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Urodziny Gazety Trzydnickiej to nie tylko nasze święto. To również Wasz dzień, drodzy Czytelnicy. Gazeta właśnie 
skończyła 30 lat! Gazeta Trzydnicka to lokalne wydawnictwo publikowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku 
Dużym. Gazeta jest swoistą kroniką życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego naszej gminy. Relacjonujemy w 
niej najważniejsze wydarzenia - edukacyjne, patriotyczne, religijne i sportowe. Na jej łamach zamieszczamy twórczość 
literacką lokalnych poetów i wątki z historii naszej Małej Ojczyzny. Nie obce są nam również sprawy, dotyczące ochrony 
praw zwierząt i ekologii, w których wielokrotnie zajmowaliśmy stanowisko od samego początku wydawania periodyku.
Pierwszy numer gazety, w biało-czarnej szacie graficznej, ukazał się jako dwutygodnik w lipcu 1990 roku. Kosztował 
wtedy… 500 złotych! W skład zespołu redakcyjnego wchodzili ówczesny dyrektor Andrzej Szczesiak oraz pracownicy 
trzydnickiego ośrodka kultury. Od maja 1991 do 1994 roku Gazeta Trzydnicka ukazywała się już jako miesięcznik. 
Wspominając jego początki trzeba przyznać, że pracy technicznej i logistycznej było bardzo dużo. Zespół redakcyjny 
przygotowywał artykuły na maszynie do pisania i powielał kolejne egzemplarze na kserokopiarce. Dzisiaj można z uznaniem 
stwierdzić, że był to nie lada wyczyn! Warto również podkreślić, że w 1991 roku redakcja Gazety Trzydnickiej zajęła II 
miejsce w Konkursie Prasy Nieprofesjonalnej Województwa Tarnobrzeskiego, którego organizatorami byli: pełnomocnik 
rządu ds. samorządu, urząd wojewódzki, biblioteka wojewódzka i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich o/Stalowa Wola. 
W 1994 roku nastąpiła trzyletnia przerwa wydawnicza, po której Gazeta Trzydnicka wróciła do obiegu, już w kolorowym 
wydaniu, pisana i redagowana na komputerze oraz drukowana we własnym zakresie. W 1999 roku wydawnictwo zmieniło 
szatę graficzną i nazwę. Od tej pory ukazywało się jako egzemplarz bezpłatny pod nazwą „Wieści” - Gazeta Trzydnicka, 
a potem „Wieści” - Biuletyn Informacyjny. Kolejny przełom w wydawaniu Gazety Trzydnickiej nastąpił w 2008 roku, 
kiedy redaktorem naczelnym została dyrektor GOK - Anna Ewa Sobota. Jedną z najważniejszych decyzji był wtedy zakup 
profesjonalnego programu komputerowego, w którym pracownicy ośrodka kultury składają gazetę do dzisiaj i kolejna 
zmiana szaty graficznej, przy jednoczesnym powrocie do pierwotnej nazwy - „Gazeta Trzydnicka”. Od tej pory pismo jest 
drukowane w drukarni - początkowo, ze względów finansowych, w biało-czarnej wersji, a potem w kolorze, w nakładzie 
1000 egzemplarzy. 

Przez 30 lat Gazetę Trzydnicką współtworzyło i współtworzy wiele osób, wśród których byli i są pracownicy urzędu 
gminy, dyrektorzy szkół i nauczyciele, pasjonaci historii i ekologii, społecznicy i inni autorzy. Przez minione trzy dekady 
pisaliśmy zarówno o sprawach, dotyczących życia mieszkańców gminy, jak również tych o zdecydowanie szerszym 
zasięgu, na przykład pontyfikacie i śmierci św. Jana Pawła II, Roku Chopinowskim czy 100-leciu odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wszystkich tematów nie sposób wyliczyć, ale w tym miejscu warto wspomnieć choćby o niektórych. 
Na przestrzeni minionego 30-lecia były to m.in.: początek gazyfikacji w gminie; rolnicze blokady dróg w 1990 roku w 
Rzeczycy Księżej, Olbięcinie, Trzydniku Dużym, Łychowie Gościeradowskim, Woli Trzydnickiej i Trzydniku Małym; 
wyjazd młodzieży z OSzW w Olbięcinie na Europejską Olimpiadę Specjalną w Glasgow w Szkocji i na Światowe Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych w Pyeongchang w Korei Południowej; budowa sieci wodociągowej i telefonicznej; zakup pierwszych 
100 kontenerów na śmieci, które były efektem porozumienia gmin: Annopol, Gościeradów, Zawichost i Trzydnik Duży; 
reforma systemu oświaty; przyznanie „Wawrzynu Nadwiślańskiego” dla najlepszej gminy w województwie tarnobrzeskim; 
polsko-francuskie seminarium na temat rolnictwa zorganizowane wspólnie z Polską Akademią Nauk; nadanie insygniów 
gminie - herbu oraz flagi i sztandaru; reaktywacja orkiestry dętej w Olbięcinie w 2005 roku; spotkanie młodzieży trzydnickiej 
z rekordzistką świata w rzucie młotem Anitą Włodarczyk; jubileusze naszych zespołów artystycznych, kół gospodyń 
wiejskich, OSP i innych organizacji; 20-lecie samorządu terytorialnego, który miał miejsce w 2010 roku, a nawet spotkanie 
„oko w oko” z... jednookim żółwiem Jurandem. 

Przez ostatnich 30 lat pisaliśmy również o wielu innych cennych inicjatywach i ciekawych postaciach. Pełną listę trudno 
stworzyć, ale pewne jej elementy przygotowaliśmy w formie prezentacji, w której pokazujemy życie gminy zarejestrowane 
na łamach Gazety Trzydnickiej od początków powstania pisma w 1990 roku do dzisiaj. Prezentację można obejrzeć na 
profilu na Facebook’u. Miło mi poinformować, że nasza gazeta jest archiwizowana nie tylko w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Trzydniku Dużym i miejscowej bibliotece, ale również w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie i Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Możemy się również pochwalić, że w 2018 roku wydawnictwo było 
tematem pracy licencjackiej „Monografia Gazety Trzydnickiej” - studentki Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS 
w Lublinie i mieszkanki naszej gminy Patrycji Wójtowicz.

Z okazji jubileuszu dziękuję wszystkim osobom, które na przestrzeni 30 lat miały swój udział w tworzeniu Gazety 
Trzydnickiej. Szczególne słowa uznania należą się za stałą współpracę przy redagowaniu rubryki sportowej panu Robertowi 
Nowosadowi i strony Ligi Ochrony Przyrody - panu Henrykowi Flisowi oraz redaktorowi Włodzimierzowi Sierociukowi 
z Informacyjnej Agencji Samorządowej. Największe podziękowania kieruję do Państwa - naszych Czytelników, którzy 
towarzyszą gazecie od trzech dekad, życząc ciekawej lektury w kolejnych latach.

30 lat jesteśmy z Wami i dla Was!

Anna Ewa Sobota
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Jest nowy budżet i opłaty śmieciowe
Gmina Trzydnik Duży rozpoczyna kolejny rok z nowym 
budżetem i nowymi stawkami opłat śmieciowych. Radni 
przyjęli uchwały w tych sprawach na sesji w grudniu 
ubiegłego roku. W tegorocznym planie finansowym rada 
gminy zapisała prawie 30,5 miliona złotych dochodów i 
ponad 31 milionów 800 tysięcy wydatków, w tym około 4 
milionów 300 tysięcy na inwestycje. Jedną z najbardziej 
kosztownych będzie budowa drogi Łychów Gościeradowski 
- Karkówka, na którą radni zabezpieczyli w budżecie 
ponad 860 tysięcy złotych. - Jest szansa, że wszystkie koszty 
pokryjemy ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. 
Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymamy 
prawie 420 tysięcy złotych, które powinny wystarczyć na 
pokrycie około połowy kosztów budowy drogi. Pozostałą 
część możemy pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych, 
ale decyzji o podziale tych środków jeszcze nie ma - mówi wójt 
gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin. Z RFIL samorząd 
otrzymał jeszcze 585 tysięcy złotych na przebudowę remizy 
w Węglinie. Kolejne prawie 730 tysięcy złotych radni 
zapisali w budżecie na termomodernizację budynku Szkoły 
Podstawowej w Trzydniku Dużym. W przyszłym roku 
gmina planuje również dokończenie programu rewitalizacji, 
na który jest prawie 540 tysięcy złotych. Pieniądze te mają 
być wykorzystane na zakup wyposażenia do rozbudowanej 
niedawno siedziby miejscowego ośrodka kultury oraz 
budowę siłowni zewnętrznych przy trzydnickim stadionie 
i w centrum Olbięcina. W tym drugim miejscu powstanie 

również plac zabaw, jego otoczenie zostanie oświetlone, 
a ogrodzenie wyremontowane. W planach na 2021 rok 
jest także dokończenie przebudowy drogi powiatowej 
Trzydnik Duży - Potoczek, na którą gmina przeznaczy 280 
tysięcy złotych. Podobną kwotę dołoży Powiat Kraśnicki, 
a pozostałe 560 tysięcy będą stanowić środki z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Razem z powiatem Gmina Trzydnik 
wybuduje też chodniki przy drodze powiatowej Węglin - 
Słodków w Rzeczycy Ziemiańskiej i Rzeczycy Ziemiańskiej 
Kolonii. Samorząd gminny przekaże na ten cel 100 tysięcy 
złotych na zakup materiałów, a wykonaniem robót zajmie się 
Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku. W tym roku nowy 
chodnik pojawi się również przy drodze wojewódzkiej 855 
Olbięcin - Stalowa Wola. W tym przypadku gmina również 
zabezpieczyła w budżecie 100 tysięcy złotych, które 
przekaże samorządowi województwa. Ten wyłoży podobną 
kwotę i będzie odpowiedzialny za realizację tej inwestycji. W 
planach jest jeszcze zakup wyposażenia do nowej świetlicy w 
Łychowie Gościeradowskim, na który gmina zabezpieczyła 
140 tysięcy złotych, i budowa pięciu placów zabaw. Na 
obiekty w Agatówce, Budkach, Dąbrowie, Trzydniku Dużym 
i Trzydniku Dużym Kolonii w przyszłorocznym budżecie 
jest 250 tysięcy, w tym prawie 160 tysięcy dotacji, którą 
gmina otrzyma za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
Ziemi Kraśnickiej z unijnego Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Podczas sesji radni zmienili również stawki 
opłat śmieciowych. Jest to związane z wynikami przetargu 
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Budowa drogi w Łychowie Gościeradowskim i rozbudowa świetlicy w Węglinie to dwa zadania, które Gmina Trzydnik 
Duży zrealizuje dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obydwa są na liście projektów, które 
zostały zaakceptowane do dofinansowania w ramach drugiej edycji RFIL. Droga w Łychowie Gościeradowskim to 
ważne połączenie między gminami Trzydnik Duży i Zaklików w województwie podkarpackim. - Mamy już tutaj około 
1 kilometra asfaltowej jezdni, a reszta to droga gruntowa, utwardzana różnymi materiałami. Teraz chcemy wykonać 
brakujący fragment o długości prawie 800 metrów. To ważne m.in. dla mieszkańców Łychowa Gościeradowskiego, 
dojeżdżających do sąsiedniej gminy na przykład do pracy oraz dla części mieszkańców tej miejscowości, których posesje 
są położone przy wsi Karkówka w gminie Zaklików - mówi wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin. Na budowę tej 
drogi z RFIL miejscowy samorząd ma otrzymać prawie 420 tysięcy złotych, które powinny wystarczyć na pokrycie około 
połowy kosztów inwestycji. - Liczymy na to, że pozostałą część pozyskamy z Funduszu Dróg Samorządowych. Czekamy 
na decyzje o podziale środków z przyszłorocznej edycji FDS, a jeśli dotacja zostanie przyznana, jest szansa, że ze źródeł 
zewnętrznych pokryjemy wszystkie koszty - dodaje Krzysztof Serafin. Dofinansowanie na rozbudowę remizy w Węglinie 
to dobra wiadomość nie tylko dla miejscowych strażaków, ale również koła gospodyń wiejskich i zespołu obrzędowego 
"Świteź", które korzystają z tego obiektu. W budynku trzeba wykonać termomodernizację, czyli m.in. wymienić okna i 
drzwi, zainstalować centralne ogrzewanie, a także przygotować łazienki i pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Projekt 
przewiduje również zagospodarowanie terenu wokół obiektu, gdzie powstanie plac zabaw i parking. Z RFIL Gmina 
Trzydnik Duży ma otrzymać na ten cel 585 tysięcy złotych.

Jeszcze w tym roku

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. - Wzięła w nim udział tylko jedna firma, która za wykonywanie 
tych usług w 2021 roku zaproponowała prawie 900 tysięcy złotych. Zgodnie z przepisami samorząd nie może zarabiać ani 
dopłacać do systemu śmieciowego. Może on być finansowany wyłącznie z opłat śmieciowych. Dlatego, by móc podpisać 
umowę musieliśmy podnieść opłaty śmieciowe do 15 złotych od osoby - tłumaczy wójt Krzysztof Serafin. Nowa stawka 
będzie obowiązywać od 1 kwietnia i będzie naliczana, nie, jak do tej pory, od gospodarstwa domowego lecz od osoby. 
Jednocześnie wójt Serafin zapowiada, że gmina będzie weryfikować liczbę osób, zamieszkujących daną nieruchomość, 
wpisanych do deklaracji śmieciowych. Według ewidencji ludności w gminie Trzydnik mieszka około 6 tysięcy 400 osób, a 
liczba ujętych w deklaracjach śmieciowych jest o prawie 1,5 tysiąca mniejsza. Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 
od 1 stycznia zajmuje się firma z Kraśnika, która świadczyła te usługi w gminie w poprzednich latach.

Dlaczego wzrosły ceny za śmieci? 
Od kwietnia 2021 roku wzrastają stawki opłaty za wywóz 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W przypadku 
odpadów segregowanych stawka wyniesie 15,00 zł za osobę 
miesięcznie, przy założeniu posiadania przydomowego 
kompostownika. Natomiast gdy właściciel nieruchomości 
nie segreguje odpadów wysokość tej opłaty wyniesie 34,00 
zł za osobę miesięcznie. Dlaczego taka cena?

1. Narzucona gminie ustawowa konieczność odbioru 
odpadów  zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej raz 
na dwa tygodnie wokresie od kwietnia do października 
(do tej pory było to jeden raz w miesiącu).

2. Brak konkurencji czyli działanie na terenie powiatu 
kraśnickiego tylko jednej firmy (monopolisty) 
zajmującej się zagospodarowywaniem odpadów.

3. Rosnąca z roku na rok ilość odbieranych odpadów z 
terenu Gminy Trzydnik Duży.

W grudniu 2020 roku odbył się przetarg na roczną usługę 
obejmującą „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych pochodzących z terenu Gminy Trzydnik 
Duży”, w którym została złożona tylko jedna oferta przez 
EKOLAND Polska Sp. z o.o. 

Oferta opiewała na kwotę 897 298,02 zł. Ta kwota jest 
wynikiem pomnożenia ilości odpadów komunalnych 
mogących powstać na terenach wszystkich nieruchomości 
w Gminie Trzydnik Duży i stawki opłaty za odbiór, transport 

i zagospodarowanie odpadów, a także wyposażenie 
nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne. 
Roczne koszty gospodarowania odpadami komunalnymi 
wytworzonymi przez mieszkańców na terenie 

Gminy Trzydnik Duży oszacowane zostały przez firmę 
Ekoland na kwotę 897 298,02 zł. Druga niezwykle ważna 
liczba, która przesądza o ostatecznej cenie jaką płacimy za 
śmieci, to liczba osób deklarowanych w tzw. deklaracjach 
śmieciowych. Na terenie Gminy Trzydnik Duży jest to 4880 
osób. 

897 298,02 zł : 4880 : 12 miesięcy = 15,32 zł/miesiąc 

- Każda osoba mieszkająca w gospodarstwie, bez 
względu na meldunek, jest zobowiązana ponosić opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel 
ma obowiązek zgłaszać do urzędu zmianę w liczbie 
zamieszkujących osób. Przypominamy, że odpady produkuje 
każda osoba przebywająca w gospodarstwie. Zaniżanie 
liczby osób w deklaracjach spowoduje wzrost opłat za 
śmieci. Podwyższoną w wyniku tego opłatę będą zmuszeni 
w przyszłości zapłacić pozostali mieszkańcy gminy ujęci w 
deklaracjach - wyjaśnia sekretarz gminy Tomasz Mularczyk. 

Im więcej osób jest zadeklarowanych, tym ta opłata będzie 
niższa. Pamiętajmy o tym, gdy wypełniamy deklarację.

Inwestycja drogowa Łychów Gościeradowski - Karkówka



Jest pomysł na budowę nowej drogi powiatowej Urzędów - 
Kraśnik - Wyżnianka - Olbięcin. Przedstawiciele samorządów, 
które są zainteresowane tą koncepcją, podpisały porozumienie, 
otwierające drogę do realizacji tej inwestycji. Wśród jego 
sygnatariuszy są: samorząd Województwa Lubelskiego, Powiat 
Kraśnicki, miasta Kraśnik i Urzędów, gminy Trzydnik Duży 
i Dzierzkowice oraz Nadleśnictwo Kraśnik. Według wstępnej 
koncepcji nowa trasa rozpoczynałaby się w Olbięcinie, gdzie 
droga wojewódzka, prowadząca m.in. do Stalowej Woli, łączy się 
z krajową 74, a dalej w kierunku Kraśnika do Wyżnianki w gminie 
Dzierzkowice. Dalej będzie wiodła do Kraśnika i Urzędowa. 
W naszej gminie miałoby powstać rondo, łączące w Olbięcinie 
nową trasę z obecnymi - wojewódzką 855 i krajową 74. - Gdyby 
ten plan udało się zrealizować dojazd z Olbięcina do Kraśnika 
Fabrycznego skróciłby się prawie o połowę. Lepszy byłby też dojazd 
do Urzędowa czy Opola Lubelskiego. Inwestycja, której jednym 
z inicjatorów jest nasz radny powiatowy Henryk Flis, nie tylko 
usprawniłaby komunikację w powiecie kraśnickim, ale również 
była szansą na rozwój terenów położonych przy nowej trasie. 
Lepszy dojazd to m.in. większa szansa na inwestycje i podniesienie 
wartości znajdujących się tutaj gruntów - ocenia wójt Krzysztof 
Serafin, który był wśród sygnatariuszy porozumienia. Według 
pomysłodawców nowa droga powiatowa miałaby parametry trasy 
wojewódzkiej, czyli 7 metrów jezdni i 25 metrów pasa drogowego, 

a przy niej miałaby być poprowadzona ścieżka rowerowa. Szacuje 
się, że realizacja tej inwestycji może kosztować 60 do nawet 80 
milionów złotych. Sygnatariusze porozumienia mają świadomość, 
że takich pieniędzy we własnych budżetach nie uda się znaleźć, 
dlatego liczą na środki zewnętrzne, choćby z Unii Europejskiej czy 
budżetu państwa. Na razie autorzy pomysłu muszą się skupić na 
pracach przygotowawczych, które będzie koordynować samorząd 
powiatowy. Według ich planów nowa droga powinna powstać do 
2030 roku.
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GOK większy, ładniejszy i bardziej funkcjonalny
Zakończyła się rozbudowa siedziby Gminnego Ośrodka Kultury 
w Trzydniku Dużym. Prace trwały kilka miesięcy, a kosztowały 
ponad 1 milion 180 tysięcy złotych. Większość tej kwoty stanowią 
środki unijne. Do istniejącej wcześniej siedziby GOK dobudowano 
część o powierzchni użytkowej ponad 270 metrów kwadratowych. 
Wewnątrz została rozbudowana sala widowiskowa, powstały 
nowe sanitariaty, w tym te przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, założono centralne ogrzewanie oraz sieć 
wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Przy dobudowanej części 
znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, cały budynek 
ośrodka kultury ma nową elewację, a do podgrzewania wody i 
produkcji energii elektrycznej zostały zamontowane kolektory 
słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne. - Oprócz dużej sali 
widowiskowej będziemy mieć teraz jeszcze dwie inne sale, co 
znacznie ułatwi nam pracę. Do tej pory, gdy organizowaliśmy 
większe wydarzenia, część tradycyjnych zajęć stacjonarnych trzeba 
było odwoływać, właśnie ze względu na brak miejsca. Teraz nie 
będzie takiej konieczności - cieszy się dyrektor GOK w Trzydniku 
Dużym Ewa Sobota. Wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof 
Serafin podkreśla, że w ramach tego samego projektu ośrodek 
kultury zostanie doposażony m.in. w nagłośnienie, mobilną scenę, 
meble i sprzęt komputerowy. To pierwsze z kilku zadań, które 
miejscowy samorząd zrealizuje w ramach programu rewitalizacji. 
W planach jest jeszcze m.in. budowa siłowni zewnętrznych przy 
trzydnickim stadionie i w centrum Olbięcina. W tym drugim 
miejscu powstanie również plac zabaw, jego otoczenie zostanie 
oświetlone a ogrodzenie wyremontowane. Te prace, podobnie 
jak zakup wyposażenia dla GOK, są planowane w najbliższych 
miesiącach. Do 85 procent kosztów netto tej inwestycji samorząd 
otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego, kolejne 10 procent z funduszy krajowych, a resztę 
ma zapewnić z własnego budżetu.

Wójt podpisał porozumienie

Inwestycja za ponad 1 milion 180 tysięcy złotych

W planach nowa droga z Olbięcina do Kraśnika Fabrycznego

Fot. Piotr Wójcik UMWL
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Świetlica w Łychowie przebudowana
Na bazie siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Łychowie Gościeradowskim powstała świetlica 
wiejska z prawdziwego zdarzenia. Prace remontowo-
budowlane zakończyły się w grudniu, a w najbliższych 
miesiącach obiekt zostanie wyposażony. Gmina 
Trzydnik Duży pokryje tylko część kosztów, ponieważ 
na resztę pozyskała pieniądze z Unii Europejskiej.

Pochodzący z lat 50. minionego wieku budynek OSP 
w Łychowie Gościeradowskim został rozbudowany, 
ma nowy dach, okna i drzwi, docieplone ściany i nową 
elewację, a także wszystkie instalacje - wodociągową, 
kanalizacyjną i elektryczną. - Do dawnej remizy została 
dobudowana część z łazienkami, a w całym obiekcie 
zostało założone centralne ogrzewanie, którego 
wcześniej nie było. Ponadto jest nowy dojazd z placem 
manewrowym i miejscami parkingowymi - wylicza 
wójt Krzysztof Serafin.

Wszystko kosztowało około 850 tysięcy złotych. Na 
realizację całego projektu, w tym zakup wyposażenia, 
trzydnicki samorząd otrzyma 500 tysięcy złotych 
dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Oprócz robót remontowo-budowlanych unijne środki 
mają być wykorzystane na zakup m.in. mebli i sprzętu 
do sali komputerowej i widowiskowej oraz kuchni. 
Realizacja tej części projektu jest planowana w tym 
roku.

Chodnik w Węglinku gotowy
Zakończyła się budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 
855 w Węglinku w gminie Trzydnik Duży. To wspólna 
inwestycja samorządów - gminnego i wojewódzkiego, 
które sfinansowały prace dzieląc się kosztami po połowie.

- Najnowszy odcinek chodnika o długości prawie 500 
metrów połączył, od południa, powstały kilka lat temu 
chodnik w Węglinie, a od północy, z wybudowanym wiosną 
odcinkiem w Węglinku. W ten sposób piesi mają bezpieczne 
przejście przy drodze wojewódzkiej przez całą miejscowość 
- mówi wójt Krzysztof Serafin. 

Łącznie w całym 2020 roku budowa chodnika w Węglinku 
kosztowała prawie 1 milion złotych. Wójt Krzysztof Serafin 
dziękuje za pomoc w realizacji inwestycji Marszałkowi 
Województwa Lubelskiego Jarosławowi Stawiarskiemu i 
radnej sejmiku wojewódzkiego Annie Baluch.

Dla bezpieczeństwa mieszkańców

Inwestycja samorządu Gminy Trzydnik Duży za 850 tysięcy złotych
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Rejestracja chętnych na szczepienia i transport
Trwa rejestracja seniorów, którzy chcą się zaszczepić przeciwko COVID-19. W gminie Trzydnik Duży można to zrobić 
w miejscowym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, który przyjmuje zgłoszenia telefonicznie pod numerem: 15 
873 18 28. Także telefonicznie, ale do urzędu gminy, mogą się zgłaszać osoby, które mogą mieć kłopot z samodzielnym 
dotarciem do punktu szczepień. Na szczepienie można się zapisać także u swojego lekarza rodzinnego albo za pośrednictwem 
całodobowej, ogólnopolskiej infolinii pod numerem: 989, bądź Indywidualnego Konta Pacjenta na stronie: pacjent.gov.pl. 
Od 15 stycznia na szczepienia mogą się zapisywać seniorzy 80+ i pozostali chętni w wieku co najmniej 18 lat, którzy jednak 
nie mają jeszcze wyznaczanych terminów, zgłaszają jedynie gotowość do szczepień. Po grupie "0" będą szczepione osoby 
w wieku 80 lat i więcej, a od 22 stycznia programem są objęci seniorzy co najmniej 70-letni. Szczepienia 80- i 70-latków 
rozpoczęły się 25 stycznia. Osoby, które mogą mieć trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień, w tym osoby 
niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie "R" (ruchowe) lub "N" 
(neurologiczne), mogą skorzystać z transportu organizowanego przez gminę. Zgłoszenia można przekazywać telefonicznie 
pod numery: 15 873 18 79 i 500 212 725 oraz 15 873 18 75 i 793 837 238.Zarówno transport dla określonych pacjentów, 
jak i same szczepienia są bezpłatne.

Radni o inwestycjach i dzikiej zwierzynie
Gmina Trzydnik Duży razem z Powiatem Kraśnickim zrealizuje w tym roku kolejne inwestycje drogowe. Podczas 
sesji 12 marca rada gminy zgodziła się na przekazanie na ten cel ponad 180 tysięcy złotych i zadeklarowała pieniądze 
na inne zadania planowane na dalsze lata. 100 tysięcy złotych radni przekazali na budową kolejnych fragmentów chodnika 
w Rzeczycy Ziemiańskiej i Rzeczycy Ziemiańskiej Kolonii. - W ubiegłym roku za podobną kwotę udało się wybudować 
odcinek o długości 600 metrów, dlatego liczymy, że tym razem będzie podobnie. Gminne środki będą wykorzystane na 
zakup materiałów, a za wykonanie robót będzie odpowiadać Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku - mówi wójt Krzysztof 
Serafin. Kolejne ponad 80 tysięcy złotych radni przeznaczyli na dokończenie przebudowy drogi powiatowej Trzydnik Duży 
- Potoczek. W ubiegłym roku gmina przekazała na ten cel 500 tysięcy. Trzydnicki samorząd przygotowuje również inwestycje 
drogowe, które chciałby zrealizować wspólnie z powiatem w kolejnych latach. Na razie radni zabezpieczyli w budżecie 
pieniądze na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 1700 metrów chodnika i przebudowę trzech odcinków dróg 
o łącznej długości prawie 1,5 kilometra. Chodnik ma być wybudowany od skrzyżowania z drogą wojewódzką w Węglinie 
do istniejącego chodnika w Łychowie Gościeradowskim. Z kolei dokumentacja na drogi ma dotyczyć przebudowę dwóch 
około 1-kilometrowych odcinków w Rzeczycy Ziemiańskiej i między Rzeczycą Ziemiańską a Owczarnią oraz prawie 400 
metrów drogi w Trzydniku Dużym Kolonii. Podczas obrad radni przyjęli również stanowisko w sprawie zwiększenia limitu 
odstrzałów dzikiej zwierzyny. - Chodzi przede wszystkim o dziki, ale również sarny, lisy czy bobry, które nie tylko niszczą 
uprawy naszych rolników, ale również stwarzają zagrożenie na drogach - wyjaśnia wójt Krzysztof Serafin. Stanowisko rady 
gminy ma być przekazane m.in. okręgom łowieckim w Lublinie i Tarnobrzegu, nadleśnictwom w Gościeradowie i Kraśniku 
oraz regionalnym dyrekcjom lasów państwowych i ochrony środowiska w Lublinie. Marcowa sesja była również okazją do 
pożegnania wieloletniej skarbnik gminy Renaty Zięby, która po 8-u latach zrezygnowała ze stanowiska i z pracy w urzędzie 
gminy, gdzie była zatrudniona od ponad 20 lat. Wójt i radni podziękowali jej za efektywną współpracę i zaangażowanie, 
życząc sukcesów w nowym miejscu pracy. Nowym skarbnikiem została Ewelina Szwed, która do tej pory była zastępcą 
skarbnika gminy, a w urzędzie pracuje od 2013 roku, od początku zajmując się finansami.

Wojewódzkie laury za wielkanocne symbole
Wielkanocne palmy, które powstały w gminie Trzydnik 
Duży, zostały docenione przez jury świątecznych konkursów, 
organizowanych przez samorząd województwa. 

Na uwagę jurorów zasłużyły propozycje kół gospodyń 
wiejskich z Rzeczycy Ziemiańskiej i Węglina oraz Grupy 
Rękodzielniczej "Pleciugi" z Rzeczycy Księżej.

Kompozycja, przygotowana przez panie z KGW Rzeczyca 
Ziemiańska pod kierunkiem przewodniczącej Barbary 
Wojciechowskiej, zajęła drugie miejsce w kategorii "Cudna 
- nienudna palma". Z kolei prace KGW Węglin i grupy 
"Pleciugi" zdobyły w tej samej kategorii wyróżnienia.

Sukces jest tym większy, że jury konkursu organizowanego 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przy 
współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich, oceniło 
aż 325 prac. W czterech kategoriach jurorzy przyznali 
łącznie 12 nagród i 60 wyróżnień.
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Biografie znanych postaci w jednym wydawnictwie
Ukazał się pierwszy tom "Słownika biograficznego Ziemi Kraśnickiej". Wydawnictwo Kraśnickiego Towarzystwa 
Regionalnego, w którym są opisane m.in. postaci, związane z Gminą Trzydnik Duży, jest dostępne w miejscowej 
bibliotece publicznej.

Słownik ma prawie 400 stron, zapisanych przez 31 autorów, którzy przygotowali około 160 biogramów, m.in. Jerzego 
Stanisława Rudlickiego, księdza Aleksandra Bacy, Stanisława Kazimierza Leszczyńskiego i Janusza Antoniego Kuryłły.
Kapitan pilot i inżynier mechanik Jerzy Stanisław Rudlicki był m.in. konstruktorem samolotów "Lublin" oznaczonych 
od jego nazwiska symbolem "R". Światowej sławy wynalazca urodził się pod koniec 19. wieku w Odessie, ale w 1935 
roku jego rodzina kupiła majątek w Olbięcinie. Ksiądz Aleksander Baca, który był historykiem, działaczem społecznym, 
regionalistą i znakomitym kaznodzieją, pochodzi z Trzydnika Małego parafii Rzeczyca Ziemiańska. W październiku 1988 
roku został kapelanem żołnierzy Armii Krajowej, a cztery lata później - żołnierzy AK i WiN Zgrupowania majora Hieronima 
Dekutowskiego "Zapory". Kolejna postać to wieloletni dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca UMCS w Lublinie Stanisław 
Kazimierz Leszczyński, który urodził się w Liśniku Dużym w gminie Gościeradów, ale uczył w Szkole Podstawowej w 
Trzydniku Dużym. Trafił tutaj po ukończeniu w 1946 roku kursu przygotowującego do zawodu nauczyciela w Kraśniku. 
W trzydnickiej szkole prowadził drużynę harcerską i świetlicę środowiskową, w której organizował kursy dla dorosłych i 
próby zespołu teatralnego. Założył również zespół tańca ludowego, z którym występował w okolicznych miejscowościach, 
a nawet w Lublinie. Nauczycielem był również Janusz Antoni Kuryłło, który w drugiej połowie minionego wieku przez 
ponad 30 lat pracował w Szkole Podstawowej w Olbięcinie.

Informacje o tych i wielu innych postaciach, związanych, nie tylko z gminą Trzydnik Duży, można znaleźć w pierwszym 
tomie słownika. Wydawnictwo jest efektem pracy lokalnych historyków i regionalistów. Inicjatorem wydania słownika i 
jego redaktorem naczelnym jest kraśnicki regionalista, poeta i członek zarządu Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego 
Stanisław Kamyk Kamieński. Razem z kilkudziesięcioma innymi autorami zgromadzili biogramy nieżyjących już 
osób, związanych z Ziemią Kraśnicką. Redakcją naukową publikacji zajął się urzędowski regionalista i wykładowca 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. Marian Surdacki. Oprócz informacji o postaciach, związanych z regionem 
kraśnickim, wydawnictwo zawiera zdjęcia, a szybki dostęp do życiorysów konkretnych osób ułatwia skorowidz nazwisk. 
Wydanie słownika było możliwe dzięki pomocy finansowej samorządów, w tym Gminy Trzydnik Duży. 

Publikację można wypożyczyć w trzydnickiej bibliotece albo kupić w jednej z kraśnickich księgarni, Centrum Kultury i 
Promocji w Kraśniku, bądź za pośrednictwem KTR. Pomysłodawcy wydawnictwa, które jest opatrzone numerem 1, zdają 
sobie sprawę, że wartych upamiętnienia jest więcej osób, dlatego już pracują nad kolejnym tomem, Do współpracy nad 
przygotowaniem kolejnych biogramów zapraszają również nowych autorów. Propozycje w tej sprawie można kierować 
mailowo na adres redaktora naczelnego: weclub@wpl.

Szkoła Podstawowa w Trzydniku Dużym została laureatem konkursu "Razem chronimy środowisko". W nagrodę będzie 
mogła doposażyć swoją pracownię biologiczną w pomoce dydaktyczne o wartości 14 tysięcy złotych. Trzydnicka placówka 
jest jedną z dwóch w powiecie kraśnickim, docenionych przez jury konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Jurorzy oceniali filmy, 
dokumentujące działania uczniów na rzecz ochrony środowiska, realizowane w ciągu ostatnich 4 - 5 miesięcy. - W naszym 
przypadku były to m.in. akcje "SadziMY las", "Sprzątanie świata", szycie ekologicznych toreb na zajęciach technicznych 
oraz zbieranie plastikowych nakrętek i zużytych baterii. Nagrodzony film pokazuje również jak w domach uczniów zbiera 
się deszczówkę albo oszczędza energie elektryczną i korzysta z solarów czy ogniw fotowoltaicznych - wylicza w rozmowie 
z Informacyjną Agencją Samorządową koordynatorka konkursu w SP w Trzydniku Dużym Ewa Wojciechowska. Pod 
jej kierunkiem pracowało 18 uczniów z klas IV, VI i VII, którzy angażowali się w realizację konkretnych pomysłów i 
dokumentowali je. Przygotowanie konkursowego filmu wsparła nauczycielka Magdalena Cieślak. Nagroda dla trzydnickiej 
placówki jest przyznana, ale jeszcze nie wiadomo na co konkretnie zostanie wykorzystana. - Nasza pracownia biologiczna 
jest dość dobrze wyposażona, ale nowoczesnych mikroskopów, preparatów czy na przykład modeli anatomicznych 
nigdy za wiele - mówi dyrektor SP Trzydnik Duży Ryszard Wolanin. Ostateczne decyzje w sprawie sposobu i terminu 
wykorzystania nagród podejmą organizatorzy konkursu. Jedną z rozważanych opcji jest przygotowanie przez laureatów 
wykazu potrzebnych pomocy dydaktycznych, który zaopiniuje kuratorium oświaty. Jury konkursu "Razem chronimy 
środowisko" oceniło łącznie 39  filmów, przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych. Na liście laureatów z 
powiatu kraśnickiego, poza SP Trzydnik Duży, jest tylko placówka w Skorczycach w gminie Urzędów.

Szkoła w Trzydniku Dużym laureatem wojewódzkiego konkursu

Razem chronimy środowisko
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Nakręceni na pomaganie
Zbierając kolorowe korki można zadbać o środowisko i 
pomóc chorym. W gminie Trzydnik Duży stanął ogromny 
pojemnik w kształcie serca, do którego można wrzucać 
plastikowe nakrętki. Pieniądze za nie zostaną przekazane na 
cel charytatywny. To inicjatywa mieszkanek zrzeszonych w 
Kole Gospodyń Wiejskich w Łychowie Szlacheckim. - Ze 
względu na pandemię KGW mają ograniczone możliwości 
działania, ale to nie oznacza, że trzeba całkowicie zawiesić 
działalność. Dyskutowałyśmy o różnych pomysłach, ale 
ostatecznie zdecydowałyśmy się na serce, które wykonał mąż 
jednej z naszych członkiń - mówi przewodnicząca KGW w 
Łychowie Gościeradowskim Jolanta Zawadzka. 

Dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie przekazywany 
na rehabilitację 10-latka, chorego na dziecięce porażenie 
mózgowe, który mieszka w gminie Trzydnik Duży. - 
Chłopiec przeszedł operację, która bardzo mu pomogła, ale 
nadal wymaga żmudnej rehabilitacji. Zbierając nakrętki 
możemy choć w taki sposób pomóc rodzinie, która podejmuje 
wiele inicjatyw, by zapewnić 10-latkowi jak najlepszą 
opiekę - dodaje Jolanta Zawadzka. Serce na nakrętki zostało 
zamontowane przy Urzędzie Gminy Trzydnik Duży. 

To co zostanie w nim zebrane będzie przekazane do 
recyklingu, a pieniądze trafią na rehabilitację chłopca. Taka 
pomoc nic nie kosztuje. Wystarczy przed wyrzuceniem 
pustej butelki odkręcić nakrętkę, a po uzbieraniu większej 
ilości korków, wrzucić je do "serduszka". By pomoc była 
skuteczna potrzebne są duże ilości nakrętek. Ich kilogram 
przynosi około 70 - 90 groszy. Na przykład na sfinansowanie 
zakupu specjalistycznego wózka inwalidzkiego potrzeba 
około 5 ton kolorowych korków.

Świadczenia wychowawcze 500+
TERMINY I SPOSOBY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

W okresie zasiłkowym 2019/2020 świadczenia wychowawcze 500 + przyznane zostały do 31 maja 2021 roku, 
w związku z tym na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 wnioski można składać: od 01 lutego 2021 roku 
drogą elektroniczną za pośrednictwem systemów dziedzinowych tj.: za pośrednictwem Portalu Informacyjno-
Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną, portal PUE ZUS.

Od 01 kwietnia 2021 roku wnioski można składać w wersji papierowej osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Trzydniku Dużym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

W celu zapewnienia ciągłości wypłaty świadczenia nowy wniosek należy złożyć do dnia 30 czerwca 2021 r. Wzór 
wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej.

"Łychowianki" na rzecz potrzebujących
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Pieniądze na zadania publiczne podzielone
Cztery organizacje pożytku publicznego otrzymają od Gminy 
Trzydnik Duży pieniądze na realizację zadań publicznych 
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej w 2021 roku. Samorząd przeznaczył na ten cel ponad 
140 tysięcy złotych, a umowy z wybranymi organizacjami 
zostały podpisane w czwartek 18 lutego. - Wśród zadań 
sportowych, na które przyznawaliśmy gminne środki w 
poprzednich latach były m.in. piłka nożna, siatkówka i tenis 
stołowy. Tym razem po raz pierwszy pieniądze trafią także 
do klubu, który zajmie się szkoleniem oraz organizacją zajęć 
i zawodów zapaśniczych - podkreśla wój Krzysztof Serafin. 
Otrzyma je LUKS "Suplesu" Kraśnik, który z powodzeniem 
już szkoli młodych zapaśników w Szkole Podstawowej w 
Rzeczycy Ziemiańskiej. Klub otrzyma od gminy 10 tysięcy 
złotych, a umowę w tej sprawie wójt Krzysztof Serafin 
podpisał z prezesem "Suplesu" Aleksandrem Płatkiem i 
członkiem zarządu Leszkiem Zdybickim. Ponadto Klub 
Sportowy GOK Trzydnik Duży dostanie 25 tysięcy 
złotych, które ma przeznaczyć na prowadzenie sekcji tenisa 
stołowego i siatkówki. Kolejne 95 tysięcy 600 złotych 
trafi do Gminnego Klubu Sportowego "Płomień" Trzydnik 

Duży na działalność sekcji piłki nożnej. Gminne środki na 
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
otrzyma Stowarzyszenie Profilaktyki i Psychoterapii 
Uzależnień "Pomocni ludziom" z Kraśnika. Organizacja 
będzie mieć do dyspozycji 6 tysięcy złotych na prowadzenie 
programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i 3 
tysiące 960 złotych na realizację programu terapeutycznego 
ponadpodstawowego dla osób uzależnionych.

Kryteria i harmonogramy naboru do przedszkoli i szkół podstawowych
Wójt gminy informuje o szczegółowym harmonogramie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, 
a także o terminach składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów 
przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży oraz o kryteriach 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów 
oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnianie poszczególnych kryteriów. Uchwała Nr XXIII/157/2017 Rady 
Gminy Trzydnik Duży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej 
liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych 
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r., poz. 
1344) określa następujące kryteria, które łącznie brane są pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzydnik Duży i przyznaje im następującą liczbę punków:
• Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica (opiekuna prawnego) - 5 punktów;
• Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola, szkoły - 2 punkty;
• Uczęszczanie kandydata do przedszkola w poprzednim roku szkolnym - 3 punkty.
Potwierdzeniem spełnienia powyższych kryteriów jest oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka składane razem 
z wnioskiem.

Zespół Herody z Budek uczestniczył po raz kolejny w 
Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych 
w Lublinie, organizowanym w Domu Kultury LSM, 
pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Marszałka Województwa Lubelskiego i 
Prezydenta Miasta Lublin. Tegoroczna, jedenasta już edycja, 
ze względu na istniejacą pandemię koronawirusa, odbywała 
się w formule online, więc został nagrany materiał wideo 
i przesłany do organizatorów. Zdaniem jurorów Herody 
zasłużyły na II miejsce. W przeglądzie udział wzięło 29 
zespołów z całej Polski. Próby do nagrania odbywały się w 
świetlicy w Budkach, a sama rejestracja nagrania nastąpiła 
w trzydnickim ośrodku kultury.

Sukces Herodów z Budek
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Na obszarze Gminy Trzydnik Duży ruszyła realizacja trzeciego 
etapu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) 
wspierającego budowę sieci światłowodowej w lokalizacjach, 
gdzie usługi te nie były wcześniej dostępne. Do końca 2021 roku 
na terenie całego kraju powstanie infrastruktura światłowodowa 
obejmująca swoim zasięgiem ponad pół miliona gospodarstw 
domowych i blisko 2 tysiące jednostek oświatowych. 
Rozpoczynające się właśnie działania związane są z trzecim 
konkursem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Objął on 
33 najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym obszary Polski, 
na które we wcześniejszych naborach nie podpisano umów o 
dofinansowanie. Spółki FIBEE są beneficjentami konkursu na 
19 obszarach. Inwestycja realizowana jest z dotacji UE oraz 
środków własnych beneficjenta. Generalnym Wykonawcą 
odpowiedzialnym za działania związane z projektowaniem i 
budową sieci światłowodowej na obszarze Gminy Trzydnik Duży 
jest firma: FIBEE I Sp. z o.o. Jej przedstawiciele będą kontaktować 
się z mieszkańcami w celu pozyskania zgód na poprowadzenie 

sieci światłowodowej przez działki prywatne lub na słupach 
znajdujących na posesjach. W ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa powstanie infrastruktura światłowodowa w 
technologii Fiber-To-The-Home (światłowód do domu), oparta w 
100% na kablach światłowodowych doprowadzanych bezpośrednio 
do domu lub mieszkania. Dzięki temu mieszkańcy uzyskają dostęp 
do niezawodnych usług światłowodowych (Internet, telewizja w 
jakości 4K). Co więcej, budowana sieć będzie miała charakter 
otwarty, co oznacza, że swoje usługi, będą mogli oferować na niej 
różni dostawcy telekomunikacyjni. Wszyscy mieszkańcy, którzy 
chcą sprawdzić, czy ich gospodarstwo domowe uzyska dostęp 
do sieci światłowodowej, proszeni są o kontakt z infolinią: 61 
102 10 00. W przypadku zapytań dotyczących samej budowy, jej 
przebiegu oraz odtwarzania infrastruktury, prosimy o kontakt pod 
nr telefonu: 22 247 77 01. Prosimy mieszkańców gminy o wsparcie 
i pomoc w realizacji projektu, który pozwoli wyeliminować 
różnice w możliwościach dostępu do szerokopasmowego Internetu 
o wysokich przepustowościach na terenie gminy.

Nowoczesna sieć światłowodowa 

Laureaci konkursu rzeźb ze śniegu nagrodzeni
GOK w Trzydniku Dużym pomimo wstrzymania normalnej 
działalności ogłasza konkursy w sieci. Jednym z nich był konkurs 
„Najciekawsza rzeźba ze śniegu”. 26 lutego nagrody odebrali 
laureaci, którzy wyrzeźbili m.in. samochód w wersji cabrio, węża, 
dżdżownicę czy fokę. Dyplomy i bony prezentowe do księgarni 
odebrali autorzy ośmiu rzeźb. Propozycje indywidualne zgłosili: 
Filip Rak z Woli Trzydnickiej, Mateusz Olszówka i Magdalena 
Olszówka także z Woli Trzydnickiej, Adrian Danielewicz i 
Lena Danielewicz z Budek oraz najmłodszy uczestnik konkursu 
4-letni Nikolas Lulek Hapak z Łychowa Gościeradowskiego. 
Za pracę zespołową zostali nagrodzeni: Lena Pająk, Aleksander 
Pająk, Franciszek Szot, Emilia Szot, Konrad Kot i Gabriela Kot 
z Łychowa Szlacheckiego oraz Adam Jendorowski z Łychowa 
Gościeradowskiego, a także KGW z Łychowa Szlacheckiego. 
Oprócz wymienionych, wśród konkursowych propozycji były 
także: indiańskie iglo, miś polarny, rekin, rodzina pingwinów, 
jeleń, Yeti, krokodyl, śnieżna Mariolka i kilka bałwanów. 
Wszystkie rzeźby można obejrzeć na Facebook’u GOK.

GOK zachęca do zabaw na świeżym powietrzu
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Nagrody artystyczne i podwójne święto
Zespół „Świteź” oraz Maria Magdziak i Borys 
Wrotkowski zostali laureatami tegorocznych nagród 
wójta gminy Trzydnik Duży za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
dóbr kultury. Wręczenie wyróżnień odbyło się 10 
marca, podczas obchodów Dnia Kobiet, połączonego 
z podsumowaniem Wielkanocnego Konkursu Plastyki 
Obrzędowej. Uroczystość w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Trzydniku Dużym, zorganizowana w ścisłym reżimie 
sanitarnym, była pierwszą, która odbyła się po rocznej 
przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa i 
rozbudową placówki. Zespół "Świteź" z Węglina istnieje 
od kilkunastu lat i aktywnie angażuje się w życie kulturalne 
gminy. Obok formy wokalnej grupa prowadzi działalność 
teatralną, wystawiając "Misterium Męki Pańskiej", "Jasełka", 
widowisko sobótkowe i obrzędy, w tym wesele i piórnię. 
Przy zespole powstał również dziecięcy zespół "Świteź" i 
grupa kabaretowa. Podczas środowej uroczystości nagrodę 
odebrała kierownik artystyczny zespołu Ewa Miśkiewicz. 
Poetka Maria Magdziak mieszka w Woli Trzydnickiej i 
jak sama mówi - pisze wiersze od zawsze. W 2010 roku 
została doceniona przez jury Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego Wiersza Autorskiego, organizowanego 
przez trzydnicki GOK i Starostwo Powiatowe w Kraśniku. 
Trzy lata później, dzięki wsparciu Unii Europejskiej, 
ośrodek kultury wydał jej tomik "Piszę, moje myśli 
błądzą…" z ponad 60 utworami. Od listopada 2013 roku 
Maria Magdziak jest członkiem Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych. W 2014 została uhonorowana Medalem Starosty 
Kraśnickiego "Za zasługi dla Powiatu Kraśnickiego", a w 
2018 roku dyplomem uznania od Marszałka Województwa 
Lubelskiego. Trzeci laureat to trębacz Borys Wrotkowski, 
który uczył się w szkole w Rzeczycy Ziemiańskiej, a 
obecnie jest uczniem VIII klasy Szkoły Podstawowej w 
Trzydniku Dużym. Naukę gry na trąbce rozpoczął w wieku 

10 lat w Szkole Muzycznej I stopnia w Kraśniku, którą 
ukończył w 2020 roku. Wielokrotnie występował podczas 
szkolnych akademii i na scenie GOK w Trzydniku Dużym, 
a w przyszłości chce rozwijać swoją pasję muzyczną w 
działającej przy tej placówce, orkiestrze dętej.

Nagrody artystyczne wręczył wójt gminy Trzydnik Duży 
Krzysztof Serafin, który złożył paniom życzenia i wręczył 
kwiaty z okazji Dnia Kobiet. W rewanżu otrzymał słodki 
upominek i życzenia z okazji obchodzonego 10 marca Dnia 
Mężczyzny, które przekazała Halina Drzewiej-Sosnówka 
z gminnego Klubu Seniora i Koła Gospodyń Wiejskich w 
Rzeczycy Księżej. Podczas spotkania nagrody i wyróżnienia 
finansowe odebrali również laureaci tegorocznego konkursu 
wielkanocnego. Jury oceniło 22 propozycje, przyznając 10 
nagród głównych i 6 wyróżnień. Nagrody odebrały koła 
gospodyń wiejskich z Rzeczycy Ziemiańskiej, Rzeczycy 
Księżej, Węglina, Węglinka, Łychowa Szlacheckiego, 
Łychowa Gościeradowskiego, Woli Trzydnickiej i Liśnika 
Małego oraz Klub Seniora "Radość Życia" z Trzydnika 
Dużego i grupa rękodzielnicza "Pleciugi" z Rzeczycy 
Księżej. Na wyróżnienia zasłużyli autorzy z Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie, świetlic w 
Budkach, Woli Trzydnickiej i Węglinku oraz KGW w 
Trzydniku Dużym i KGW "Przyjazna Wieś Olbięcin". 
Najciekawsze prace zaprezentowano na pokonkursowej 
wystawie, którą z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego 
można było oglądać w GOK. 

Przed rozpoczęciem uroczystości zgromadzeni w ośrodku 
kultury dowiedzieli się o śmierci założycielki Klubu 
Nowoczesnych Kobiet w Olbięcinie, byłej radnej rady 
gminy i sołtys wsi Olbięcin Marii Mirodki. Jej pamięć 
uczestnicy spotkania uczcili minutą ciszy.

Trzydniccy artyści docenieni!
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„Officium officio provocatur”

PANI BOŻENA WILKOŁEK

W związku z zakończeniem pracy społecznej w Radzie Powiatu Kraśnickiego, w imieniu własnym oraz pracowników Gminnego 
Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym, serdecznie dziękuję Pani za wieloletnią współpracę, która była nieoceniona i miała dla nas 
ogromne znaczenie. Przez wiele lat zorganizowaliśmy szereg cennych inicjatyw i projektów z zakresu kultury i edukacji na rzecz 
dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej Gminy Trzydnik Duży i Powiatu Kraśnickiego, które wpłynęły pozytywnie na wizerunek 
trzydnickiego ośrodka kultury. Zawsze mogliśmy liczyć na pomoc i wsparcie finansowe z Pani strony. Zapewniam Panią, że nasza 
współpraca była dla mnie zawsze źródłem satysfakcji i zadowolenia. Dziękując za wieloletnią współpracę, która umożliwiła 
pomyślną realizację szeregu przedsięwzięć, składam Pani wyrazy najgłębszego poważania. Życzę również dużo zdrowia, wszelkiej 
pomyślności w pracy zawodowej i wielu pięknych chwil w życiu osobistym.
              

       Anna Ewa Sobota - p.o. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym

211 lat temu urodził się Fryderyk Chopin. W rocznicę urodzin wybitnego 
kompozytora i pianisty 1 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku 
Dużym został podsumowany konkurs, który odbywał się przez Internet. Na profilu 
placówki na Facebook’u uczestnicy zabawy mieli jak najszybciej zamieścić 
odpowiedzi na kilkanaście pytań. Organizatorzy konkursu pytali na przykład: kim 
z pochodzenia był ojciec Fryderyka Chopina, gdzie w młodości najczęściej grywał 
młody kompozytor, kto napisał wiersz "Fortepian Chopina" albo kiedy odbył 
się pierwszy Konkurs Chopinowski. Sześć osób, które jako pierwsze udzieliły 
odpowiedzi na wszystkie pytania odebrało nagrody w postaci płyt z muzyką 
Fryderyka Chopina. Najszybciej zareagowała Agata Szymakowicz z Trzydnika 
Dużego, która na udzielenie odpowiedzi potrzebowała zaledwie około… 2 minut. 
Pozostałym uczestnikom zajęło to nieco więcej czasu, ale żaden z uczestników 
zabawy nie przekroczył 20 minut. Oprócz Agaty Szamakowicz, nagrody zdobyły: 
Anna Zając-Dębicka z Rzeczycy Księżej, Olimpia Koziej-Kula z Dąbrowy, Justyna 
Orzeł i Natalia Oszust z Rzeczycy Ziemiańskiej oraz Emilia Szot z Łychowa 
Szlacheckiego. Laureatki pojawiły się w siedzibie GOK w Trzydniku Dużym, 
gdzie dyrektor placówki Ewa Sobota opowiedziała o twórczości Fryderyka 
Chopina, a potem wszyscy uczestnicy spotkania wysłuchali wspólnie preludiów 
e-moll i E-dur w wykonaniu Rafała Blechacza, zwycięzcy 15. Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego z 2005 roku. Agata Szymakowicz otrzymała w nagrodę 
płytę "Czułe struny", którą nagrali Natalia Kukulska i Sinfonia Varsovia, a pozostałe 
laureatki odebrały album "Romantycznie" z utworami, wykonanymi m.in. przez 
wybitnych pianistów Ewę Pobłocką, Janusza Olejniczaka i Piotra Palecznego. 

GOK zaprosił na urodziny Chopina 

 "Świteź" w nowych strojach ludowych
Zespół "Świteź" z Węglina ma nowe stroje ludowe. To 
nagroda w wojewódzkim konkursie "Piękno tradycji 
we współczesnym świecie", którą laureaci odebrali 
11 marca. Uroczyste spotkanie odbyło się w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, który był 
organizatorem konkursu dla kół gospodyń wiejskich. Trzy 
najbardziej aktywne KGW za dbanie o lokalne tradycje 
otrzymały nagrody finansowe, które mogły przeznaczyć 

na zakup strojów ludowych. Pierwsze miejsce zajęło Koło 
Gospodyń Wiejskich w Węglinie. - Do tej pory korzystaliśmy 
z profesjonalnych wypożyczalni albo z pomocy życzliwych 
ludzi. Dzięki wygranej w konkursie mamy uszyte na miarę 
męskie i damskie tradycyjne stroje lubelskie dla połowy 
grupy - cieszy się kierownik zespołu Ewa Miśkiewicz. 
Razem z innymi członkami grupy odebrała wyróżnienie 
od członka Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisława 

Z sercem do polskiej tradycji...
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Licytacja na WOŚP zakończona
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym przekazał 
na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dwa 
obrazy. 12 stycznia obrazy Sylwii Lis-Persony i Teresy 
Marii Przypis zostały wysłane do nowych właścicieli, 
którzy zapłacili za nie łącznie 965 złotych. Reprodukcja 
obrazu Pabla Picassa "Kobieta z kwiatem" autorstwa byłej 
instruktorki GOK w Trzydniku Dużym Teresy Marii Przypis 
została wylicytowana za 760 złotych. Taką kwotę za obraz 
wykonany na płótnie farbami akrylowymi, zapłacił nabywca 
z Anusina, który był jedną z czterech osób zainteresowanych 
zakupem tej pracy. Obraz zatytułowany "Fragmenty 

IV", wykonany przez Sylwię Lis-Personę na jednym z 
plenerów malarskich, organizowanych przez trzydnicki 
ośrodek kultury, licytowały trzy osoby. Najwyższą kwotę 
- 205 złotych, za pracę namalowaną farbami akrylowymi 
i olejnymi na płótnie zaoferowała nowa właścicielka z 
Otwocka. Cały dochód został przekazany na rzecz WOŚP, 
która w tym roku zbierała pieniądze na zakup nowoczesnych 
urządzeń medycznych dla oddziałów laryngologicznych i 
diagnostyki głowy. 29. finał orkiestry odbył się 31 stycznia 
z udziałem wolontariuszy z 1362 sztabów w Polsce i poza 
jej granicami.

Trzydnicki GOK pomaga chorym

Szweda oraz dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich UMWL Ewy Szałachwiej. Laureatom 
towarzyszyli wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin 
i dyrektor miejscowego ośrodka kultury Ewa Sobota. 
Członkowie zespołu cieszą się z nagrody, ale zdają sobie 
sprawę, że potrzeby są większe. - Kupiliśmy stroje dla 5 
kobiet i 5 mężczyzn, ale nie mamy dla nich profesjonalnych 
butów. Poza tym na razie ubraliśmy 10 osób, a grupa liczy 
20 członków. Ewentualni sponsorzy są mile widziani, a ze 
swojej strony będziemy szukać kolejnych okazji na pozyskanie 
środków z innych źródeł - zapowiadają artyści ze "Świtezi". 
Jury konkursu oceniało 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 
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 zespół 
"Świteź", który prezentuje widowisko zatytułowane "Darcie 
pierza". W październiku ubiegłego roku grupa z Węglina 
otrzymała za nie nagrodę specjalną na 32. Wojewódzkim 
Konkursie "Ludowe obrzędy i zwyczaje" w Sędziszowie 
Małopolskim. 
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Klub seniora z nowym wyposażeniem sportowym 
W związku z pandemią koronawirusa członkowie Klubu 
Seniora "Radość życia", działającego przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym, na razie nie mogą 
się spotykać, ale liczą na rychłe wznowienie działalności 
i już się do tego przygotowują. Pod koniec 2020 roku, 
dzięki wójtowi Krzysztofowi Serafinowi i Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, klub został 
wyposażony w sprzęt, który będzie wykorzystywany do 
organizacji zajęć, spotkań, szkoleń czy warsztatów. Do 
dyspozycji starszych mieszkańców gminy będą m.in.: 
kijki nordic walking, maty do ćwiczeń oraz profesjonalne 
mobilne nagłośnienie. Członkowie klubu wierzą, że 
COVID-19 wreszcie ustąpi i ponownie będą się mogli 
spotykać po zniesieniu obostrzeń. W 2020 roku, ze względu 
na sytuację epidemiczną, starsi mieszkańcy gminy Trzydnik 
Duży mogli aktywnie spędzać wolny czas tylko do marca, 
ale mimo to w pierwszym kwartale udało im się m.in.. 

wyjechać do Kochan na jasełka w plenerze i do kina w 
Janowie Lubelskim na film "Zenek". Ponadto seniorzy, 
którzy chcieli poznać możliwości jakie dają nowoczesne 
telefony komórkowe brali udział w kursach "Ze smartfonem 
łatwiej" i "ABC cyfrowego świata", które odbywały się 
w miejscowej Pracowni Orange. Gdy tylko restrykcje, 
związane z pandemią koronawirusa zostały poluzowane, 
seniorzy zorganizowali również wyjazdy integracyjne. W 
lipcu pojechali do "Agroturystyki" w Pasiece, a we wrześniu, 
również do gospodarstwa agroturystycznego, ale tym razem 
w Rudniku. W poprzednich latach klubowicze bawili się 
na potańcówkach, wyjeżdżali do teatru i na koncerty, brali 
udział w zajęciach nordic walking, plastycznych i piknikach, 
spotykali się z lekarzami i psychologami, a także debatowali 
o bezpieczeństwie seniorów oraz byli na warsztatach 
malarstwa, połączonych z wycieczką do artystycznego 
Kazimierza Dolnego. 

Ogólnopolskie wyróżnienie dla Aleksandry Zawół
Wyróżnienie i drugie miejsce w głosowaniu internautów 
to dorobek uczennicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Rzeczycy Ziemiańskiej Aleksandry Zawół w Ogólnopolskim 
Festiwalu Plastycznym Młodych Bajanie "Świat oczami 
młodego artysty". Organizatorzy z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Zgierzu ogłosili zarówno werdykt jury, jak i wyniki 
rywalizacji o "Nagrodę publiczności", która odbywała się 
w sieci. Ósmoklasistka z gminy Trzydnik Duży zgłosiła do 
konkursu cztery prace, wykonane w technice pastel olejna: 
"Królewska przejażdżka", "Śnieżne psy w akcji", "Promyk 
nadziei" i "Nieznany wszechświat". W sumie członkowie 
jury ocenili ponad 900 propozycji, zgłoszonych przez 
młodych plastyków z całej Polski. Aleksandrze Zawół 
przyznali wyróżnienie w kategorii "prace na papierze/
kartonie: pastele suche/mokre, rysunek, malarstwo, 
grafika", przygotowane przez autorów w wieku od 10 do 15 
lat. Niezależnie od werdyktu jurorów autorzy wszystkich 
prac mieli szansę na "Nagrodę publiczności". Przyznali 

ją internauci, którzy głosowali na wybrane propozycje 
na profilu placówki ze Zgierza na Facebook'u. Głównego 
trofeum Aleksandrze Zawół nie udało się zdobyć, ale zajęła 
w tym plebiscycie drugie miejsce, jako jedna z dwóch osób, 
których prace zdobyły ponad pół tysiąca "polubień".
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"Łychowianki" nie zwalniają tempa

Trzydnickie stowarzyszenie na rzecz seniorów  
Zajęcia ruchowe i taneczne oraz wyjazd do kompleksu wodnego 
w Nałęczowie. To kolejny pomysł na aktywizację mieszkańców 
gminy Trzydnik Duży, który Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Ziemi Trzydnickiej zrealizuje dzięki wsparciu Unii 
Europejskiej. Umowa o przyznaniu pieniędzy na ten cel z Lokalnej 
Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej jest już podpisana, a spotkania 
potrwają kilka tygodni. Projekt pod nazwą "Aktywnie po zdrowie" 
to cykl zajęć aerobiku i warsztatów tanecznych, które będą się 
odbywać w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym, 
pokaz dań fit oraz wyjazd do kompleksu wodnego "Atrium" w 
Nałęczowie. Wymienione propozycje są skierowane do osób w 
wieku co najmniej 60 lat, ponieważ to szczególnie seniorzy z 
terenów wiejskich rzadko zwracają uwagę na aktywność ruchową, 
która sprzyja utrzymaniu dobrej kondycji, nie tylko fizycznej.  
Projekt "Aktywnie po zdrowie" będzie współfinansowany ze 
środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
które stowarzyszenie pozyskało za pośrednictwem LGD Ziemi 
Kraśnickiej. W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i 
Promocji Ziemi Trzydnickiej umowę o przyznaniu unijnej pomocy 
podpisały prezes Ewa Sobota i sekretarz Magdalena Ciosek, a LGD 
reprezentowała prezes Wioletta Wilkos. Zajęcia rozpoczną się 
jednak później niż pierwotnie zakładano. Zmiana harmonogramu 
jest związana z trudną sytuacją epidemiczną. Iauguracja projektu 
"Aktywnie po zdrowie", w którym ma wziąć udział 30 osób, była 
planowana na 17 marca, a kolejne zajęcia miały się odbywać przez 
następne trzy tygodnie. Z kolei w połowie kwietnia uczestnicy 

projektu mieli pojechać do kompleksu wodnego w Nałęczowie, 
a 21 i 28 kwietnia wziąć udział w zajęciach tanecznych. 
Przedstawiciele stowarzyszenia poinformowali zainteresowanych 
seniorów 15 marca, że z powodu trudnej sytuacji epidemicznej 
plany te zostaną zrealizowane, ale później, a informacji w 
sprawie nowych terminów można się spodziewać pod koniec 
kwietnia. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać 
telefonicznie pod numerem 15 873 18 26.

Ponad 4 metry długości i prawie 1,5 metra 
szerokości. Takie wymiary ma… wielkanocny 
mazurek, który upiekły panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Łychowie Szlacheckim. Ciasto zostało 
zgłoszone do konkursu, organizowanego przez 
Fundację Krajowej Spółki Cukrowej "Pomaganie 
krzepi". Do przygotowania mega mazura autorki 
zużyły m.in.: 130 jaj, około 35 kilogramów mąki, 
prawie 15 kilogramów cukru, 15 litrów kajmaku, 
30 słoików domowej marmolady i niezliczone 
kilogramy bakalii. Przygotowanie konkursowej 
propozycji zajęło 2 dni. - Zaczęłyśmy jednego dnia 
około 10.00, a dekorację ciasta zakończyłyśmy 
następnego dnia o 23.00. Spody były wypiekane 
w specjalnym piecu na dużych blachach o 
wymiarach 40 x 60 centymetrów, zdecydowanie 
większych od tradycyjnej kuchenki. Pracowałyśmy 
w 15-osobowej grupie, a największym problemem 
było… wygniatanie ciasta. To naprawdę ciężkie 
zadanie, którego podjęłyśmy się w czwórkę. 
Podczas pieczenia kilka spodów się połamało, więc 
musiałyśmy je zjeść. Same przygotowywałyśmy 
również masę kajmakową, którą trzeba było 
próbować. Głodne na pewno nie pracowałyśmy, 
ale przez dłuższy czas za słodkościami raczej 
nie będziemy tęsknić - mówi autorka pomysłu i 
przewodnicząca KGW w Łychowie Szlacheckim 

Jolanta Zawadzka. Większość produktów pochodziła z prywatnych spiżarni pań z 
KGW. Efektem wspólnej pracy jest mazurek, który ma 417 centymetrów długości i 
123 centymetry szerokości, ułożony na 8 stołach. Zgodnie z regulaminem konkursu 
ciasto zostało sfotografowane - w całości, z boku i po przekrojeniu, a zdjęcia zostały 
wysłane do organizatorów. Propozycja z Łychowa Szlacheckiego została zgłoszona 
w dwóch kategoriach - na największego mazurka i najładniejszą dekorację. - W 
naszej koncepcji wykorzystaliśmy symbole jajka i baranka, dołączając wielkanocne 
życzenia - dodaje Jolanta Zawadzka. Przygotowanie "Mega Mazura" nie było łatwe, 
ale teraz przed autorkami jeszcze większe wyzwanie, ponieważ ciasto trzeba... 
zjeść. Pierwsi chętni zgłosili się krótko po ukończeniu pracy. Remizę w Łychowie 
Szlacheckim, gdzie powstała konkursowa propozycja, odwiedziły miejscowe 
przedszkolaki, które podziwiały "mazura" i sprawdzały jego jakość. Możliwości 
małych łasuchów są jednak ograniczone, dlatego członkinie miejscowego KGW 
liczą na wsparcie dorosłych mieszkańców. Na razie poporcjowały ciasto, szykując 
zestawy dla rodzin i znajomych. Czy "Mega Mazur" z Łychowa Szlacheckiego 
zostanie doceniony także przez jury konkursu, okaże się!
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Warsztaty cyfrowe w trzydnickim GOK-u
Dzięki wsparciu Unii Europejskiej pracownicy Gminnego 
Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym zdobędą nowe 
umiejętności cyfrowe, a potem przeszkolą w tym zakresie 
grupę młodych mieszkańców gminy. Szkolenia będą się 
odbywać na sprzęcie, który placówka otrzymała również 
w ramach projektu, realizowanego przez Fundację VCC. 
Program "Cyfrowe GOKi w podregionie puławskim", w 
którym uczestnicy trzydnicki ośrodek, ma pomóc młodym 
ludziom nauczyć się korzystania z internetu, w tym z e-usług 
publicznych. W sumie szkolenia obejmą 48 pracowników 
w 40 samorządowych jednostkach kultury oraz 384 dzieci 
i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. GOK w Trzydniku 
Dużym otrzymał w tym celu 5 laptopów z oprogramowaniem. 
Szkolenia będą dotyczyć m.in.: przygotowywania 
materiałów publikowanych w internecie, a dotyczących 
zarówno życia społecznego jak i prywatnego oraz edukacji, 
a także bezpieczeństwa w sieci. GOK zrekrutował już chętne 
osoby do udziału w projekcjie, terminy zajęć nie są jeszcze 

ustalone ze względu na pandemię. Wartość całego projektu, 
współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa, szacuje się na ponad 16 tysięcy złotych.

Razem można więcej i lepiej
Wyszywanie obrazów, szczególnie w czasie pandemii, może być dobrym sposobem na zagospodarowanie wolnego czasu. Na taki 
pomysł wpadła grupa mieszkanek miejscowości Budki, które spotykają się w ścisłym reżimie sanitarnym w miejscowej świetlicy, 
gdzie razem rozwijają swoje umiejętności posługiwania się haftem krzyżykowym. - Każda z nas zajmowała się tego typu twórczością 
wcześniej, ale robiłyśmy to wyłącznie we własnym zakresie. W pewnym momencie uznałyśmy, że skoro mamy podobne zainteresowania 
to możemy razem je rozwijać, a przy okazji wzajemnie się uczyć, rozmawiać o różnych sprawach, a nawet… śpiewać. Tak zrodził się 
pomysł cyklicznych spotkań w świetlicy, z której przed pandemią najczęściej korzystały dzieci i młodzież - mówi opiekunka świetlicy w 
Budkach Jolanta Ciosek. Ze względu na sytuację epidemiczną zajęcia odbywają się w niewielkiej grupie, która tworzy pięć mieszkanek 
miejscowości Budki w wieku od 30 do około 50 lat. Efektem wspólnej pracy, rozpoczętej w listopadzie ubiegłego roku, już jest 
kilkanaście obrazów z krajobrazami, kwiatami i tematami religijnymi. - Kilka kolejnych prac jest na ukończeniu, a próbkę naszych 
możliwości pokazujemy na wystawie w naszej świetlicy. Mulinę, tamborki, nici, igły i inne materiały kupujemy same. Spotykamy się 
cztery razy w tygodniu po trzy godziny, a gdy to nie wystarczy często zabieramy pracę do domu - dodaje Jolanta Ciosek. Kilka prac już 
wisi na wystawie w świetlicy, ale wyszywanie obrazów może być tylko jedną z kilku wspólnych inicjatyw. Aktywne mieszkanki Budek 
wzięły też udział w wojewódzkich konkursach: "Kulinarne skarby Wielkanocy" i "Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną". Panie nie 
wykluczają również podjęcia następnych zadań, nie wykluczając reaktywacji miejscowego koła gospodyń wiejskich.

GOK dba o rozwój cyfrowych umiejętności dzieci i młodzieży

Świetlice GOK pomimo pandemii prowadzą zajęcia
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WIADOMOŚCI SPORTOWE  WIADOMOŚCI SPORTOWE

Hala w Trzydniku Dużym była 19 grudnia areną zmagań 
uczestników dwóch imprez sportowych. Tego samego dnia 
odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Posła Kazimierza 
Chomy i finał Ligi Amatorskiej Siatkówki w sezonie 2020. 

Do rywalizacji pingpongistów przystąpiło 24 zawodników i 5 
zawodniczek. Turniej mężczyzn wygrał Wojciech Prokopiuk z 
Dzierzkowic, drugie miejsce zajął Szymon Kowalczyk, także z 
Dzierzkowic, a trzeci był Damian Skwara z Łychowa. Na podium 
w żeńskiej grupie stanęły kolejno - Justyna Grot i Anna Sydo-
Filipczak z Liśnika Dużego oraz Sylwia Rzęsa z Dzierzkowic. 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali puchary, a 
wszyscy uczestnicy - medale. Organizatorzy nagrodzili również 
dwóch najmłodszych uczestników zawodów, którymi okazali 
się 10-letni Błażej Paździerz z Łychowa i o rok starszy Michał 
Kot z Agatówki. Turniej otworzyli m.in. poseł Kazimierz Choma 
i Artur Domański z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego, a trofea wręczali radna sejmiku wojewódzkiego 
Anna Baluch, wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin, 
dyrektor biura poselskiego Michał Stawiarski i asystentka posła 
Chomy - Anna Kotuła-Biernacka. Tego dnia zapadły także 
ostateczne rozstrzygnięcia w tegorocznych rozgrywkach Ligi 
Amatorskiej Siatkówki. Cykl składał się z trzech turniejów, z 
których dwa odbyły się wiosną. Trzeci miał być rozgrywany pod 
koniec marca, ale ze względu na pandemię koronawirusa, zawody 
mogły się odbyć dopiero teraz. LAS wygrał zespół "Yellowstone" 
Kraśnik, który wyprzedził pierwszą drużynę KS GOK Trzydnik 
Duży i ekipę pod nazwą "Wczorajsi" z powiatu janowskiego. Poza 
podium uplasowały się: GUKS Modliborzyce, "Neptun" Ożarów 
i KS GOK Trzydnik Duży II, zastępujący "Trójkę" Kraśnik, która 
wycofała się z rozgrywek przed ostatnim turniejem.  Łącznie 
w 18 meczach siatkarze rozegrali 64 sety, a w każdym turnieju 
wystąpiło po około 50 zawodników. Po zakończeniu rywalizacji 
trzy najlepsze ekipy odebrały medale, a wszystkie zespoły zostały 
uhonorowane pucharami, które sfinansował Powiat Kraśnicki. 
Wręczali je wiceprzewodniczący rady powiatu Henryk Flis i wójt 
gminy Krzysztof Serafin.

SPORTOWE RYWALIZACJE
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HARMONOGRAM  WYWOZU  ODPADÓW  Z TERENU GMINA TRZYDNIK DUŻY NA ROK 2021 
Pojemniki  i  worki  wystawiać  do  godz.  7 00 

Lp. 

Data  wywozu 

Miejscowości niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne 

odpady zbierane 
selektywnie 

metale i 
tworzywa 
sztuczne 

odpady zbierane 
selektywnie: 

papier i tektura 

odpady 
zbierane 

selektywnie:  
szkło 

1 

11.01.2021  11.01.2021  11.01.2021 
 08.02.2021  08.02.2021 08.02.2021   08.03.2021  08.03.2021  08.03.2021 Łychów Szlachecki 

06.04.2021 19.04.2021 06.04.2021 06.04.2021  Rzeczyca Ziemiańska 

04.05.2021 17.05.2021 04.05.2021  04.05.2021 Rzeczyca Ziemiańska 
Kolonia 

31.05.2021 14.06.2021 31.05.2021 31.05.2021   28.06.2021 12.07.2021 28.06.2021  28.06.2021 
 26.07.2021 09.08.2021 26.07.2021 26.07.2021   23.08.2021 06.09.2021 23.08.2021  23.08.2021 
 20.09.2021 04.10.2021 20.09.2021 20.09.2021   18.10.2021  18.10.2021  18.10.2021 
 15.11.2021  15.11.2021 15.11.2021   13.12.2021  13.12.2021  13.12.2021 
 

2 

13.01.2021  13.01.2021  13.01.2021  
10.02.2021  10.02.2021 10.02.2021   
10.03.2021  10.03.2021  10.03.2021 Dąbrowa 
08.04.2021 21.04.2021 08.04.2021 08.04.2021  Dąbrowa Choiny 
06.05.2021 19.05.2021 06.05.2021  06.05.2021 Dąbrowa Kolonia 
02.06.2021 16.06.2021 02.06.2021 02.06.2021  Owczarnia 
30.06.2021 14.07.2021 30.06.2021  30.06.2021 Rzeczyca Księża 
28.07.2021 11.08.2021 28.07.2021 28.07.2021  Zielonka 
25.08.2021 08.09.2021 25.08.2021  25.08.2021  
22.09.2021 06.10.2021 22.09.2021 22.09.2021   
20.10.2021  20.10.2021  20.10.2021  
17.11.2021  17.11.2021 17.11.2021   
15.12.2021  15.12.2021  15.12.2021  

3 

15.01.2021  15.01.2021  15.01.2021  
12.02.2021  12.02.2021 12.02.2021   
12.03.2021  12.03.2021  12.03.2021 Agatówka  
10.04.2021 23.04.2021 10.04.2021 10.04.2021  Trzydnik Duży 
08.05.2021 21.05.2021 08.05.2021  08.05.2021 Trzydnik Mały 
05.06.2021 18.06.2021 05.06.2021 05.06.2021  Trzydnik Duży Kolonia 
02.07.2021 16.07.2021 02.07.2021  02.07.2021  
30.07.2021 13.08.2021 30.07.2021 30.07.2021   
27.08.2021 10.09.2021 27.08.2021  27.08.2021  
24.09.2021 08.10.2021 24.09.2021 24.09.2021   
22.10.2021  22.10.2021  22.10.2021  
19.11.2021  19.11.2021 19.11.2021   
17.12.2021  17.12.2021  17.12.2021  



Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym i Urząd Gminy Trzydnik Duży
23-230 Trzydnik Duży, tel./fax 15 873 18 26  

HARMONOGRAM  WYWOZU  ODPADÓW  Z TERENÓW O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE GMINA TRZYDNIK DUŻY NA ROK 2021 
Pojemniki  i  worki  wystawiać  do  godz.  7 00 

 

Lp. 

Data  wywozu  

Miejscowości niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne 

odpady zbierane 
selektywnie: 

metale i 
tworzywa 
sztuczne 

odpady zbierane 
selektywnie: papier 

i tektura 

odpady zbierane 
selektywnie:  szkło 

1 

13.01.2021   13.01.2021   13.01.2021   
10.02.2021  10.02.2021 10.02.2021     
10.03.2021  10.03.2021   10.03.2021   
08.04.2021 21.04.2021 08.04.2021 08.04.2021     
06.05.2021 19.05.2021 06.05.2021   06.05.2021   
02.06.2021 16.06.2021 02.06.2021 02.06.2021   Posesje o utrudnionym dostępie 
30.06.2021 14.07.2021 30.06.2021   30.06.2021   
28.07.2021 11.08.2021 28.07.2021 28.07.2021     
25.08.2021 08.09.2021 25.08.2021   25.08.2021   
22.09.2021 06.10.2021 22.09.2021 22.09.2021     
20.10.2021  20.10.2021   20.10.2021   
17.11.2021  17.11.2021 17.11.2021     
15.12.2021   15.12.2021   15.12.2021   

 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych artykułów i źródła pochodzenia zdjęć.
Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji artykułu bez podania przyczyny.

 

 

 

Lp. 

Data  wywozu 

Miejscowości niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne 

odpady 
zbierane 

selektywnie 
metale i 

tworzywa 
sztuczne 

odpady 
zbierane 

selektywnie: 
papier i 
tektura 

odpady 
zbierane 

selektywnie:  
szkło 

4 

26.01.2021  26.01.2021  26.01.2021  
23.02.2021  23.02.2021 23.02.2021   
23.03.2021 07.04.2021 23.03.2021  23.03.2021  
20.04.2021 05.05.2021 20.04.2021 20.04.2021  Wola Trzydnicka  
18.05.2021 01.06.2021 18.05.2021  18.05.2021 Węglinek  
15.06.2021 29.06.2021 15.06.2021 15.06.2021  Węglin  
13.07.2021 27.07.2021 13.07.2021  13.07.2021 Łychów Gościeradowski 
10.08.2021 24.08.2021 10.08.2021 10.08.2021   
07.09.2021 21.09.2021 07.09.2021  07.09.2021  
05.10.2021 19.10.2021 05.10.2021 05.10.2021   
03.11.2021  03.11.2021  03.11.2021  
30.11.2021  30.11.2021 30.11.2021   
28.12.2021  28.12.2021  28.12.2021  

5 

28.01.2021  28.01.2021  28.01.2021  
25.02.2021  25.02.2021 25.02.2021   
25.03.2021 09.04.2021 25.03.2021  25.03.2021 Budki  
22.04.2021 07.05.2021 22.04.2021 22.04.2021  Liśnik Mały 
20.05.2021 04.06.2021 20.05.2021  20.05.2021 Olbięcin  
17.06.2021 01.07.2021 17.06.2021 17.06.2021  Wólka Olbięcka  
15.07.2021 29.07.2021 15.07.2021  15.07.2021 Dębowiec 
12.08.2021 26.08.2021 12.08.2021 12.08.2021   
09.09.2021 23.09.2021 09.09.2021  09.09.2021  
07.10.2021 21.10.2021 07.10.2021 07.10.2021   
05.11.2021  05.11.2021  05.11.2021  
02.12.2021  02.12.2021 02.12.2021   
30.12.2021  30.12.2021  30.12.2021  

 

 


