Mieszkańcy i władze gminy Trzydnik Duży obchodzili rolnicze święto w Rzeczycy Ziemiańskiej

DOŻYNKI 2020

Rzeczyca Ziemiańska gościła uczestników tegorocznego święta plonów. Dożynki Gminno-Parafialne, które odbyły się 15 sierpnia,
miały skromny charakter, ograniczony ze względu na pandemię koronawirusa. Ich głównym punktem była dziękczynna msza święta,
którą w miejscowym kościele odprawił proboszcz parafii ksiądz Jan Wilk. Po eucharystii korowód dożynkowy przy dźwiękach
Kapeli Ludowej z Trzydnika Dużego przeszedł na plac przy remizie OSP w Rzeczycy Ziemiańskiej, gdzie nastąpiło symboliczne
przekazanie chleba, wypieczonego z tegorocznych zbóż gospodarzowi uroczystości. Wójt Krzysztof Serafin odebrał bochen z rąk
starostów dożynkowych, którymi w tym roku byli Dorota Czerwińska i Michał Sobieszczański z Rzeczycy Ziemiańskiej. Wójt gminy
podziękował rolnikom za ich ciężką pracę i w swoim przemówieniu nawiązał do setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, określanej
"Cudem nad Wisłą" i uznanej za 18. przełomową bitwę w historii świata, która zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości
i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. Wśród gości dożynkowej uroczystości byli: poseł Kazimierz Choma, dyrektor Kancelarii
Marszałka Województwa Lubelskiego Katarzyna Janiszewska, starosta kraśnicki Andrzej Rolla, wiceprzewodniczący rady powiatu
Henryk Flis i członek zarządu Roman Bijak, radni Rady Gminy Trzydnik Duży z przewodniczącym Ryszardem Serafinem, sekretarz
gminy Tomasz Mularczyk i skarbnik Renata Zięba. Poczet sztandarowy wystawiło Rejonowe Koło Pszczelarzy w Trzydniku Dużym
i Zaklikowie. Oprócz okolicznościowych przemówień podczas święta plonów został rozstrzygnięty konkurs wieńców dożynkowych.
Zdaniem jurorów najładniejszą kompozycję tradycyjną wykonały członkinie KGW w Rzeczycy Ziemiańskiej, a współczesną - KGWw
w Woli Trzydnickiej. Drugie nagrody odebrały: KGW Węglin, KGW Węglinek i Zespół "Świteź" z Węglina. Ze względu na sytuację
epidemiczną na Dożynkach Powiatu Kraśnickiego gminę reprezentował tylko jeden wieniec. Będzie to kompozycja wykonana przez
KGW w Rzeczycy Ziemiańskiej. Wieniec, który ma kształt kielicha z hostią, został wykonany z kłosów wszystkich odmian zbóż,
kwiatów i owoców, symbolizujących urodzaj i dostatek. Tegoroczne Dożynki Gminno-Parafialne zorganizowali Sołectwo Rzeczyca
Ziemiańska i KGW Rzeczyca Ziemiańska, wójt gminy Trzydnik Duży oraz trzydnicki ośrodek kultury.

Gminna reprezentacja na dożynkach powiatowych
Gmina Trzydnik Duży miała swoją reprezentację na
Dożynkach Powiatu Kraśnickiego, które odbyły się w 23
sierpnia w Dzierzkowicach.
Wśród rolników uhonorowanych przez starostę znalazło
się dwóch przedstawicieli gminy Trzydnik Duży, a w
powiatowym konkursie wieńców dożynkowych wzięła
udział kompozycja z Rzeczycy Ziemiańskiej. Odznaczenia
i dyplomy za "Szczególne osiągnięcia w produkcji rolnej"
odebrali z rąk starosty kraśnickiego Andrzeja Rolli i wójta
gminy Dzierzkowice Marcina Gąsiorowskiego sołtys
Liśnika Małego Wojciech Biszczak i radny z Trzydnika
Małego Sylwester Flis.
W konkursie wieńców Kołu Gospodyń Wiejskich z Rzeczycy
Ziemiańskiej zabrakło niewiele, by znaleźć się na podium.
Ostatecznie zajęło czwarte miejsce, a za najładniejsze
jury uznało kompozycje z gmin Kraśnik i Dzierzkowice,
które będą reprezentować powiat kraśnicki w konkursie
wojewódzkim.
W składzie trzydnickiej delegacji na tegoroczne dożynki
powiatowe, której przewodniczył wójt Krzysztof Serafin,
byli również: sekretarz gminy Tomasz Mularczyk, grupa
wieńcowa KGW w Rzeczycy Ziemiańskiej oraz radni
Ryszard Dolecki, Marzena Frania i Grzegorz Czerwonka.

Samorząd gminny zapowiada kolejne inwestycje

Wójt dobrze oceniony przez Radę Gminy
Rada Gminy Trzydnik Duży udzieliła wójtowi
Krzysztofowi Serafinowi wotum zaufania i absolutorium
za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Głosowania
w tych sprawach odbyły się podczas sesji 19 czerwca.
Plan dochodów na 2019 rok został wykonany w 92,6%, a
wydatków - w 86,4%. Wśród najważniejszych inwestycji
wójt Krzysztof Serafin wymienia zakup i montaż instalacji,
wykorzystujących odnawialne źródła energii, na które gmina
wydała ponad 4 miliony 220 tysięcy złotych oraz modernizację
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trzydniku Małym
za prawie 120 tysięcy złotych. Na pierwsze z tych zadań
samorząd pozyskał pieniądze z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego, natomiast druga
inwestycja była współfinansowana ze środków Funduszu
Ochrony gruntów Rolnych. Podczas sesji radni zgodzili
się również na przekazanie pieniędzy na wspólne z innymi
samorządami inwestycje drogowe. Samorząd województwa
otrzyma od gminy 250 tysięcy złotych na budowę chodnika w
Węglinku, z kolei Powiatowi Kraśnickiemu gmina przekaże
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100 tysięcy złotych na przebudowę drogi powiatowej
Trzydnik Duży - Potoczek. Na początku roku na tę samą
inwestycję samorząd gminny już zabezpieczył 400 tysięcy
złotych, a wspólne zadanie będzie współfinansowane ze
środków Funduszu Dróg Samorządowych. Prace, które
w gminie Trzydnik Duży będą prowadzone na odcinku o
długości około 7,5 kilometra, rozpoczną się jeszcze tego
lata, a ich zakończenie jest planowane na 2021 rok.
Podczas sesji ślubowanie złożyła nowa radna Joanna
Gozdalska, która będzie reprezentować w radzie okręg numer
3 w Dąbrowie. Mandat objęła bez głosowania, ponieważ
była jedyną kandydatką w wyborach uzupełniających do
rady, które zostały ogłoszone po śmierci radnego Dariusza
Szmita.
Ze względu na sytuację epidemiczną obrady odbywały
się, nie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, lecz w hali
sportowej miejscowej szkoły.
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Gminna akcja "Uszyj maseczkę" za nami
Dobrych ludzi nikt nie zapomina! - Te słowa starożytnej greckiej poetki Safony mogą być trafnym podsumowaniem akcji „Uszyj
maseczkę”, która odbyła się w naszej gminie. Przez ponad miesiąc miejscowe krawcowe uszyły 5 tysięcy maseczek, a w połowie
czerwca odebrały podziękowania za pomoc potrzebującym. Pamiątkowe grawery, podziękowania, kwiaty i słodkie upominki wręczał
wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin, który zainicjował akcję razem z sekretarzem Tomaszem Mularczykiem. Szyjący pracowali
od 16 kwietnia do 26 maja, często odkładając na bok swoje domowe obowiązki, by zaopatrzyć mieszkańców całej gminy w środki
zabezpieczające przed zakażeniem koronawirusem. Efektem pracy kilkudziesięciu osób były maseczki uszyte z kilku tysięcy metrów
materiału oraz niezliczonych ilości nici i gumek. Największą grupę wśród krawcowych stanowiły członkinie kół gospodyń wiejskich w
Łychowie Gościeradowskim, Rzeczycy Księżej, Łychowie Szlacheckim, Rzeczycy Ziemiańskiej, Liśniku Małym, Woli Trzydnickiej,
Węglinie i Olbięcinie. Szyli również indywidualni mieszkańcy gminy i pracownicy ośrodka kultury. Dowożeniem materiału i akcesoriów
oraz odbiorem maseczek zajęła się koordynatorka akcji - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym Ewa Sobota. Z
kolei o ich dystrybucję zadbali druhowie z 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, którymi kierował Ryszard Ziarno z urzędu
gminy. Pracownicy urzędu zajmowali się również pakowaniem maseczek, by jak najszybciej zostały przekazane do potrzebujących.
Pierwsze maseczki w drugiej połowie kwietnia dotarły do Agatówki i Dąbrowy, natomiast ostatnie pod koniec maja odebrali mieszkańcy
Trzydnik Małego i Trzydnika Dużego Kolonii. Oprócz mieszkańców, którzy otrzymali maseczki na podstawie liczby osób wpisanych
do deklaracji śmieciowych, z efektów wspólnej akcji skorzystali pracownicy miejscowej poczty i urzędu gminy. Pracę członkiń
KGW koordynowały przewodniczące kół - Barbara Wojciechowska z Rzeczycy Ziemiańskiej, Patrycja Bąk z Liśnika Małego, Emilia
Rodacka z Łychowa Gościeradowskiego, Małgorzata Olszówka z Woli Trzydnickiej, Agnieszka Szot z Łychowa Szlacheckiego, Agata
Antosiewicz z Olbięcina, Wiesława Bucior z Rzeczycy Księżej, Kazimiera Szymańska z Węglina. A oto nazwiska naszych bohaterek
szyjących maseczki - KGW ŁYCHÓW GOŚCIERADOWSKI: Barbara Szymańska, Halina Ryćko. KGW Rzeczyca Księża:
Elżbieta Bryczek-Szweder, Alina Głaz, Halina Drzewiej-Sosnówka, Teresa Zając, Stanisława Bucior z wnuczką Klaudią Rak.
KGW Łychów Szlachecki: Stanisława Drobek, Monika Pająk, Mariola Serwatka, Jolanta Zawadzka, Paulina Pelc.
KGW Rzeczyca Ziemiańska: Barbara Wojciechowska, Agnieszka Kopeć, Czesława Jabłońska. KGW Liśnik Mały:
Barbara Brodowska, Grażyna Bańka, Janina Rydzewska. KGW Wola Trzydnicka: Halina Markiewicz. KGW Węglin:
Kazimiera Szymańska, Zofia Pomykała, Alicja Tracz. KGW Olbięcin: wszystkie członkinie. Osoby niezrzeszone: Lena
Guzik, Justyna Sztynder, Eleonora Fryza, Marta Fryza z Węglina, Żaneta Pernal z Woli Trzydnickiej, Marta Kuryło z Łychowa
Szlacheckiego, Agnieszka Czerwonka z Łychowa Gościeradowskiego. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom , który uczestniczyły
w akcji przygotowywania maseczek i ich dystrybucji dla Mieszkańców naszej gminy. W szczególności słowa podziękowania należą się
Paniom, które przez długi czas wykonywały żmudną pracę szycia maseczek. Dziękuje druhom strażakom, za dostarczenie maseczek
dla naszych Mieszkańców oraz pracownikom urzędu gminy, którzy zajęli się ich pakowaniem - mówi wójt Krzysztof Serafin.
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Teraz rozbudowa, później prace wykończeniowe w GOK Trzydnik Duży

Gminna kultura w nowej odsłonie

Od maja trwają pracę przy rozbudowie budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym, w którym swoją
siedzibę ma również Ochotnicza Straż Pożarna. Przetarg
na rozbudowę GOK-u wygrała firma Usługi Budowlane i
Wykończeniowe Paweł Cimek ze Studzianek. Do początku
września została dobudowana przez wykonawcę nowa
część budynku o powierzchni 270 m2, wraz z nowym
dachem. Kolejne prace będą polegać na wykończeniu
budynku wewnątrz, między innymi wykonaniu centralnego
ogrzewania, sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.
Na całym budynku położona zostanie nowa elewacja
oraz zamontowane zostaną kolektory słoneczne i ogniwa
fotowoltaiczne. Prace wykończeniowe powinny zakończyć
się w połowie grudnia. - Koszt rozbudowy budynku GOK-u
to 1 mln 194 tys. zł. Większość kosztów kwalifikowanych
zostanie pokryte z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego. Kolejne 10% z funduszy
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krajowych, a pozostałe 5% oraz pozostałe koszty
niekwalifikowane z budżetu Gminy - tłumaczy wójt Krzysztof
Serafin.
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Gminna droga w miejscowości Agatówka

Po uroczystym otwarciu
Z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych 7 lipca w Agatówce odbyło się uroczyste oddanie do
użytku przebudowanej drogi gminnej. Inwestycja kosztowała prawie 1 milion 200 tysięcy złotych, z czego większość
stanowiły środki z budżetu państwa. Sposób wykorzystania tych pieniędzy mogli ocenić uczestnicy uroczystości, których
powitał wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin. Do Agatówki przyjechali m.in.: wiceminister finansów Piotr
Patkowski, poseł Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski Lech Sprawka, reprezentująca starostę kraśnickiego dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku Marta Gajewska oraz przedstawiciel wykonawcy robót Ryszard Gerlach z firmy
"Wod-Bud" z Kraśnika. Nową drogę poświęcił proboszcz parafii w Woli Trzydnickiej ksiądz Jerzy Król, a świadkami
wydarzenia byli również sekretarz gminy Tomasz Mularczyk, radny z Agatówki Jerzy Kot i inni członkowie rady oraz
mieszkańcy okolicznych miejscowości. Dzięki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych został przebudowany ponad
3-kilometrowy fragment drogi Wola Trzydnicka - Agatówka Kopaniny, od stawów do końca wsi Agatówka. To ostatni
odcinek wcześniej modernizowanej trasy od szkoły w Woli Trzydnickiej przy drodze wojewódzkiej 855 Olbięcin - Stalowa
Wola do powiatowej Budki - Salomin. Drogowcy położyli tutaj nową asfaltową nawierzchnię, utwardzili pobocza, wykonali
dwa zbiorniki na wody opadowe i zatokę autobusową. Z FDS Gmina Trzydnik Duży pozyskała na ten cel ponad 830 tysięcy
złotych.
Razem z Powiatem Kraśnickim trzydnicki samorząd przebudowuje drogę powiatową Trzydnik Duży - Potoczek, która
również jest współfinansowana ze środków FDS. Na terenie gminy Trzydnik Duży prace będą prowadzone na odcinku
o długości około 7,5 kilometra. Drogowcy mają położyć nową nawierzchnię, utwardzić pobocza, wykonać parking przy
cmentarzu w Rzeczycy Ziemiańskiej i poprawić chodniki. Wykonawca robót jest już wybrany, inwestycja będzie kosztować
ponad 2 miliony 900 tysięcy złotych, a jej zakończenie jest planowane na przyszły rok. Połowa środków będzie pochodzić
z FDS, a pozostałą część - po połowie - mają zapewnić Gmina Trzydnik Duży i Powiat Kraśnicki - mówi wójt Krzysztof
Serafin.
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Nasza jednostka przy drodze krajowej wzmociła swój potencjał

Nowy samochód strażacki dla OSP Olbięcin

Jest nowy i bardzo dobrze wyposażony w celu ratowania mienia i
ludzi. Ochotnicza Straż Pożarna w Olbięcinie ma nowy samochód
ratowniczo-gaśniczy. Jednostka odebrała pojazd wcześniej, ale jego
oficjalne przekazanie odbyło się 15 sierpnia. Średni wóz bojowy
marki Volvo ma napęd na cztery koła, kabinę dla 6 osób, zbiornik
na wodę o pojemności 3 tysięcy litrów, autopompę i działko
wodno-pianowe, sygnalizację świetlną i dźwiękową oraz pełne
oznakowanie. Podczas uroczystości samochód poświęcił proboszcz
parafii w Olbięcinie ksiądz Henryk Bogdanienko, a kluczyki z
rąk Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kraśniku młodszego brygadiera Tomasza Michalczyka odebrał
prezes OSP Olbięcin Henryk Dudek. Ponadto starosta kraśnicki
Andrzej Rolla wręczył druhom z Olbięcina sprzęt ratowniczy, a
członek zarządu powiatu Roman Bijak przekazał symboliczną
statuetkę św. Floriana. Świadkami tego wydarzenia byli m.in.:
poseł Kazimierz Choma, reprezentująca marszałka województwa
dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Leśnych Emila
Flis, wiceprzewodniczący rady powiatu Henryk Flis, wójt gminy
Trzydnik Duży Krzysztof Serafin, sekretarz gminy Tomasz
Mularczyk, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Lublinie Franciszek Kwiecień,
prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Mirosław Chapski, radni
Gminy Trzydnik Duży oraz mieszkańcy i sympatycy pożarnictwa.
Gratuluję jednostce OSP Olbięcin nowego samochodu i cieszę
sie, bo dzięki takim inwestycjom w nowy sprzęt mieszkańcy
gminy będą mieli większe poczucie bezpieczeństwa - mówi wójt
gminy Krzysztof Serafin.
Nowy samochód dla OSP Olbięcin kosztował prawie 900 tysięcy
złotych. Od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
OSP Olbięcin otrzymała 440 tysięcy złotych, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał 412,5
tysiąca, wojewódzki fundusz z Lublina - dołożył 27,5 tysiąca, a
prawie 18 tysięcy złotych to środki własne jednostki. Pieniądze
na dodatkowe wyposażenie OSP pozyskała również z projektów:
Polskiego Koncernu Naftowego Orlen, Funduszu Składkowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz z Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
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(fot. OSP Olbięcin)
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Ogniwa fotowoltaiki i kolektory słoneczne dla naszych mieszkańców

Gmina Trzydnik Duży stawia na ZIELONĄ ENERGIĘ
W naszej gminie trwa montaż urządzeń, wykorzystujących
odnawialne źródła energii. Zakupy i instalacja ogniw
fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych są
współfinansowane z pieniędzy unijnych.Kończy się montaż
paneli fotowoltaicznych. Firma, która się tym zajmuje,
wykonała już prawie 100% prac montażowych, teraz
trwają obiory instalacji. Na terenie Gminy pojawiło się 68
zestawów paneli fotowoltaicznych. W ramach tego samego
projektu w gminie Trzydnik Duży rozpoczął się montaż
96 zestawów kolektorów słonecznych. Mieszkańcy gminy,
którzy wcześniej nie byli zainteresowani udziałem w tym
projekcie, a zmienili zdanie, mogą jeszcze skorzystać

z unijnej dotacji. Na właścicieli czeka kilka dużych,
czteropanelowych zestawów popularnych solarów,
zalecanych do nieruchomości zamieszkałych przez co
najmniej 5 - 6 osób. Chętni mogą się zgłaszać do urzędu
gminy. Szczegółowe informacje uzyskają także telefonicznie
pod numerem: 15 873 18 79 wewnętrzny 328.
Realizacja całego projektu będzie kosztować prawie 2
miliony złotych, z czego do 85 procent kosztów netto może
stanowić dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego.

Wójt proponuje ułatwienia dla rodziców

Dzieci będą mogły zostawać dłużej w przedszkolu
Rodzice małych dzieci z gminy Trzydnik Duży nie muszą
korzystać z przedszkoli w innych gminach. Mogą posłać swoje
pociechy do placówki w Woli Trzydnickiej, która będzie czynna
dłużej niż do tej pory. Dotychczas miejscowe przedszkole było
czynne od 7.45 do 13.10. - Rodzice sugerowali, że powinno być
otwarte dłużej, ponieważ ze względu na obowiązki służbowe
mogą odbierać dzieci znacznie później. Spełniając te postulaty
postanowiliśmy, że placówka będzie czynna już od 6.30 do
16.30. Spośród pięciu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
gminie wybraliśmy położoną w centrum Wolę Trzydnicką, która
będzie najlepiej dostępnym przedszkolem dla rodziców z różnych
części gminy. Poza tym jest najlepiej przygotowana do opieki nad
małymi dziećmi pod względem lokalowym i organizacyjnym mówi wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin. Jednocześnie
przyznaje, że obecnie ponad 20 przedszkolaków z gminy Trzydnik
Duży uczęszcza do placówek w ościennych gminach, a trzydnicki
samorząd finansuje ich pobyt wydając około 200 tysięcy rocznie.
- Zupełnie inaczej sprawa wygląda w drugą stronę, bo w naszych
Gazeta Trzydnicka Nr 2/42/20

przedszkolach mamy zaledwie jedno dziecko spoza gminy dodaje Krzysztof Serafin. Na to, że rodzice dzieci skorzystają
z nowej propozycji liczy również dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Woli Trzydnickiej Ryszard Wolanin. - Jeśli
nie znajdzie się odpowiednia liczba chętnych możemy rozważyć
jeszcze jedną opcję, czyli wydłużenie godzin pracy naszej
świetlicy. Obecnie jest czynna do 13.00, ale gdyby zaszła taka
potrzeba, można to zmienić tak, by placówka była jak najlepiej
dopasowana do potrzeb rodziców - mówi dyrektor Wolanin i
zachęca do bezpośredniego kontaktu, by uzyskać dodatkowe
informacje. Obecnie do Przedszkola w Woli Trzydnickiej
uczęszcza 17 dzieci w wieku 3 i 4 lat. Grupa ta może być znacznie
większa, ale to zależy od rodziców. Zgodnie z przepisami dzieci
do 5 lat muszą mieć zapewnionych w przedszkolach publicznych
bezpłatnie pięć godzin nauczania, wychowania i opieki. Za każdą
rozpoczętą kolejną godzinę trzeba zapłacić złotówkę, a oprócz
tego dodatkowo opłacić wyżywienie.
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Wspomnienie
26 listopada 2019 roku w wieku 59 lat zmarł Dariusz Szmit - społecznik, długoletni Radny Rady
Gminy Trzydnik Duży. Pan Dariusz był człowiekiem aktywnym, mocno zaangażowanym w sprawy
społeczne. Przez 13 lat, od 2006 roku, nieprzerwanie do dnia śmierci, działał aktywnie na rzecz
samorządu lokalnego jako członek komisji: Rewizyjnej, Gospodarczej oraz Ładu i Porządku
w kadencjach 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, a także jako przewodniczący Komisji
Ładu i Porządku w kadencji 2014-2018. W kadencji 2018-2023 zasiadał w następujących
komisjach: Ładu i Porządku, Kultury, Zdrowia i Wychowania oraz Skarg, Wniosków i Petycji.
Jako człowiek szanowany i doceniany był radnym wzorowo wypełniającym powierzone obowiązki. Sprawy sołectwa Dąbrowa,
ale przede wszystkim sprawy każdego mieszkańca gminy leżały Panu Dariuszowi na sercu. Jego działania wpłynęły na
rozwój infrastrukturalny i gospodarczy gminy. Angażował się również w upowszechniane sportu i kultury wśród dzieci,
młodzieży i seniorów. Aktywnie uczestniczył w życiu Parafii Dąbrowa. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu, współpracy z
ludźmi oraz umiejętności odnajdywania się w trudnych sytuacjach stał się jednym z architektów rozwoju potencjału gminy.

Gmina Trzydnik Duży otrzymała pieniądze na nowy sprzęt do zdalenj nauki

Pierwsze lekcje przez internet
Do wakacji uczniowie nie wrócili do szkół, a zajęcia odbywały się przez on-line. Placówki oświatowe w gminie organizowały
je, wykorzystując nowy sprzęt, który samorząd kupił za pieniądze z programu „Zdalna szkoła plus”. 2 czerwca dyrektorzy
pięciu szkół odebrali w urzędzie gminy 21 laptopów z oprogramowaniem, które kosztowały prawie 55 tysięcy złotych.
- Tyle pieniędzy otrzymaliśmy od Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które przyznało nam dotację już po raz drugi. Za
pierwszym razem była to kwota około 60 tysięcy, które wykorzystaliśmy na zakup 23 laptopów - przypomina wójt gminy
Trzydnik Duży Krzysztof Serafin. Podczas spotkania w urzędzie gminy po pięć komputerów odebrali dyrektorzy: Zespołów
Szkolno-Przedszkolnych w Woli Trzydnickiej - Ryszard Wolanin, Olbięcinie - Krystyna Maciag i Rzeczycy Ziemiańskiej Renata Ryń-Sobala. Z trzema laptopami wrócili do swoich placówek dyrektorzy Szkół Podstawowych w Rzeczycy Księżej
- Barbara Smyl i w Łychowie Gościeradowskim - Marta Mazurek. Oprócz wójta Krzysztofa Serafina sprzęt przekazali
sekretarz gminy Tomasz Mularczyk, skarbnik Renata Zięba i inspektor do spraw oświaty Ryszard Zdyb.
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Od remizy do świetlicy w Łychowie Gościeradowskim

Za jeden milion złotych

Podobnie jak w GOK-u, od maja trwają prace przy remoncie
siedziby OSP w Łychowie Gościeradowskim. Przetarg na
prace remontowe wygrała firma Pawła Cimka ze Studzianek.
Do początku września trwały prace rozbiórkowe,
dobudowano nową część, w której znajdą się sanitariaty,
wylano posadzki oraz ułożono i zalano nowe stropy.
Wykonano nową konstrukcję dachu, która została przykryta
blachą. Kolejnym etapem będzie położenie nowych tynków,
oraz prace wykończeniowe wewnątrz budynku, docieplenie
strychu i ścian, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
i położenie nowej elewacji. Prace powinny zakończyć się
w połowie grudnia. Koszt przebudowy i przekształcenia
budynku OSP w świetlicę z prawdziwego zdarzenia to
blisko 1 milion złotych z czego połowa zostanie pokryta ze
środków europejskich - PROW.

Prace przy budowie drogi Trzydnik Duży - Potoczek zakończą się do połowy przyszłego roku

Odcinek 7,5 km za prawie trzy miliony złotych
Powiat kraśnicki wraz z Gminą Trzydnik Duży realizuje
przebudowę drogi powiatowej 2718 relacji Trzydnik Duży
- Potoczek na terenie gminy Trzydnik Duży. Przebudową
został objęty 7,5 km odcinek drogi, na prawie całym
odcinku zostanie położona nowa nawierzchnia, która
wcześniej została sfrezowana. Zostaną dobudowane
pobocza z kruszywa o szerokości 75 cm po każdej ze stron,
powstanie zatoka parkingowa przy cmentarzu w Rzeczycy
Ziemiańskiej, a istniejące chodniki zostaną poprawione.
Koszt całej inwestycji to prawie 3 miliony złotych, a kwota ta
zostanie pokryta w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych,
w 25% z budżetu powiatu kraśnickiego i w 25% z budżetu
Gminy Trzydnik Duży. Większość prac dotyczących tej
drogi została już wykonana, na przyszły rok pozostaje już
kosmetyka - zapowiada wójt Krzysztof Serafin.

Powstaje chodnik w Rzeczycy Ziemiańskiej

NA ODCINKU OKOŁO
500 METRÓW
Przy drodze powiatowej 2717 relacji Słodków - Węglin w
miejscowości Rzeczyca Ziemiańska budowany jest nowy
chodnik. Zostanie zrealizowany odcinek około 500 metrów.
- Koszt materiałów w wysokości 100 tys. zł pokryje Gmina
Trzydnik Duży, zaś same prace są wykonywane przez Zarząd
Dróg Powiatowych w Kraśnik - mówi wójt.
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Ze środków Funduszu Inwestycji Samorządowych

Prawie 840 tysięcy złotych dla naszej gminy
Gmina Trzydnik Duży skorzysta z pomocy państwa, oferowanej w
ramach rządowej tarczy inwestycyjnej, przygotowanej w związku
z pandemią koronawirusa. Trzydnicki samorząd otrzyma prawie
840 tysięcy złotych, które będzie mógł przeznaczyć na inwestycje.
Docelowe przeznaczenie tych pieniędzy jeszcze nie jest znane. Przeanalizujemy nasz budżet z radnymi i wtedy podejmiemy decyzje
o wykorzystaniu dodatkowych środków. Wśród rozważanych
propozycji jest m.in. rozpoczęta już rozbudowa Gminnego Ośrodka
Kultury w Trzydniku Dużym i przebudowa siedziby OSP w Łychowie
Gościeradowskim. Dodatkowe środki mogłyby być przeznaczone
na sfinansowanie wkładu własnego do obydwu projektów, które
są współfinansowane z pieniędzy unijnych. Pozostałe pieniądze

możemy przeznaczyć na przebudowę dróg i budowę nowych
chodników przy trasach powiatowych i wojewódzkich - wylicza
wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin. To on, jako
gospodarz gminy odebrał promesę, zapowiadającą przyznanie
pieniędzy z Funduszu Inwestycji Samorządowych z rąk premiera
Mateusza Morawieckiego. Podczas spotkania w Kraśniku szefowi
rządu towarzyszyli m.in.: wiceminister aktywów państwowych
Artur Soboń, posłowie - Przemysław Czarnek i Kazimierz Choma,
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i
starosta kraśnicki Andrzej Rolla. W składzie gminnej delegacji,
oprócz wójta Krzysztofa Serafina, byli radni Ryszard Dolecki i
Piotr Wojtan oraz sołtys Rzeczycy Ziemiańskiej Andrzej Oszust.

Nasze świetlice wracają do życia
Po czteromiesięcznej przerwie mieszkańcy gminy Trzydnik
Duży mogą znowu korzystać ze świetlic wiejskich.
Placówki są ponownie otwarte od 14 lipca z zachowaniem
szczególnych środków ostrożności, wprowadzonych z
powodu pandemii koronawirusa. Decyzja dotyczy świetlic
Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym, które
działają w Budkach, Olbięcinie, Rzeczycy Księżej,
Rzeczycy Ziemiańskiej, Trzydniku Dużym, Węglinie i Woli
Trzydnickiej. Placówka w Łychowie Gościeradowskim,
która ma swoją siedzibę w remizie OSP pozostaje zamknięta
ze względu na jej rozbudowę. Liczba osób, które mogą
jednocześnie przebywać w wymienionych budynkach, jest
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ograniczona i zależy od powierzchni świetlicy. Na 1 osobę
przypadają 4 metry kwadratowe. Odwiedzający placówki
muszą pamiętać, by przy każdym wejściu zakrywać nos i
usta, dezynfekować dłonie i zachować bezpieczny dystans
społeczny. Poza tym nie mogą mieć ze sobą przedmiotów,
których nie można zdezynfekować, a osoby niepełnoletnie
powinny przedstawić zgodę rodziców.
Cała procedura bezpieczeństwa obowiązujaca w świetlicach
w okresie pandemii COVID-19 dostępna jest na stronie
www.goktrzydnik.pl w zakładce "Zarządzenia".
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Będzie budowany dalszy odcinek chodnika wraz z poszerzeniem jezdni przy drodze wojewódzkiej w Węglinku

Inwestycje za prawie pół miliona złotych
W marcu został wykonany blisko 500 metrowy odcinek
chodnika wraz z poszerzeniem jezdni przy drodze
wojewódzkiej nr 855 w miejscowości Węglinek. Inwestycja
została zrealizowana przy 50% współudziale środków
budżetu Województwa Lubelskiego i budżetu Gminy
Trzydnik Duży. Koszt całej inwestycji to 548 tys. zł. Pod koniec sierpnia Zarząd Dróg Wojewódzkich wyłonił
wykonawcę, który zrealizuje budowę kolejnego odcinka
chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 855 w miejscowości
Węglinek. Tym razem o długości 470 metrów. Koszt budowy
chodnika wraz z poszerzeniem jezdni to prawie 500 tys. zł
- wyjaśnia wójt Krzysztof Serafin. Przedsięwzięcie mające
na celu zwiększenie bezpieczeństwa zostanie sfinansowane
przez województwo lubelskie i Gminę Trzydnik Duży.
Sama budowa chodnika powinna zakończyć się jeszcze w
tym roku.

WYBORY NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wyniki głosowania w Gminie Trzydnik Duży w drugiej turze wyborów 12.07.2020 r.
Kandydat (nazwisko i imiona)

Liczba głosów

DUDA Andrzej
TRZASKOWSKI Rafał

Razem

Procent głosów

2 464

75,89%

783

24,11%

3 247

Wyniki w obwodowych komisjach wyborczych w Gminie Trzydnik Duży
Numer
komisji

Liczba głosów
na Andrzeja Sebastiana
DUDĘ

Siedziba

Liczba głosów
na Rafała Kazimierza
TRZASKOWSKIEGO

1
2
3
4

Szkoła Podstawowa w Trzydniku Dużym
Świetlica w Budkach
Świetlica w Dąbrowie
Remiza OSP w Liśniku Małym

410
153
145
95

168
26
31
33

5

Szkoła Podstawowa w Łychowie Gościeradowskim

195

40

6
7

Szkoła Podstawowa w Olbięcinie
Remiza OSP w Rzeczycy Księżej

324
275

108
105

8
9
10

Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Ziemiańskiej
Świetlica w Węglinie
Szkoła Podstawowa w Woli Trzydnickiej

452
268
147

161
53
58

2 464

783

Razem

Źródło: PKW
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Wojewódzkie laury uczniów
z Łychowa Gościeradowskiego

Podwójny sukces uczniów Szkoły Podstawowej z Łychowa
Gościeradowskiego w gminie w wojewódzkim konkursie plastycznym
„Jak mogę pomóc pszczołom?”. Sebastian Szymański z klasy II zajął w tej
rywalizacji pierwsze miejsce, a Krzysztof Górny zasłużył na wyróżnienie.
Osiągnięcie tak dobrych wyników nie było łatwe, ponieważ na konkurs
wpłynęło aż 1820 propozycji, przygotowanych przez przedszkolaków i
uczniów klas I-III szkół podstawowych.Oprócz Sebastiana Szymańskiego
i Krzysztofa Górnego wśród autorów z SP w Łychowie Gościeradowskim
byli: drugoklasista Adrian Pawlak oraz trzecioklasiści Adam Skoczylas,
Sebastian Zawół i Paweł Teter.
Dla Krzysztofa Górnego to kolejne wyróżnienie w konkursie o zasięgu
wojewódzkim. Razem z mamą Eweliną został doceniony także w konkursie
"Dawne prace na przedwojennej wsi i w miasteczku", w którym również
zdobył wyróżnienie. Organizatorem artystycznej rywalizacji było Muzeum
Wsi Lubelskiej. Listę sukcesów artystycznych Krzysztofa Górnego dopełnia
nagroda w konkursie wokalno-recytatorskim, który z okazji Dnia Dziecka
zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym.

Autor: Sebastian Szymański

Autor: Krzysztof Górny

Kino w plenerze - będzie kontynuacja
Plenerowe kino w Trzydniku Dużym okazało się bardzo
dobrym pomysłem. Frekwencja była wysoka, opinie
widzów bardzo pozytywne, dlatego autorzy pomysłu już
snują plany na przyszłoroczne wakacje. Na inaugurację
kina w plenerze, która odbyła się w ostatnią niedzielę
wakacji, w repertuarze znalazły się - dramat muzyczny
"Narodziny gwiazdy" i horror "Countdown". Wybrali je w
głosowaniu on-line sami widzowie, a seanse na trzydnickim
stadionie obejrzało ponad 150 osób. - Ze swojej strony
przygotowaliśmy 100 leżaków, licząc że kinomani zaopatrzą
się także we własne koce, karimaty czy krzesełka i nie
zawiedliśmy się. Pozytywne wrażenia potęgowała pogoda,

która był wręcz idealna na seanse pod gwiazdami. Cieszymy
się z tak dużej frekwencji i dziękujemy za dyscyplinę oraz
cierpliwość w związku z obostrzeniami, które obowiązywały
z powodu pandemii koronawirusa - mówią pomysłodawcy
plenerowego kina. Podziękowania należą się również
druhom z OSP w Rzeczycy Księżej z prezesem prezesem
Wojciechem Nawrockim, którzy pomogli w zabezpieczeniu
pokazów. W związku z tak pozytywnym przyjęciem wójt
Krzysztof Serafin i Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku
Dużym już zapowiadają kolejne seanse, i to dwukrotnie,
podczas przyszłorocznych wakacji. Na razie zapraszają na
rajd rowerowy, podsumowujący konkurs "Miejsca znane
i nieznane". Wyprawa jest planowana na 19 września, a
szczegóły eskapady będą podane na stronie internetowej
GOK i gminy.
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Cudze chwalicie, swego nie znacie?
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym rozstrzygnął
wakacyjny konkurs fotograficzny pod hasłem "Miejsca znane
i nieznane". Zadaniem uczestników było podanie nazwy i
miejscowości, w których znajdują się obiekty opublikowane
na zdjeciach na profilu placówki na Facebook'u. Poprawnych
odpowiedzi na wszystkie pytania udzielili Patryk Latawiec
i Dominika Latawiec z Trzydnika Małego, którzy zostali
laureatami konkursu. Bardzo zbliżonym wynikiem może
się pochwalić Kinga Ziółkowska z Rzeczycy Księżej,
która zasłużyła na nagrodę pocieszenia. Na zdjęciach,
które rozszyfrowywali uczestnicy zabawy on-line, były
m.in.: kapliczki w Łychowie Gościeradowskim, Olbięcinie,

Owczarni i Rzeczycy Ziemiańskiej, staw z wysepką w
Rzeczycy Księżej, tzw. "Arka" w Zespole DworskoParkowym w Olbięcinie, dzwonnica kościoła w Rzeczycy
Ziemiańskiej, dąb "Marcel" w Agatówce, młyn w Węglinie
i stanowisko grążela żółtego na stawie w Woli Trzydnickiej.
Podsumowując konkurs jego autorzy stwierdzili, że
rozpoznanie prezentowanych na zdjęciach miejsc okazało
się bardzo kłopotliwe, co potwierdza powiedzenie "cudze
chwalicie swego nie znacie". By to zmienić GOK rozważa
organizację wycieczki edukacyjnej, której uczestnicy
mieliby szansę lepszego poznania ciekawych zakątków
gminy Trzydnik Duży.

Będą powiatowe spotkania poetów on-line
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń uczestników 21. Powiatowych Spotkań Poetów
"Stacja poezja". Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, ponieważ ze względu na sytuacją epidemiczną, odbędzie się przez internet.
Każdy z uczestników powinien zarejestrować własną prezentację dwóch wierszy o dowolnej tematyce smartfonem i opublikować
nagranie jako komentarz pod wydarzeniem "Stacja Poezja on-line" na Facebook'u GOK. Ponadto do 30 września na adres:
goktrzydnik@o2.pl trzeba przesłać skan lub zdjęcie karty zgłoszeniowej i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Obydwa dokumenty są dołączone do regulaminu imprezy, opublikowanego na stronie internetowej ośrodka kultury i jego
profilu na Facebook'u. Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać telefonicznie pod numerami: 15 873 18 26 w trzydnickim
ośrodku kultury albo 81 826 17 92 w Starostwie Powiatowym w Kraśniku, które jest współorganizatorem imprezy. Obydwie instytucje
są również fundatorami upominków, które zostaną wysłane na adresy uczestników, podane w karcie zgłoszeniowej. Przez wiele lat
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym gościł uczestników konkursów recytatorskich wiersza autorskiego, ale od 2017 roku
impreza odbywa się pod hasłem "Stacja poezja" i nie ma formuły konkursu.
Gazeta Trzydnicka Nr 2/42/20
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Rozmowa z Marią Magdziak - poetką ludową z Woli Trzydnickiej
7 lipca 2020 roku

Ewa Sobota: Pani Mario, wiem, że pisze Pani od zawsze i od zawsze jest Pani związana z Wolą Trzydnicką - tu Pani urodziła się,
wychowała i założyła rodzinę. Na początku stereotypowe pytanie - czym zajmuje się na co dzień poetka z Woli Trzydnickiej?
Maria Magdziak: Jestem emerytką i na co dzień zajmuję się domem - gotowaniem, sprzątaniem, szyciem. Spotykam się i rozmawiam
z ludźmi - sąsiadami, znajomymi i przyjaciółmi. Lubię rozmawiać z ludźmi, czasami czytam im swoje wiersze.
E.S.: Proszę sprecyzować to moje „od zawsze”, czyli od kiedy Pani pisze wiersze i co wpłynęło na kształtowanie Pani wrażliwości
artystycznej?
M.M.: Jak byłam dzieckiem to chodziłam do szkoły, ale jednocześnie pracowałam ciężko, pomagając rodzicom w gospodarstwie.
Będąc uczennicą klasy drugiej, czytałam Mickiewicza i umiałam na pamięć kilka jego wierszy. Do dziś pamiętam ballady „Powrót
taty” i „Świteź”, wiersze Konopnickiej „W piwnicznej izbie” i „Co dzieci widziały w drodze”. Od zawsze lubiłam wiersze i piosenki.
Jak byłam malutka to dziadek ze strony mojej matki - Józef Odorowski, brał mnie na kolana i śpiewał pieśni ludowe. Moja babcia
Aleksandra Odorowska uczyła mnie pieśni religijnych i śpiewała ballady. Pani Maria nuci pieśń zasłyszaną od babci:
Smutny dzień nastaje, smutna to nowina,wiatrem powiewuje, smutna to godzina.
Szła Panna z kościoła Jerozolimskiego, zginął Jej Synaczek, nie spostrzegła tego.
Trzeba by się spytać Gabriela świętego, czyli też nie widział, Synaczka mojego.
Pamiętam, że słuchając tej pieśni, jako
siedmiolatka, byłam bardzo poruszona tą
historią biblijną, bardzo to przeżywałam.
Wracając do tego, co ukształtowało
moją wrażliwość, powiem, że mój ojciec
Władysław Sagan, mówił mi na pamięć
dużo wierszy i opowiadał bajki, i odkąd
pamiętam, w naszym domu było zawsze
mnóstwo książek. Oprócz tego, ojciec miał
talent do układania wierszy i piosenek, i tak
sobie myślę, że to po nim odziedziczyłam
umiejętność pisania. Pamiętam, że jako
dorastająca dziewczynka - miałam wtedy
może szesnaście lat - zaczęłam pisać
swoje wiersze. Mój pierwszy wiersz był
o kwitnącym ogródku, ale tekstu już
nie pamiętam. Wtedy myślałam, że to
Maria Magdziak (druga z lewej) w przedstawieniu z okazji jubileuszu Chrztu Polski
moje pisanie jest chwilową przygodą,
1966 rok, zdjęcie pod kościołem w Rzeczycy Ziemiańskiej
ale, przyznam się, że już jako dziecko
marzyłam, jakby to było, gdybym została Mickiewiczem albo Słowackim - Pani Maria śmieje się ze swoich wspomnień. W szkole
podstawowej występowałam na każdej akademii, deklamując wiersze i wcielałam się w różne postaci w przedstawieniach teatralnych
- z odpowiednią sobie gracją przypomina tekst z lat dziecięcych: „Rzucę książkę, rzucę zeszyt, po co się do szkoły śpieszyć. Taki miły
w lesie cień, będę leżeć cały dzień”. Powiem nieskromnie, że miałam dar, jako dziecko, do gry aktorskiej. Nawet ksiądz Jan Rogowski
z Rzeczycy Ziemiańskiej angażował mnie do jasełek, w których grałam rolę żony Heroda, było to w 1964 roku, a w przedstawieniu
z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 roku byłam obsadzona w roli „Polski”, miałam taki ładny strój biało-czerwony. To moje
artystyczne życie cały czas się rozwijało. Kiedy pod koniec lat dziewięćdziesiątych wyjechałam do Włoch, z tęsknoty za domem i
ojczyzną przelewałam swoje uczucia na papier, powstało wtedy sporo wierszy.
E.S.: Od listopada 2013 roku jest Pani członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Wiem, że nie każdy może dostąpić tego
zaszczytu. Jak się to Pani udało? Kto lub co skłoniło Panią, żeby przystąpić do tego zacnego grona artystów ludowych?
M.M.: Będąc u mojej sąsiadki, spotkałam pana Mariana Kalinowskiego, który, po wysłuchaniu moich wierszy, namówił mnie do
zapisania się do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Nie było to takie łatwe! Musiałam wypełnić wniosek, opisać swój
życiorys i dołączyć do niego trzydzieści wierszy. Dopiero po zweryfikowaniu mojej twórczości przyjęto mnie w poczet członków
stowarzyszenia, jako poetkę ludową.
E.S.: Skąd czerpie Pani inspirację do wierszy? Czy Pani poezja powstaje w chwili natchnienia, czy wymaga dłuższych przemyśleń?
M.M.: Piszę często, zdarza się, że jednego dnia napiszę dwa wiersze. Pomysły przychodzą mi do głowy pod wpływem chwili, mówi się,
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że to wena. Czasami przychodzi myśl podczas najprostszych czynności domowych, na przykład jak zamiatam podłogę i muszę wtedy
odstawić miotłę, żeby zapisać tę myśl lub cały wiersz. Na moją twórczość wpływ mają też ważne wydarzenia, na mnie jako człowieka,
ale też i na naszą ojczyznę - tak jak śmierć Jana Pawła II. Wtedy, kiedy umarł nasz papież, napisałam kilka wierszy, albo jak był
beatyfikowany i kanonizowany, to też napisałam wiersze. Powstają też wiersze okolicznościowe, jak by to powiedzieć - na zamówienie,
jak na przykład wiersz „Rok 2050”, który mówi o tym, jak będzie wyglądał świat za kilkadziesiąt lat. Napisałam go wspólnie z
dziećmi podczas warsztatów międzypokoleniowych w GOK-u. Często jestem zapraszana na jubileusze zespołów, wtedy piszę wiersz
i na uroczystości przedstawiam go, tak jak to było na jubileuszu dziesięciolecia LGD w 2018 roku i na sześćdziesięcioleciu KGW w
Rzeczycy Księżej w 2016 roku.
E.S.: Pani Mario, 20 lat temu odbył się w naszym ośrodku kultury I Powiatowy Konkurs Recytatorski Wiersza Autorskiego.
Wśród uczestników nie mogło zabraknąć lokalnych poetów. Już na pierwszym konkursie zdobyła Pani wyróżnienie. W kolejnych
edycjach konkursu było coraz lepiej - została Pani dwukrotnie laureatką - w 2006 i 2010 roku. Pani wiersze od tamtego czasu
są publikowane w Gazecie Trzydnickiej. To przecież bardzo duży sukces jak na poetkę z małej miejscowości. Jest Pani skromną
osobą, ale proszę wymienić swoje sukcesy, by czytelnicy mogli bliżej poznać Pani dossier.
M.M.: Myślę, że moim największym sukcesem są gratulacje od odbiorców mojej twórczości. Jestem często zapraszana na różne
uroczystości, na przykład do GOK-u, biblioteki, szkół i kościołów. Zapraszają mnie też dalej - do Świdnika, Chwałowic, Kraśnika,
Włodawy, Dęblina, Sandomierza, w okolice Chełma. Czułam się zaszczycona, kiedy zaproszono mnie jako jurorkę na konkurs
recytatorski seniorów, gdzie oceniałam rówieśników recytujących moje wiersze. Ważnym wydarzeniem w moim twórczym życiu było
wydanie pierwszego tomiku wierszy „Piszę, moje myśli błądzą…” - to też uważam za sukces, zostałam zauważona i doceniona. Jak
otrzymałam w 2014 roku Medal Starosty Kraśnickiego „Za zasługi dla Powiatu Kraśnickiego”, a potem w roku 2018 dyplom uznania
od Marszałka Województwa Lubelskiego, to byłam bardzo szczęśliwa.
E.S.: Wiem, że wydała Pani do tej pory dwa tomiki swojej poezji. Pierwszy z nich „Piszę, moje myśli błądzą…” został
opublikowany w 2014 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Duży i znalazło się w nim ponad 60 wierszy o bardzo
różnej tematyce, większość z nich dotyczyła wiary i przyrody. Proszę teraz opowiedzieć o najnowszym tomiku - skąd przyszedł
pomysł, kto pomagał Pani w wydaniu tej niecodziennej książeczki, bo przecież cała otoczka techniczna przy takim wydawnictwie
wymaga dużo pracy?
M.M.: Mój najnowszy tomik wierszy został wydany w nakładzie 300 sztuk w kwietniu tego roku i ma tytuł „Kraj sercu bliski”.
Nazbierało się sporo wierszy o Polsce, historii naszej małej ojczyzny, o moim życiu - stąd tytuł książki - zaczerpnięty z tytułu jednego
z moich wierszy. W tomiku znajduje się 70 wierszy z różnych okresów, podobnie jak w poprzednim. Wyboru tekstów do najnowszego
tomiku dokonałam sama, a do wydania namówił mnie ksiądz Jerzy Król i propagator kultury ludowej Andrzej Wojtan, ale pomagały mi
też inne osoby - Ewelina Michta-Rak i moja synowa Małgosia Wójcicka. Wsparli mnie finansowo: wójt i rada gminy, doktor Bożena
Wilkołek, dyrektor banku Agnieszka Stefaniak i jeszcze kilka innych osób.
E.S.: Jaką rolę w Pani życiu odgrywa poezja?
M.M.: Mam wielką satysfakcję z tego, że piszę wiersze i piosenki, które albo ja, albo ktoś inny prezentuje na uroczystościach świeckich
i kościelnych. Czuję się spełniona jako poetka, bo dzięki przychylnym ludziom zostały wydane już dwa tomiki moich wierszy. Pani
Marysia pokazuje duży zeszyt z zatytułowaną stroną: „Część trzecia wierszy” i, uśmiechając się, mówi: Mam już kolejne wiersze do
kolejnego tomiku.
E.S.: Jaką rolę w Pani życiu odgrywa poezja?
M.M.: Mam wielką satysfakcję z tego, że piszę wiersze i piosenki, które albo ja, albo
ktoś inny prezentuje na uroczystościach świeckich i kościelnych. Czuję się spełniona
jako poetka, bo dzięki przychylnym ludziom zostały wydane już dwa tomiki moich
wierszy. Pani Marysia pokazuje duży zeszyt z zatytułowaną stroną: „Część trzecia
wierszy” i, uśmiechając się, mówi: Mam już kolejne wiersze do kolejnego tomiku.
E.S.: Na zakończenie naszej rozmowy proszę więc zdradzić, kiedy powstanie
kolejny tomik poezji Marii Magdziak? Proszę też powiedzieć, gdzie można
kupić Pani najnowszy tomik wierszy?
M.M.: Tak jak mówiłam - mam nowy zeszyt, w którym zapisuję kolejne wiersze.
Jest już ich sporo, więc jak tylko będzie sposobność to będzie i kolejny tomik. Ale
kiedy to dokładnie będzie? Bóg raczy wiedzieć! A jak ktoś chce kupić mój najnowszy
tomik, to może zgłosić się do mnie lub do GOK-u i biblioteki.
E.S.: Pani Mario, serdecznie dziękuję za rozmowę!
Maria Magdziak z najnowszym tomikiem wierszy „Kraj sercu bliski”
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Wzruszające spotkanie po kilkudziesięciu latach

To była zgrana klasa

27 czerwca 2020 roku odbył się Pierwszy Zjazd Absolwentów Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym. Spotkanie
uczniów po 30 latach od ukończenia szkoły miało miejsce w agroturystyce „U Bożenki” w Pasiece Kolonii. Tego dnia
pojawiła się niemała grupa rozbawionych byłych żaków. Nie przyjechali jedynie ci, którym nie pozwoliły ważne zajęcia
służbowe oraz ci, których los rzucił poza granice kraju. Kiedy na umówioną godzinę przyjechała była wychowawczyni
cała grupa stała w ogrodzie gotowa na uroczyste powitanie - to było wzruszające! Wśród miłej atmosfery, uśmiechów i
wzajemnych serdeczności wszyscy na chwilę „wrócili” do beztroskich lat szkolnych. Oficjalne spotkanie rozpoczęło się od
uczczenia chwilą ciszy zmarłych nauczycieli i uczniów, których w młodym wieku śmierć wyrwała z grona żyjących. „Póki
jesteśmy piękni i młodzi zróbmy sobie pamiątkową fotkę, bo następne spotkanie będzie za… 30 lat” - krzyknęła jedna z
uczestniczek spotkania. Zaraz po wspólnym zdjęciu głos zabrała wychowawczyni pani Zenobia Sobota:
"Moi mili i drodzy wychowankowie! Minęło 30 lat od chwili kiedy opuściliście mury szkoły w Trzydniku Dużym. Wydawać by
się mogło, że było to tak dawno... Przypuszczam, że wiatry nie zawsze były dla Was pomyślne i sprzyjające. Był trud i znój,
czasami łzy i bezsilność, ale myślę, a wręcz jestem przekonana, że w Waszym życiu częściej pojawiało się słońce i radość.
Widzę, że nie zmarnowaliście tego czasu, gdyż poświęciliście go na kontynuację wykształcenia w szkołach średnich i na
wyższych uczelniach, założenia rodziny, niektórzy budowę domu oraz pracę na rzecz kraju i dla własnej satysfakcji. Zarówno
mnie jak i innych nauczycieli zawsze cieszy fakt, że naszym uczniom w życiu się udało. A Wam się udało! Pełnicie ważne
i odpowiedzialne funkcje służbowe w różnych instytucjach, ale też funkcje społeczne, jesteście kochającymi i kochanymi
rodzicami, miłymi sąsiadami, serdecznymi koleżankami i kolegami. Znacie bowiem tę życiową maksymę - „Tyle jest człowiek
wart ile dobrego zrobił dla innych”. Bardzo ważną rzeczą w życiu człowieka jest przyjaźń - przyjaźń prawdziwa, szczera,
szlachetna, bezinteresowna, czasami wymagająca poświęceń, przyjaźń niezawodna, która pozwala przetrwać trudne chwile.
Ważną wartością jest też wiara. Wiara szeroko pojęta, wiara, która daje nam siłę. I to właśnie takie wartości jak wiara,
szacunek, miłość, przyjaźń wpłynęły na kształtowanie Waszych osobowości. Okazało się, że jesteście zżytą klasą, która po
wielu latach zapragnęła spotkać się w szkolnym gronie. W historii trzydnickiej szkoły, prawdopodobnie jest to pierwszy taki
zjazd absolwentów, a wydawać by się mogło, że tego typu spotkania są tradycją szkół średnich. W tym miejscu serdecznie
dziękuję i gratuluję inicjatorom dzisiejszego spotkania. Dziękuję również delegacji klasowej, za odwiedziny 13 czerwca i
zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. To dla mnie bardzo cenne, a chwile te zostaną w mej pamięci. Przed Wami jeszcze
tyle dobrego, ale gratuluję Wam wszystkim tego, co osiągnęliście w dotychczasowym życiu. Jestem z Was bardzo dumna".
Miłym wspomnieniom nie było końca, a były one ubarwiane piosenkami, które, o dziwo, po tylu latach wszyscy pamiętali.
Nieobecni absolwenci dzwonili z różnych stron świata, by choć na chwilę być razem z klasową ferajną. Ważnym punktem
spotkania było oglądanie szkolnych zdjęć z różnych wydarzeń. Pierwszy Zjazd Absolwentów Szkoły Podstawowej w
Trzydniku Dużym zakończył się nad ranem. Głównymi inicjatorami spotkania klasowego byli: Iwona Krupa, Beata Klimek,
Żaneta Pernal i Wiesław Szczepanik.
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Mimo obostrzeń epidemiologicznych seniorzy z gminy Trzydnik Duży chętnie sie spotykają

Klub "Radość życia" na wycieczce

30 osób pojawiło się 15 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury
w Trzydniku Dużym na spotkaniu Klubu „Seniora „Radość
życia”. To pierwsze spotkanie starszych mieszkańców
gminy po czteromiesięcznej przerwie, spowodowanej
pandemią koronawirusa. Sytuacja epidemiczna nadal nie jest
stabilna, dlatego spotkanie odbywało się w ścisłym reżimie
sanitarnym, o czym uczestników informowała dyrektor
trzydnickiego ośrodka kultury Ewa Sobota. Przedstawiła
również regulamin Klubu Seniora "Radość życia", który
został przez zebranych zaakceptowany i przyjęty. Kierownik
klubu Lidia Tryka zaproponowała wyjazd integracyjny
do gospodarstwa agroturystycznego. Trzydniccy seniorzy
rozmawiali także o kolejnych spotkaniach i wyjazdach. Po
Krakowie, Kazimierzu Dolnym, Hołownie, Kalennem i
Kochanach, które starsi mieszkańcy gminy Trzydnik Duży
odwiedzali wcześniej, teraz padły propozycje wycieczki w
inne strony Polski.
Kolejną inicjatywą seniorów było spotkanie w
gospodarstwie agroturystycznym w Pasiece Kolonii,
które odbyło się 22 lipca. Wybrało się na nie około 40
osób. Właścicielka agroturystyki pokazała gościom swoje
gospodarstwo i opowiedziała o pasjach, związanych
nie tylko z jego prowadzeniem. Podobnie jak podczas
poprzednich wycieczek i tym razem seniorzy zasiedli do
wspólnego poczęstunku i bawili się "jak za dawnych lat".
- Za każdym razem staramy się wybierać nowe miejsca,

a to w Pasiece Kolonii okazało się bardzo urokliwe, bo
położone w pięknej okolicy wśród pól i lasów. Pełni wrażeń
członkowie grupy snuli już plany na kolejne wyprawy. Tym
razem prawdopodobnie poszukamy atrakcji botanicznych,
na przykład w Warszawie albo w okolicach Przemyśla.
Będziemy o tym rozmawiać na cyklicznych spotkaniach
- zapowiada kierownik klubu Lidia Tryka. Jednocześnie
dziękuje dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku
Dużym Ewie Sobocie, która wspiera działalność klubu i
użycza miejsca na spotkania jego członków. Lidia Tryka
zaprasza na nie także nowych członków, którzy razem ze
swoimi rówieśnikami mogą zdobywać nowe doświadczenia
i miło spędzać czas.

Prawie jak IDOLE

- Magdalena Ciosek i Sławomir Nowak, którzy w końcowym
protokole podkreślili, że pierwszorzędnym kryterium oceny był
przekaz, a nie poprawność techniczna zdjęć. Członkowie jury
postanowili, że pierwszą nagrodę otrzyma 10-letni Krzysztof
Górny z Łychowa Szlacheckiego, który zaprezentował się jak
Robert Lewandowski. Na drugą zasłużył jego rówieśnik Sebastian
Zawół z Łychowa Gościeradowskiego za postać Jasia Fasoli, a
trzecia trafiła do 13-letniej Aleksandry Zawół także z Łychowa
Gościeradowskiego, której idolką jest Ava Max.

Mieszkańcy Łychowa Gościeradowskiego i Łychowa
Szlacheckiego zdominowali konkurs fotograficzny "Być jak...",
organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku
Dużym. Prace zostały zaprezentowane na pokonkursowej
wystawie w internecie. Każdy z uczestników miał w kreatywny
sposób upodobnić się do swojego idola poprzez ubiór, fryzurę
czy gesty i zrobić zdjęcie. Fotografie ocenili instruktorzy GOK
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Dziecięcy konkurs artystyczny
„Chodź pomaluj mój świat”, „Lokomotywa”, „Lubię hajs” i „Sroka”. To tylko wybrane utwory, które młodzi mieszkańcy
naszej gminy śpiewali lub recytowali w konkursie, ogłoszonym przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym.
Z okazji Dnia Dziecka placówka zaprosiła wokalistów i recytatorów, by 1 czerwca przez telefon zaprezentowali swoje
zdolności artystyczne. - Tuż po 9.00, gdy rozpoczęliśmy zabawę, telefon dzwonił prawie bez przerwy. Poza tradycyjną
twórczością dziecięcą w wystąpieniach młodych artystów pojawiły się m.in. odniesienia do obecnej sytuacji epidemicznej w
utworze pod tytułem "Leki przeciwwirusowe" - relacjonują autorzy pomysłu. Za odwagę, zdolności artystyczne i kreatywność
organizatorzy przyznali nagrody 9 wykonawcom w wieku od 7 do 12 lat - Filipowi Rakowi z Woli Trzydnickiej, Dominice
Latawiec, Patrykowi Latawiec i Kindze Latawiec z Trzydnika Małego, Natalii Łukasik i Aleksandrze Łukasik z Rzeczycy
Ziemiańskiej Kolonii, Julii Czerwińskiej z Rzeczycy Ziemiańskiej, Kacprowi Szymańskiemu z Węglinka i Krzysztofowi
Górnemu z Łychowa Szlacheckiego. Wszyscy odebrali nagrody w postaci pluszaków i książek, ufundowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym.
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WIADOMOŚCI SPORTOWE WIADOMOŚCI SPORTOWE
Sportowcy wrócili

Sportowcy na igrzyskach LZS

Po ponad czteromiesięcznej przerwie, spowodowanej
pandemią koronawirusa, 10 lipca w Trzydniku Dużym
odbyły się pierwsze zawody sportowe - Gminny Letni
Turniej Piłki Nożnej.

Gmina Trzydnik Duży miała swoją reprezentację na 21.
Wojewódzkich Igrzyskach Rekreacyjno-Sportowych
LZS w Zamościu. Zawody, które odbyły się 9 sierpnia, ze
względu na pandemię koronawirusa miały inną formułę niż
zwykle.Organizatorzy postanowili, że rywalizacja będzie się
odbywać tylko w dyscyplinach zespołowych, klasyfikacji
gminnej ani powiatowej nie będzie, a na finał krajowy
pojadą zwycięskie ekipy.

W meczach, które odbywały się na miejscowym stadionie i
"Orliku" wzięło udział 10 drużyn. Rywalizacja rozpoczęła
się od zmagań grupowych. W trzech grupach grały po trzy
ekipy, natomiast w czwartej wystąpiły cztery zespoły, w
tym gościnnie drużyna z Gościeradowa. Z poszczególnych
grup do kolejnej fazy zmagań awansowały po trzy zespoły,
a najlepsze zmierzyły się w finale.
W decydującej rozgrywce "Płomień" wygrał z "Albatrosem"
2:1, a "Kobra" zremisowała także z "Albatrosem" 1:1.
Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie między
"Płomieniem" a "Kobrą". Całe zawody wygrał "Płomień",
druga była "Kobra", a trzecie miejsce zajął "Albatros".
W zwycięskiej ekipie zagrali: Krzysztof Bierut, Kamil
Szostek, Łukasz Bis, Mateusz Paź, Konrad Dorosz, Patryk
Wciślak, Adrian Chmielewski i Artur Wielgus.

Spośród reprezentantów Gminy Trzydnik Duży najbliżej
tego celu była żeńska drużyna koszykówki, która zajęła
drugie miejsce. Kinga Kołodziej, Julia Szabat, Katarzyna
Podyma i Zuzanna Sender uległy tylko rywalkom z
Białej Podlaskiej, które w ubiegłym roku wygrały finał
centralny. Blisko podium byli również Adrian Pasternak i
Rafał Naurecki, którzy zajęli czwarte miejsce w siatkówce
plażowej.
Poza tym sportowcy z gminy Trzydnik Duży wystartowali w
turniejach piłki nożnej i siatkówki trzyosobowej, w których
zostali sklasyfikowani na miejscach 5 - 6.

Najlepsze drużyny otrzymały puchary, a wszystkie zespoły
odebrały sprzęt sportowy i dyplomy. Wręczali je, w imieniu
organizatora - Gminy Trzydnik Duży, gminny koordynator
sportu Robert Nowosad i animator trzydnickiego "Orlika"
Łukasz Matyzbon.

Robert Nowosad
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