoła, ośrodek 
zdrowia czy sklepy.

W imieniu mieszkańców dziękuję za zaangażowanie i 
pomoc w realizacji tej inwestycji staroście kraśnickiemu 
Andrzejowi Rolli i dyrektorowi ZDP w Kraśniku Marcie 
Gajewskiej, która nadzorowała prace razem ze swoim 
zastępcą Michałem Kondrackim - mówi wójt Serafin.

Wójt gminy Trzydnik Duży podkreśla, że budowa chodników, 
ważna nie tylko dla mieszkańców Rzeczycy Ziemiańskiej, 
będzie kontynuowana. W przyszłym roku samorząd chce 
wykonać kolejne fragmenty chodnika przy tej samej trasie w 
kierunku Zielonki oraz w Rzeczycy Ziemiańskiej-Kolonii.

Nowy chodnik w Rzeczycy Ziemiańskiej 
Władze gminy Trzydnik Duży dbają o bezpieczeństwo pieszych

Wróciły ograniczenia spowodowane sytuacją epidemiczną
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Potrzebna aktualizacja deklaracji śmieciowych
Gmina Trzydnik Duży przypomina mieszkańcom o aktualizacji deklaracji śmieciowych. Jeśli wpisane do nich dane nie 
będą zgodne ze stanem faktycznym, prawidłowa wysokość opłaty śmieciowej zostanie naliczona z urzędu. Zapowiedź 
weryfikacji opłat to efekt wyrywkowej kontroli deklaracji, przeprowadzonej w ostatnim czasie, która wykazała wiele 
nieścisłości. Dotyczą one przede wszystkim liczby osób, zamieszkujących daną nieruchomość, co jest podstawą do naliczenia 
wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. - Prosimy mieszkańców, by dobrowolnie zweryfikowali dane. W 
przeciwnym przypadku prawidłowa wysokość opłaty zostanie naliczona z urzędu, od dnia potwierdzenia zmiany liczby 
osób zamieszkałych pod danym adresem - zapowiada sekretarz gminy Trzydnik Duży Tomasz Mularczyk. Jednocześnie 
przypomina, że zmiany, które powinny być uwzględnione w deklaracjach śmieciowych mogą być związane na przykład z 
urodzeniem dziecka, zawarciem związku małżeńskiego, zakończeniem nauki przez osobę, która wcześniej nie mieszkała 
pod danym adresem czy powrotem z zagranicy.

Informacje o liczbie osób, wpisanych do deklaracji oraz bieżących płatnościach za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych można uzyskać osobiście w pokoju numer 23 Urzędu Gminy Trzydnik Duży bądź telefonicznie pod numerem: 
15 87318 79 wewnętrzny 323.

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej 
oferuje kredyt na finansowanie przedsięwzięć 

EKOLOGICZNYCH
Kredyt gotówkowy EKOLOGICZNY jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku, 
a także coraz większą świadomość ekologiczną Polaków. Termomodernizacja, 
wymiana okien, zakup produktów i urządzeń przyjaznych środowisku, jak również 
instalacji umożliwiających oszczędzanie energii nie muszą być odkładane, a mogą 
być sfinansowane kredytem EKOLOGICZNYM. Inwestycje ekologiczne przekładają 
się na niższe rachunki, a przede wszystkim służą środowisku. Kredyt EKOLOGICZNY 
może być również wsparciem i umożliwić wniesienie udziału własnego mieszkańcom 
uczestniczącym w projektach proekologicznych realizowanych obecnie przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Kredyt EKOLOGICZNY oferowany jest na bardzo atrakcyjnych 
warunkach. Warunkiem jego udzielenia jest posiadanie zdolności kredytowej. 

Więcej informacji w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bskrasnik.pl.

Władze gminy apelują do mieszkańców
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6 listopada kraśnicki oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernicacji Rolnictwa przekazał gminie Trzydnik Duży 300 
sztuk chryzantem, które zostały zakupione od lokalnych producentów z terenu powiatu kraśnickiego. Chryzantemy zostały 
dostarczone do kościołów i szkół znajdujących się na terenie gminy Trzydnik Duży.

Wsparcie lokalnych producentów i sprzedawców chryzantem

W akcji pomagały władze gminy

Trwają prace przy poszerzeniu jezdni i budowie chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 855 w miejscowości Węglinek. Wykonany  
zostanie odcinek  470 m chodnika wraz ze zjazdami. Wartość całej 
inwestycji to kwota prawie 500 tys. zł, na którą po połowie złożyła 
się Gmina Trzydnik Duży i Województwo Lubelskie. Realizowany 
odcinek połączy od południa powstały kilka lat temu chodnik w 
Węglinie, a od północnej strony z wybudowanym wiosną tego roku 
475 m odcinkiem w Węglinku. 

Dziękuję Marszałkowi Województwa Lubelskiego Panu Jarosławowi 
Stawiarskiemu oraz Radnej Sejmiku Wojewódzkiego w Lublinie Pani 
Annie Baluch za pomoc w realizacji tej tak ważniej inwestycji dla 
mieszkańców naszej gminy - mówi wójt Krzysztof Serafin.

Pół miliona na chodnik w Węglinku
Samorząd gminny i wojewódzki realizują wspólną inwestycję
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Artyści związani z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trzydniku Dużym mają swój udział w budowie domu dla rodziców 
ciężko chorych dzieci. Piotr Kamieniarz i Halina Drzewiej-Sosnówka przekazali swoje prace na aukcję, organizowaną 
przez Fundację Ronalda McDonalda, która buduje taki dom w Warszawie. Obiekt, który powstaje we współpracy 
z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w campusie uczelni, ma być gotowy w grudniu tego roku. - Dom będzie 
miejscem dla rodziców dzieci długo przebywających w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. 
Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, bo choć każdy rodzic ma tu własne łóżko, na każdym oddziale są Pokoje 
Rodzinne z kuchnią i salonem to mieszkać kilka miesięcy w szpitalu naprawdę nie jest łatwo. Tworzymy miejsce, korzystając 
z najlepszych doświadczeń krakowskiego domu, który od października 2015 roku pomaga rodzicom z Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego na Prokocimiu - tłumaczą przedstawiciele fundacji. W realizacji pomysłu wspierają ich nie tylko 
firmy i instytucje, ale również lokalni artyści, którzy przekazują swoje prace na aukcję "Art & Charity 2020". Są w 
tej grupie współpracujący z GOK w Trzydniku Dużym - Piotr Kamieniarz z Salomina i Halina Drzewiej-Sosnówka z 
Rzeczycy Ziemiańskiej Kolonii. Piotr Kamieniarz przekazał pracę plastyczną pod tytułem "Znamy się już tak dobrze, że 
postanowiłem poprosić Cię o rękę", która na aukcji uzyskała cenę 30 tysięcy złotych. Z kolei ręcznie szydełkowany obrus 
Haliny Drzewiej-Sosnówki został sprzedany za 330 złotych.

Piotr Kamieniarz jest znany z doskonałych technicznie rysunków, ukazujących bolączki współczesnego społeczeństwa. 
Prace artysty, nazywanego "poszukującym filozofem", były wielokrotnie prezentowane na indywidualnych i zbiorowych 
ekspozycjach w Polsce i poza jej granicami, przeważnie w Niemczech.

Halina Drzewiej-Sosnówka mieszka i tworzy w Rzeczycy Ziemiańskiej Kolonii, gdzie przez całe życie pracowała w 
gospodarstwie rolnym, a w wolnych chwilach zajmowała się rękodziełem. Obecnie, będąc na emeryturze, na swoje hobby 
ma więcej czasu, który dzieli między artystyczne pasje a działalność społeczną. Jest m.in. członkinią Rady Kobiet Powiatu 
Kraśnickiego, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej i Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Księżej. Działa 
również w zarządzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kraśniku i w Klubie Seniora "Radość Życia", działającym przy 
GOK w Trzydniku Dużym. Halina Drzewiej-Sosnówka bierze także aktywny udział w kiermaszach rękodzielniczych, a jej 
prace zdobią stoiska promocyjne Gminy Trzydnik Duży podczas wielu imprez, nie tylko o zasięgu lokalnym.

Malują, szydełkują i... pomagają

Piotr Kamieniarz
"Znamy się już tak dobrze, 

że postanowiłem poprosić Cię o rękę"

Halina Drzewiej-Sosnówka
ręcznie szydełkowany obrus

Lokalni artyści na rzecz chorych dzieci
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Nietypowe spotkanie poetów

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich włączyły się w organizację 
Dożynek Wojewódzkich w Bełżycach, szyjac maseczki, by 
zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom święta plonów. Nasze 
niezawodne gospodynie z wielką chęcią odpowiedziały na 
wyzwanie organizatorów dożynek i uszyły 200 maseczek.

Marszałek Województwa Lubelskiego pan Jarosław 
Stawiarski wystosował podziękowanie dla Gminnego 
Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym jako koordynatora 
akcji szycia maseczek, ale adresatem są panie: Barbara 
Szymańska z Łychowa Gościeradowskiego, Elżbieta Bryczek-
Szweder z Rzeczycy Księżej oraz Barbara Wojciechowska, 
Agnieszka Kopeć i Ewa Biegaj z Rzeczycy Ziemiańskiej. 

W ponad 20-letniej historii Powiatowych Spotkań Poetów w Trzydniku Dużym 
tegoroczne okazały się wyjątkowe, bo z powodu pandemii koronawirusa odbyły 
się on-line. Poeci swoje wiersze nagrywali i zamieszczali w internecie. 

Teraz, także w sieci, można obejrzeć prezentacje wszystkich uczestników. Swoje 
propozycje do imprezy, która od kilku lat odbywa się pod hasłem "Stacja poezja", 
zgłosiło ośmiu autorów z kilku gmin powiatu kraśnickiego. Gminę Trzydnik 
Duży reprezentowali: dorosłe autorki - Elżbieta Bryczek z Rzeczycy Księżej, 
Maria Magdziak z Woli Trzydnickiej i Halina Drzewiej-Sosnówka z Rzeczycy 
Ziemiańskiej Kolonii oraz Kinga Latawiec ze Szkoły Podstawowej w Trzydniku 
Dużym. Autorami pozostałych propozycji są mieszkańcy Stróży - Agnieszka 
lidia Płatek, Zakrzówka - Honorata Chmiel oraz Księżomierzy - Zofia Ortyl i 
Maja Zapalska - uczennica szkoły podstawowej. 

Podsumowując tegoroczną edycję "poetyckiej stacji" dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym Ewa Sobota przyznała, że obecne czasy,  
nie tylko ze względu na pandemię, mało sprzyjają poezji. W liście skierowanym  
do uczestników napisała m.in., że dzisiaj wszyscy są politykami i lekarzami, 
a poezja jest niemodna. - Jestem ogromnie wzruszona, że tworzycie grono 
"niemodnych" dusz, które dzielą się z odbiorcą swoimi troskami, radościami, 
swoją nadzieją, wiarą… tym bardziej teraz w czasach tak bardzo hermetycznych, 
w czasach, kiedy - jak mówił Adam Zagajewski - "rozprawiamy o klasach i 
warstwach społecznych, lecz na co dzień żyjemy nie w kolektywie, tylko w 
samotności" - napisała dyrektor trzydnickiego ośrodka kultury. Jednocześnie 
podziękowała lokalnym poetom, piszącym w nietypowych okolicznościach, 
porównując ich do Owidiusza, który swoje najpiękniejsze wiersze napisał na 
wygnaniu…

Wszyscy autorzy otrzymali pocztą nagrody i dyplomy, ufundowane przez 
organizatorów "Stacji poezji" ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku i GOK 
w Trzydniku Dużym. Nagrodzonych tekstów w interpretacji samych autorów 
można posłuchać na profilu trzydnickiego ośrodka na Facebook'u.

Dobrych ludzi nikt nie zapomina!
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Po miejscach znanych i nieznanych 

Rajd rowerowy pod patronatem Posła i Marszałka Województwa Lubelskiego

Propozycja zwiedzania gminy Trzydnik Duży na rowerach okazała się trafionym pomysłem. 19 września na starcie rajdu 
pod hasłem „Miejsca znane i nieznane” stanęło ponad 100 cyklistów. Na wyprawę wybrali się mieszkańcy gminy Trzydnik 
Duży, w tym przedstawiciele władz samorządowych - wójt Krzysztof Serafin i radni z przewodniczącym rady gminy 
Ryszardem Serafinem, księża z trzydnickich parafii oraz grupa podopiecznych Domu Dziecka w Kraśniku z opiekunami.
Każdy z uczestników sam wybierał trasę, którą chciał przejechać. Wspólny start odbył się na trzydnickim "Orliku", a meta 
była wyznaczona przy remizie OSP w Rzeczycy Księżej. Na starcie uczestnicy rajdu otrzymali okolicznościowe koszulki, 
zaś na mecie - folder z opisem miejsc, które znalazły się na trasie przejazdu. Ta wiodła przez: Łychów Gościeradowski, 
Owczarnię, Rzeczycą Księżą, Rzeczycę Ziemiańską, Wolę Trzydnicką, Węglin, Olbięcin i Agatówkę. Prawie wszyscy 
uczestnicy zrobili sobie selfie przy co najmniej ośmiu obiektach w minimum pięciu miejscowościach, spełniając w ten 
sposób zapis regulaminu, uprawniający do udziału w losowaniu nagrody głównej i innych trofeów. Szczęśliwą właścicielką 
roweru została Urszula Karczmarska z Rzeczycy Ziemiańskiej Kolonii. Pozostali uczestnicy rajdu otrzymali kaski, liczniki 
rowerowe, plecaki i inne akcesoria rowerowe. W związku z tym, że wyprawa została zorganizowana także z okazji 100. 
rocznicy Bitwy Warszawskiej, na mecie zainteresowani mogli wykazać się wiedzą na temat historycznej wiktorii z 1920 
roku. Trofea wręczali m.in. patroni honorowi wyprawy - poseł Kazimierz Choma i Marszałek Województwa Lubelskiego 
Jarosław Stawiarski, wójt Krzysztof Serafin, radna sejmiku wojewódzkiego Anna Baluch, dyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie Jan Wojtaszek, wiceprzewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Teresa Zawadzka i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego Henryk Flis, który odczytał list od 
starosty Andrzeja Rolli.

Organizatorzy rajdu już planują kolejną wyprawę, a za pomoc w przygotowaniu sobotniej eskapady dziękują sponsorom: 
"Wod-Bud" z Kraśnika, "AKPOL" z Rzeczycy Ziemiańskiej, WORD z Lublina i GKRPA w Trzydniku Dużym oraz 
dyrektorowi biura poselskiego Kazimierza Chomy - Michałowi Stawiarskiemu i radnemu Rady Gminy Trzydnik Duży 
Ryszardowi Doleckiemu. Słowa uznania należą się również - za przygotowanie poczęstunku - Barbarze Widarskiej ze 
świetlicy GOK i Monice Latek z GBP oraz paniom z sołectwa Rzeczyca Księża z sołtysem Grzegorzem Radwanem. Ponadto 
potrawy z grilla serwowali strażacy z Rzeczycy Księżej, którzy pod kierownictwem prezesa Wojciecha Nawrockiego 
rownież przygotowali dla dzieci pływanie na pontonie.

Rajd rowerowy "Miejsca znane i nieznane" to m.in. pokłosie konkursu fotograficznego pod tym samym hasłem, który w 
wakacje zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym. Uczestnicy sobotniej wyprawy otrzymali folder z 
informacjami o ciekawych zakątkach gminy Trzydnik Duży, który w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie GOK.
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Nagroda specjalna dla zespołu Świteź z Węglina

"Piórnia" w podkarpackim konkursie obrzędowym
Zespół "Świteź" z Węglina został doceniony przez jury 32. Wojewódzkiego Konkursu "Ludowe obrzędy i zwyczaje" w 
Sędziszowie Małopolskim. Podczas imprezy, która odbyła się 4 października, grupa delegowana przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Trzydniku Dużym otrzymała nagrodę specjalną. Uznanie jurorów zdobyło widowisko "Piórnia", nawiązujące 
do tradycji darcia pierza na wsi. - Jurorzy zwrócili uwagę m.in. na rekwizyty, które wykorzystujemy podczas tego spektaklu. 
Mamy na przykład walonki z czasów przedwojennych, specjalne sita "przetaki" i dawne naczynia "gliniaki". Te i wiele 
innych rekwizytów odnaleźli członkowie naszego zespołu, przeszukujący dawne chałupy i strychy - mówi Informacyjnej 
Agencji Samorządowej kierownik grupy Ewa Miśkiewicz. Podczas konkursu "Ludowe obrzędy i zwyczaje" wystąpiło 9 
zespołów. "Świteź" była jedyną grupą spoza województwa podkarpackiego.

Premiera "Piórni" odbyła się w listopadzie ubiegłego roku na Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej wsi w 
Trzydniku Dużym. Na początku 2020 roku zespół z Węglina zaprezentował to widowisko w Tarnogrodzie, a na poczatku 
października - w Sędziszowie Małopolskim na Podkarpaciu. Grupa na razie nie ma sprecyzowanych planów, ale jej 
członkowie deklarują, że są otwarci na kolejne prezentacje "Piórni". Zespół "Świteź" tworzy kilkanaście osób. W większości 
są to młodzi mieszkańcy gminy Trzydnik Duży w wieku od 16 do ponad 20 lat.
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Konkurs plastyczny w świetlicy GOK w Budkach

"Wspomnienia z wakacji"
Kilka dni po rozpoczęciu nowego roku szkolnego młodzi 
mieszkańcy gminy Trzydnik Duży mieli jeszcze okazję 
powspominać wakacje i wspomnienia przelać na papier. 6 
września w świetlicy wiejskiej w Budkach grupa dzieci i 
młodzieży wzięła udział w konkursie plastycznym. Do pracy 
przystąpili plastycy w wieku od 3 do kilkunastu lat, którzy 
wykazali się dużym zaangażowaniem i kreatywnością.

Wykonane przez nich prace oceniło potem jury, które 
przyznało nagrody wszystkim autorom. Odebrali je: Amelia 
Pałka, Oliwia Pasieczna, Nicola Grabowska i Alicja Jocek, 
Natalia Pałka, Emilia Pasieczna, Igor Grabowski i Julia Jocek 
oraz Lena Grabowska. Inicjatorką konkursu była opiekunka 
świetlicy Jolanta Ciosek, a konkursowe propozycje oceniały 
- instruktorka Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku 
Dużym Magdalena Ciosek i Renata Kostanek z Budek, która 
razem z GOK ufundowała nagrody.

W organizację artystycznej rywalizacji włączyli się 
również rodzice młodych plastyków, którzy na zakończenie 
przygotowali kiełbaski z grilla i słodkie pyszności.

Mieszkanki Dąbrowy i Łychowa Szlacheckiego zostały 
laureatkami konkursu "Kto to namalował", organizowanego 
przez GOK w Trzydniku Dużym. Poprawnych odpowiedzi 
udzielili wszyscy uczestnicy zabawy, która odbywała się 
on-line, ale nagrody trafiły do dwóch osób z najlepszą 
znajomością sztuki i refleksem.Zadaniem miłośników 
malarstwa było podanie autora i tytułu obrazów, które 
GOK w Trzydniku Dużym opublikował w internecie. Dwie 
pierwsze osoby, którym udało się to zrobić najszybciej, 
otrzymały karty podarunkowe do wykorzystania w jednej z 
księgarni w Kraśniku. Zakupy zrobią Olimpia Koziej-Kula 
z Dąbrowy i Ewelina Górna z Łychowa Szlacheckiego. 
Wśród, obrazów, które mieli do rozpoznania uczestnicy 
konkursu, były "Żydówka z pomarańczami" Aleksandra 

Gierymskiego, "Autoportret" Amadeo Modigliani'ego, 
"Dropie" Józefa Chełmońskiego czy "Aniele, pójdę za 
Tobą" Jacka Malczewskiego.

 "Kto to namalował?" 
Laureaci konkursu ogranizowanego przez trzydnicki GOK wybrani
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Aktywni społecznicy z unijnymi grantami
W ramach Mobilnej Szkoły Muzycznej mieszkańcy gminy 
Trzydnik Duży za darmo uczyli się gry na keyboardzie i 
akordeonie. Zajęcia, zorganizowane przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi Trzydnickiej, odbyły 
się dzięki wsparciu Unii Europejskiej. W planach są już 
kolejne pomysły, które mają szanse na dofinansowanie.

Muzyczne lekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 
wieku do 34 lat i kobiet samotnie wychowujących dzieci, 
odbywały w trzech świetlicach - w Węglinie, Rzeczycy 
Ziemiańskiej i Trzydniku Dużym. Były to zarówno zajęcia 
teoretyczne, jak i praktyczne. Ich uczestnicy uczyli się gry na 
instrumentach, które również zostały zakupione ze środków 
unijnych. Podsumowaniem był koncert, który ze względu 
na sytuację epidemiczną, odbył się w typowo kameralnych 
warunkach. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem 
Mobilnej Szkoły Muzycznej stowarzyszenie pokryło z 
pieniędzy, które pozyskało za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej z unijnego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jest szansa na dofinansowanie kolejnego projektu pod hasłem 
"Aktywnie po zdrowie". To cykl warsztatów tanecznych 

i zajęć aerobiku oraz wyjazd do SPA dla seniorów do 
Nałęczowa. Wniosek o przyznanie środków jest już złożony.
W planach są również warsztaty kulinarne, skierowane 
także do starszych mieszkańców naszej gminy - mówi prezes 
stowarzyszenia Ewa Sobota.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi 
Trzydnickiej, które powstało w 2017 roku, zrealizowało już 
trzy projekty, finansowane przez LGD Ziemi Kraśnickiej. 
Łączna wartość grantów sięga 70 tysięcy złotych.

Projekt "Mobilna Szkoła Muzyczna" zrealizowany

Sukces KGW Węglin w wojewódzkim konkursie
Koło Gospodyń Wiejskich w Węglinie zostało docenione 
przez jury konkursu "Piękno tradycji we współczesnym 
świecie". Jego organizatorzy z samorządu województwa 
lubelskiego uhonorowali tytułami laureata trzy najbardziej 
aktywne KGW, które pracując na rzecz swoich społeczności 
dbają o lokalne tradycje. Komisja konkursowa oceniała 
prezentacje, filmy, opowiadania, zdjęcia i wiersze, które 
ukazywały historię i inne walory "małych ojczyzn". Koło 
z Węglina zgłosiło prezentację zatytułowaną "Z sercem 
do polskiej tradycji", w której wykazało się dużą wiedzą 
o kulturze swojego regionu, wyjaśniając czym dla jego 
członków jest tradycja. "Tradycja jest nieodłącznym 
elementem polskiej kultury, a my jesteśmy jej małą 
częścią. Nasi przodkowie z ogromną pieczołowitością 
dbali, aby obyczaje i wiedza o nich były przekazywane z 
pokolenia na pokolenie. My przejęliśmy od nich we krwi 
chęć pielęgnowania tych cennych wartości i dokładamy 
wszelkich starań, aby uchronić je przed zapomnieniem" - 
napisały w odpowiedzi panie z Węglina. W konkursowej 
prezentacji laureatki konkursu uwzględniły swój wkład 
w organizację gminnych dożynek, obchodów Dnia Herbu 
i święta pieczonego ziemniaka oraz imprez dla dzieci i 
dorosłych. Jeszcze w latach 80. minionego wieku mieszkanki 
Węglina spędzały długie zimowe wieczory na darciu pierza, 
któremu towarzyszyły rozmowy przy zastawionym stole, 
przyśpiewki, a nawet tańce. Tę tradycję w formie artystycznej 

kultywuje miejscowy zespół "Świteź", który prezentuje 
widowisko zatytułowane "Piórnia". W październiku tego 
roku grupa z Węglina otrzymała za nie nagrodę specjalną na 
32. Wojewódzkim Konkursie "Ludowe obrzędy i zwyczaje" 
w Sędziszowie Małopolskim. W nagrodę za prezentację "Z 
sercem do polskiej tradycji" KGW Węglin kupi profesjonalne 
stroje ludowe, które sfinansuje organizator konkursu - 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Na razie 
członkinie koła występują w strojach przygotowanych we 
własnym zakresie. Nagrodzoną prezentację można obejrzeć 
na profilu Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym 
na Facebook'u.



Gmina Trzydnik Duży miała swoją reprezentację na trzecim 
Festiwalu Folkloru w Zaklikowie na Podkarpaciu. Podczas 
imprezy pod nazwą "Z folklorem im do twarzy", która odbyła 
się w pod koniec września, wystąpiło 16 wykonawców, w 
tym czterech współpracujących z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Trzydniku Dużym. Okazję do zaprezentowania 
scenicznych zdolności miały zespoły Kół Gospodyń 
Wiejskich z Rzeczycy Księżej, Węglina i Olbięcina. 
Pierwsza grupa przygotowała ballady, a pozostałe zespoły 
wykonywały pieśni ludowe. Skład trzydnickiej delegacji 
uzupełniła poetka z KGW w Węglinie - Maria Magdziak.
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Gminna reprezentacja zespołów ludowych na Festiwalu Folkloru

Z gościnnymi występami w Zaklikowie

Stypendia dla najlepszych przyznane
Prawie 30 uczniów, którzy w minionym roku szkolnym wykazali się ponadprzeciętnymi osiągnięciami w nauce, sporcie 
czy dziedzinach artystycznych, otrzymało stypendia wójta gminy Trzydnik Duży. Miejscowy samorząd przeznaczył na nie 
19 tysięcy 900 złotych. - W ten sposób nagradzamy naszą młodzież za ciężką pracę i motywujemy uczniów, by zdobywali 
kolejne sukcesy. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba stypendystów jest nieco mniejsza, ale wysokość środków, które 
przeznaczamy na stypendia, wzrosła - mówi wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin. 

Biorąc pod uwagę rok szkolny 2019/2020 na 28 stypendiów, 25 to stypendia naukowe, 2 sportowe i jedno łączone - naukowe 
i sportowe. Otrzymało je 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym, 9 ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy 
Ziemiańskiej, 6 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olbięcinie i 3 ze Szkoły Podstawowej w Łychowie Gościeradowskim.

Nagrody otrzymują uczniowie klas IV - VII i tegoroczni absolwenci szkół podstawowych. Jednorazowe stypendium 
wójta gminy Trzydnik Duży wynosi 700 złotych. W przypadku łączonego stypendium z dwóch dziedzin uczeń otrzymuje 
1000 złotych. By otrzymać stypendium naukowe trzeba mieć średnią co najmniej 5,3 i bardzo dobrą ocenę z zachowania 
albo zdobyć 100 procent punktów na egzaminie ósmoklasisty i mieć bardzo dobrą ocenę z zachowania, lub być finalistą 
bądź laureatem konkursów przedmiotowych co najmniej szczebla wojewódzkiego i mieć dobrą ocenę z zachowania. Na 
stypendium sportowe zasługują uczniowie, którzy stanęli na podium zawodów o zasięgu przynajmniej wojewódzkim i mają 
dobrą ocenę z zachowania. Stypendium artystyczne przysługuje uczniom, którzy zajmą jedno z trzech pierwszych miejsc na 
przeglądach, festiwalach i konkursach także o zasięgu wojewódzkim i mają dobrą ocenę z zachowania.

Dzieci i młodzież z finansowym wsparciem od gminy
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Międzygminne spotkanie seniorów 
Seniorzy z gminy Trzydnik Duży kolejny raz pokazali, że potrafią się bawić, chętnie poznają nowe miejsca i rówieśników 
z innych gmin. 16 września członkowie Klubu Seniora "Radość życia", działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w 
Trzydniku Dużym, zorganizowali wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego "Nad Stawem" w Rudniku Pierwszym. Na 
udział w wyprawie zdecydowało się prawie 50 osób, ale na spotkaniu integracyjnym pojawiła się także około 50-osobowa 
grupa ich rówieśników z Zakrzówka i Kraśnika.Chociaż wszyscy spotkali się w takim gronie po raz pierwszy zabawa była 
przednia i trwała prawie pięć godzin. Było wspólne śpiewanie, żarty i rozmowy o życiu i zainteresowaniach, a nawet tańce 
przy dźwiękach międzygminnej kapeli senioralnej z Zakrzówka i Kraśnika. Uczestnicy biesiady zadeklarowali, że jeśli 
nadarzy się taka okazja, będą kontynuować znajomość, ale szczegółów jeszcze nie ustalili.

Dla starszych mieszkańców naszej gminy był to już drugi wyjazd, po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią. 
Kolejne spotkanie miejscowego klubu seniora było zaplanowane na 21 października w ośrodku kultury, jednak z powodu 
rowijającej się pandemii doszło jedynie do spotkania rady klubu, która wstępnie zadecydowała o działaniach seniorów do 
końca tego roku. 

Klub Seniora "Radość życia" nie zwalnia tempa
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OSP Łychów Gościeradowski dla miejscowej społeczności
Festyn "Majówkowy piknik pokoleń", jak sama nazwa 
wskazuje, miała odbyć się w maju, jednak na pandemię 
została przełożona na wrzesień. Organizatorem imprezy była 
Ochotnicza Straż Pożarna w Łychowie Gościeradowskim, 
która w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD 
Ziemi Kraśnickiej pozyskała środki w kwocie 11 423,00 zł. 
W ramach festynu odbył się rajd rowerowy po malowniczych 
terenach gminy Trzydnik Duży, podsumowany został 
konkurs plastyczny, rozdano nagrody zwycięzcom oraz 
przeprowadzono przepyszne warsztaty kulinarne nawiązujące 
do dziedzictwa kulinarnego województwa lubelskiego pod 
okiem Koła Gospodyń Wiejskich w Łychowie Szlacheckim. 
Festyn wzbogaciły występy artystyczne w wykonaniu KGW z 
Łychowa Szlacheckiego, KGW z Łychowa Gościeradowskiego 
i KNK z Olbięcina oraz śpiewająca gitarzystka z Węglinka - 
Dominika Kot.

Wiele atrakcji na strażackim festynie

Zespół śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich "Pietroszczanki" 
z Woli Trzydnickiej został laureatem tegorocznego 
Międzydiecezjalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej w 
Księżomierzy. Czternasta edycja imprezy była nietypowa, 
ponieważ ze względu na pandemię koronawirusa odbyła się on-
line. "Pietroszczanki", występujące pod kierunkiem Lidii Tryki, 
zostały docenione przez jurorów za utwór "Kochana Matko". 
Przegląd pod hasłem "Matko, która nas znasz, z dziećmi swymi 
bądź" zwykle jest organizowany latem, ale w związku z sytuacją 
epidemiczną został przeniesiony na jesień. Jego uczestnicy nie 
mieli jednak okazji zaprezentowania się na scenie tylko nagrywali 
swoje występy i wysyłali do organizatorów. 27 października 
prezentacje oceniło jury, które przyznało 15 nagród. Jedyną 
nagrodę w kategorii dorosłych zespołów śpiewaczych zdobyły 
"Pietroszczanki", którą w ich imieniu odebrała przewodnicząca 
KGW Małgorzata Olszówka.

"Pietroszczanki" wyśpiewały nagrodę
Przegląd Maryjny w Księżomierzy
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