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W listopadzie 2021 roku minęło trzy lata kadencji wójta i Rady Gminy Trzydnik Duży. - Pomimo wykonania wielu 
inwestycji z udziałem środków zewnętrznych i wydatkowania pieniędzy z budżetu gminy nie zwiększyliśmy zadłużenia. 
Należy jednak pamiętać, że mamy do spłaty 7 milionów zł, które zostały zaciągnięte w poprzednich kadencjach - wyjaśnia 
wójt Gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin. W dużym skrócie przedstawiamy wspólne dokonania trzech minionych lat. 

ROK 2019 
Największym zadaniem na terenie gminy Trzydnik Duży była realizacja projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii w 
gminie Trzydnik Duży, dostawa i kompleksowy montaż instalacji kolektorów słonecznych”, w ramach którego wykonano 
420 instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy. Całkowita wartość zadania zamknęła się w kwocie ponad 
4 mln 200 tys. zł. Większość środków pochodziła z funduszy zewnętrznych. Kolejną pod względem wartości inwestycją 
była budowa drogi gminnej Wola Trzydnicka - Agatówka na odcinku 726 metrów o wartości 1 mln 194 tys. zł z czego 70% 
stanowiła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach współpracy z powiatem kraśnickim został wybudowany 
chodnik przy drodze powiatowej w Rzeczycy Księżej o długości ok. 600 metrów. W 2019 roku podjęto wspólne starania z 
Zarządem Województwa Lubelskiego w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej  nr 855, polegającej na budowie chodnika 
oraz poszerzeniu prawego pasa ruchu w miejscowości Węglinek. Inwestycja została zrealizowana na początku 2020 roku. 
Pomocą gminy objęto także działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, takie jak zakup średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Trzydnik Duży, która należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Równocześnie do jednostki OSP Olbięcin, która jest w systemie KSRG trafił nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy. Rok 2019 
był kontynuacją rozpoczętego w roku poprzednim projektu unijnego „Akademia Wiedzy Praktycznej II”. Projekt dotyczył 
wyrównania deficytów oraz rozwijania zainteresowań uczniów. Za pieniądze pochodzące z tego wniosku został zakupiony 
różnego rodzaju sprzęt dla szkół. Projekt, był również skierowany do nauczycieli, którzy mieli możliwość podnoszenia 
swoich kwalifikacji, poprzez różnego rodzaju kursy oraz studia podyplomowe. Podobnie jak w poprzednich latach, Rada 
Gminy Trzydnik Duży wyodrębniła w budżecie gminy fundusz sołecki. Dzięki temu mieszkańcy na zebraniach sołeckich 
sami podejmowali decyzje o przeznaczeniu środków i wskazaniu kierunkach działań w lokalnym środowisku w taki sposób, 
żeby to jak najlepiej służyło poprawie ich warunków życia. 

Wójt i radni po półmetku kadencji
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ROK 2020 
Największym zadaniem na terenie gminy Trzydnik Duży była realizacja projektu pod nazwą „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2718 L Trzydnik Duży - Potoczek o dł. 7,5 km”. Całkowita wartość inwestycji, to prawie 3 mln zł, przy 
wkładzie finansowym ze strony gminy tylko 600 tys. zł. Kolejnym dużym zadaniem zrealizowanym w 2020 roku był 
projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Trzydnik Duży - energia elektryczna i cieplna ze słońca”, którego wartość 
wyniosła prawie 2 mln zł. W tym przypadku wkład gminy wyniósł nieco ponad 420 tys. zł. Warto także wspomnieć o 
rozpoczęciu projektu rewitalizacji w Gminie Trzydnik Duży, którego pierwszym zadaniem była rozbudowa budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury wraz z częścią, w której znajdują się pomieszczenia jednostki OSP Trzydnik Duży. Koszt 
tej inwestycji 1 mln 180 tys. zł. Podjęte jeszcze w 2019 roku wspólne starania z Zarządem Województwa Lubelskiego w 
sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola, polegającej na budowie chodnika 
oraz poszerzenia prawego pasa ruchu w miejscowości Węglinek zakończyły się sukcesem. Gmina Trzydnik Duży udzieliła 
dotacji dla województwa lubelskiego w wysokości 525 tys. zł, gdzie wartość zadania opiewała na kwotę 1 mln 50 tys. zł. 
Wybudowano jeden kilometr nowego chodnika. W 2020 roku wykonana została także inwestycja polegająca na budowie 
chodnika przy drodze powiatowej 2717 L w miejscowości Rzeczyca Ziemiańska o długości ponad 600 metrów. Ważnym 
zrealizowanym zadaniem było również utworzenie świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łychowie Gościeradowskim. Wartość tego przedsięwzięcia to 933 tys. zł. Infrastruktura 
drogowo-chodnikowa i odnawialne źródła energii, to tylko niektóre obszary aktywności władz Gminy Trzydnik Duży w 
2020 roku. Niezwykle istotne, ale znacznie mniejsze projekty i zadania były realizowane w gminnej oświacie. Warto tu 
wymienić: „Posiłek w szkole i w domu” - remont kuchni i zaplecza kuchennego w ZSP w Rzeczycy Ziemiańskiej - wartość 
100 tys. zł, „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”, gdzie zakupiono 42 laptopy dla gminnych szkół - wartość zadania 112 tys. 
zł, „Aktywna Tablica” - zakup multimedialnych tablic dla ZSP w Woli Trzydnickiej i SP w Łychowie Gościeradowskim - 
35 tys. zł, a także wyposażenie pracowni chemicznej i fizycznej dla ZSP Rzeczyca Ziemiańska. Jak w poprzednich latach 
Rada Gminy Trzydnik Duży wyodrębniła w budżecie gminy fundusz sołecki - około 400 tys. zł. Rok 2020 był to drugi rok 
nowej kadencji. Pomimo skromnych środków w budżecie udało się zrealizować wiele wspomnianych inwestycji, dzięki 
aktywności gminy, polegającej na pozyskaniu dużych pieniędzy zewnętrznych w kwocie prawie 5 mln 200 tys. zł, bez 
których wykonanie większości inwestycji nie doszłoby do skutku. 
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ROK 2021
Bieżący rok, to kontynuacja inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku. Po pracach związanych z remontem i przebudową 
remizy OSP w Łychowie Gościeradowskim została ona wyposażona m.in. w sprzęt kuchenny, umeblowana została 
duża sala oraz świetlica wiejska, za kwotę 100 tys. zł. Zakończony został projekt rewitalizacji odnośnie wyposażenia 
Gminnego Ośrodka Kultury w nowe meble oraz sprzęt biurowy za kwotę prawie 140 tys. zł. Ponadto została zakupiona 
scena mobilna o wymiarach 8m x 6m za kwotę 100 tys. zł. Kolejnymi inwestycjami związanymi z rewitalizacją gminy 
było uporządkowanie placu w centrum Olbięcina, polegające na jego ogrodzeniu, oświetleniu oraz wybudowaniu placu 
zabaw i siłowni zewnętrznej za kwotę około 100 tys. zł. Natomiast w Trzydniku Dużym została zamontowana siłownia 
zewnętrzna przy stadionie. Ważną i wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycją była termomodernizacja budynku szkoły 
w Trzydniku Dużym za kwotę około 670 tys. zł. Przy drodze powiatowej w miejscowościach Rzeczyca Ziemiańska i 
Rzeczyca Ziemiańska Kolonia wybudowano około 430 metrów nowego chodnika przy udziale finansowym gminy 119 tys. 
zł. Wykonane zostało oświetlenie drogowe w miejscowościach: Rzeczyca Ziemiańska - 7 opraw, Liśnik Mały - 3 oprawy, 
Olbięcin - 4 oprawy za kwotę 112 tys. zł. W związku ze złym stanem technicznym drogi wojewódzkiej nr 855 już od wielu 
lat mówiło się o konieczności wykonania remontu tak ważnego odcinka komunikacyjnego dla mieszkańców naszej gminy.
Obecnie na czterech odcinkach tej drogi trwają zaawansowane prace. Od Olbięcina do Trzydnika Dużego na długości 
4200 m trwa remont nawierzchni, gdzie została wzmocniona podbudowa i położono dwie nowe warstwy asfaltu. Wartość 
tej inwestycji to około 3 mln 300 tys. zł. Całość została sfinansowana z budżetu województwa lubelskiego. W Węglinie 
od skrzyżowania z drogą powiatową do granicy gminy na odcinku około 900 m trwają pracę polegające na poszerzeniu 
jezdni do 7 m oraz wykonaniu dwóch nowych warstw asfaltu. Wartość inwestycji to niespełna 1 mln zł. Całość została 
sfinansowana z budżetu województwa lubelskiego. Trzeci odcinek to budowa chodnika w miejscowości Wola Trzydnicka 
o długości 170 m. Ten odcinek chodnika połączy dwa wcześniej powstałe fragmenty, dzięki czemu powstanie jeden ciąg 
pieszy od Trzydnika Dużego Kolonii do Węglina o długości ponad 6 km. Wartość tej inwestycji to 268 tys. zł, w połowie 
sfinansowana przez województwo lubelskie i samorząd naszej gminy. Czwarty odcinek to remont istniejącego chodnika 
w Trzydniku Dużym Kolonii o długości 400 m. - Chyba jeszcze nigdy w historii Gminy Trzydnik Duży w tak krótkim 
czasie nie wykonano tak wielu inwestycji. Nie byłoby to możliwe gdy nie dobra wola i wielkie zaangażowanie ze strony 
Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Dziękuje również wszystkim osobom, które zabiegały o 
realizację tej inwestycji, żeby doszła ona do skutku - mówi wójt Krzysztof Serafin. Jeszcze w tym roku powstanie pięć 
placów zabaw w: Agatówce, Budkach, Dąbrowie, Trzydniku Dużym i Trzydniku Dużym Kolonii, za kwotę 250 tys. zł. - Rok 
2021 jest wyjątkowo udany, jeżeli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy z zewnątrz. W ramach Polskiego Ładu otrzymaliśmy 
8 milionów 600 tys. zł na następujące inwestycje: budowa hali sportowej w Olbięcinie, modernizacja drogi w Olbięcinie 
(Parama) i przebudowa budynku OSP w Węglinie. Z kolei na zadanie związane z zaopatrywaniem mieszkańców  w wodę 
otrzymaliśmy 300 tys. zł, na kanalizację ponad 4 miliony złotych, na wymianę sprzętu komputerowego w urzędzie gminy 
ponad 190 tys. zł - tłumaczy wójt Krzysztof Serafin. Aktualnie gmina jest w trakcie przygotowywania dokumentacji do 
następujących inwestycji drogowych: budowa drogi Łychów Gościeradowski „za mostem” do granicy z gminą Zaklików, 
budowa drogi Trzydnik Mały „Stara Wieś” - Wola Trzydnicka, Olbięcin w dalszej części tzw. „Paramy”, Olbięcin „za 
rzeką” oraz Trzydnik Mały na tzw. „Baranowie”. 

- Jestem przekonany, że miniony czas był dobry dla naszego samorządu. Staram się razem z radnymi być blisko Państwa 
spraw, pomagać, wsłuchiwać się w oczekiwania mieszkańców gminy. W minionym okresie udało się zrealizować wiele 
potrzebnych i długo oczekiwanych inwestycji. Mam nadzieję, że dzięki dalszej dobrej współpracy z Radą Gminy oraz 
dzięki wsparciu mieszkańców, wspólnymi siłami, osiągniemy jeszcze więcej. Dziękując za dotychczasowe zaufanie i 
pomoc obiecuję, że nadal będziemy ciężko pracować dla dobra i rozwoju naszej Małej Ojczyzny - deklaruje wójt Krzysztof 
Serafin. 

Tomasz Mularczyk
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(fot. UG Trzydnik Duży)



Przeciekający od prawie ośmiu lat dach i straty ciepła w 
budynku szkolnym w Trzydniku Dużym to już przeszłość. 
Obiekt przeszedł termomodernizację, na którą samorząd 
pozyskał pieniądze ze źródeł zewnętrznych.

Trzydnicka szkoła ma docieplone ściany zewnętrzne i 
nową elewację, odwodnione i zaizolowane fundamenty, 
wymieniony stropodach, a także nowe okna i drzwi. W 
ramach inwestycji została zamontowana również instalacja 
fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej. 

- Różnica jest ogromna. Woda nie zalewa już stropu ani 
sufitów, które wymagały ciągłych napraw, a ciepło nie 
ucieka przez nieszczelne okna i drzwi - cieszy się dyrektor 
placówki Ryszard Wolanin.

- Oprócz walorów estetycznych liczymy na efekty finansowe 
w postaci obniżenia kosztów utrzymania. Szacujemy, że 
zużycie energii zmniejszy się o około 45 procent - dodaje 
wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin. 

Realizacja inwestycji kosztowała prawie 660 tysięcy 
złotych, które pochodziły z kilku źródeł. Z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
trzydnicki samorząd pozyskał pieniądze na pokrycie 85 
procent kosztów, kolejne 10 procent stanowią środki z 
budżetu państwa, a resztę pokryła gmina.

6 Gazeta Trzydnicka Nr 2/45/21

Program rewitalizacji zrealizowany
Wszystkie inwestycje, zapisane w programie rewitalizacji gminy Trzydnik Duży zostały zrealizowane. Rozbudowa i 
doposażenie miejscowego ośrodka kultury, budowa siłowni zewnętrznej w Trzydniku Dużym oraz zagospodarowanie 
placu w centrum Olbięcina kosztowały prawie 1 milion 600 tysięcy złotych, które prawie w całości pochodziły ze źródeł 
zewnętrznych.

Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym to wydatek rzędu 1 miliona 180 tysięcy złotych. Do istniejącej 
wcześniej siedziby została dobudowana część, w której jest ponad 270 metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni 
użytkowej. W ośrodku kultury jest również nowe centralne ogrzewanie, sieci wodno-kanalizacyjna i elektryczna oraz 
kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne. GOK został również doposażony w nowe meble, które kosztowały prawie 
140 tysięcy złotych, mobilną scenę za 95 tysięcy i sprzęt elektroniczny, kupiony za kolejne 60 tysięcy złotych. 

Miłośnicy aktywnego wypoczynku mają do dyspozycji siłownię zewnętrzną, m.in. z wioślarzem, steeperem, biegaczem, 
jeźdźcem i twisterem, na którą samorząd wydał prawie 16 tysięcy złotych. Program rewitalizacji obejmował także 
uporządkowanie i zagospodarowanie placu w centrum Olbięcina, który został ogrodzony i oświetlony, a w środku jest 
m.in. siłownia i plac zabaw z karuzelą, huśtawkami, bujakami i ścianką wspinaczkową. Realizacja tego zadania kosztowała 
ponad 100 tysięcy złotych. 

Wszystkie wymienione inwestycje były współfinansowane z kilku źródeł. Do 85 procent kosztów netto samorząd otrzymał 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, kolejne 10 procent z funduszy krajowych, a resztę 
pokrył z własnego budżetu.

(fot. UG Trzydnik Duży)

Termomodernizacja szkoły zakończona

Źródło: www.ias24.eu

Źródło: www.ias24.eu
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Radni udzielili kolejnego absolutorium wójtowi
Inwestycje idą pełną parą

Plan dochodów Gminy Trzydnik Duży na 2020 rok wykonany w 95,09%, a wydatków - w 88,84%. Prawie wszyscy radni 
(13 na 14 obecnych) pozytywnie ocenili wykonanie ubiegłorocznego budżetu i na sesji 2 lipca rada udzieliła absolutorium 
wójtowi Krzysztofowi Serafinowi. - Na inwestycje wydaliśmy ponad 5 milionów 400 tysięcy złotych, z których znaczną 
część stanowiły środki zewnętrzne. Wykorzystaliśmy je m.in. na przebudowę dróg i budowę chodników, także przy trasach 
powiatowych i wojewódzkich, odnawialne źródła energii, rozbudowę ośrodka kultury i modernizację jednej z remiz OSP 
- wylicza wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin. Najwięcej, bo prawie 1 milion 950 tysięcy złotych, samorząd 
przeznaczył na zakup i montaż 68 zestawów paneli fotowoltaicznych i 96 kolektorów słonecznych. Inwestycja była 
współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Korzystając m.in. z tego 
samego źródła gmina rozbudowała budynek miejscowego ośrodka kultury, na co w 2020 roku wydała ponad 1 milion 200 
tysięcy złotych. Podobną kwotę samorząd wykorzystał na budowę drogi Wola Trzydnicka - Agatówka, w 70% sfinansowaną 
z Funduszu Dróg Samorządowych, i ponad 900 tysięcy na modernizację remizy OSP Łychów Gościeradowski. Na to 
drugie zadanie gmina pozyskała pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Ponadto w 2020 roku Gmina Trzydnik Duży współfinansowała zadania, realizowane wspólnie z samorządami - 
wojewódzkim i powiatowym. We współpracy z samorządem województwa został wybudowany prawie 1 kilometr chodnika 
przy drodze wojewódzkiej 855 w Węglinku, na który gmina przekazała 525 tysięcy złotych. Kolejne pół miliona samorząd 
gminny przeznaczył na wspólną z Powiatem Kraśnickim przebudowę 7,5 kilometra drogi Trzydnik Duży - Potoczek. Gmina 
przekazała również 100 tysięcy na budowę 600 metrów chodnika przy drodze powiatowej Słodków - Węglin w Rzeczycy 
Ziemiańskiej. 

Takie wspólne inwestycje drogowe będą kontynuowane. Podczas sesji Rada Gminy Trzydnik Duży zgodziła się m.in. na 
przekazanie 300 tysięcy złotych na przebudowę drogi Kraśnik - Owczarnia - Rzeczyca Ziemiańska w Rzeczycy Ziemiańskiej 
i 83,5 tysiąca na opracowanie dokumentacji potrzebnej do budowy drogi powiatowej Urzędów - Kraśnik - Wyżnianka - 
Olbięcin. Ponadto samorządowi wojewódzkiemu radni postanowili przekazać zaktualizowany kosztorys wraz z organizacją 
ruchu niezbędną do budowy 170 metrów chodnika przy trasie 855 Olbięcin - Stalowa Wola w Woli Trzydnickiej.

Gmina Trzydnik Duży podsumowała tegoroczne prace, związane z poprawa jakości dróg dojazdowych do pól. W 
kończącym się 2021 roku udało się wykonać o prawie 1/3 więcej robót niż w poprzednich 12 miesiącach. - Prace polegały 
przede wszystkim na wyrównaniu nawierzchni i miejscowym ich utwardzeniu. Równiarka pracowała łącznie 95 godzin, 
a do utwardzenia przejazdów zużyliśmy około 3 300 ton kruszywa drogowego - wylicza wójt gminy Krzysztof Serafin.
Poprawione zostały drogi dojazdowe do pól w 17 miejscowościach. Będą z nich korzystać mieszkańcy i właściciele gruntów 
w Olbięcinie, Woli Olbięckiej, Trzydniku Dużym, Trzydniku Małym, Rzeczycy Księżej, Rzeczycy Ziemiańskiej, Rzeczycy 
Ziemiańskiej Kolonii, Zielonce, Łychowie Gościeradowskim, Łychowie Szlacheckim, Węglinie, Węglinku i Budkach. 

Lepszy dojazd do pól

(fot. UG Trzydnik Duży)     

Źródło: www.ias24.eu

Źródło: www.ias24.eu
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Stypendyści nagrodzeni
46 uczniów ze szkół, prowadzonych przez Gminę Trzydnik 
Duży, otrzymało stypendia wójta. Ich uroczyste wręczenie 
odbyło się 1 grudnia przy okazji koncertu, podsumowującego 
tegoroczne obchody Święta Niepodległości. Uczniowie 
zostali nagrodzeni za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia 
sportowe w roku szkolnym 2020 - 2021.

Dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy 
Ziemiańskiej spełniły warunki, by odebrać stypendia 
naukowe i sportowe. To Natalia Łukasik ze średnią ocen 
5,33 i Julia Partyka ze średnią 5,36, które miały wzorowe 
oceny z zachowania oraz były finalistkami Mistrzostw 
Województwa Lubelskiego i Mistrzostw Polski LZS 
Młodziczek w zapasach. Kolejne trzy stypendia sportowe 
za sukcesy w zapasach odebrały - Anna Bryczek, Agnieszka 
Bryczek i Oliwia Torba, które również uczą się w SP w 
Rzeczycy Ziemiańskiej. Za wyniki w nauce zostali także 
nagrodzeni następni uczniowie szkoły w Rzeczycy 
Ziemiańskiej - Wojciech Szczepanik, Paulina Paździora, 
Julia Czerwińska i Julia Kowal.

Szkołę Podstawową w Trzydniku Dużym w gronie 
stypendystów reprezentują: Szymon Partyka, Karol Biernat, 
Marcel Zmorczyński, Aleksandra Lenart, Bartłomiej Cieślik, 
Adrianna Jocek, Adrian Danielewicz, Zuzanna Szymańska, 
Alicja Olszowy, Lena Pikuła, Amelia Skrzypek, Piotr Pietras, 
Bartłomiej Ufniarz, Wiktor Brankiewicz, Wiktoria Garbacz, 
Julia Krawczyk, Alicja Mazurek, Aleksandra Szczepanik, 
Zofia Stępień, Anna Sidorowska, Oliwia Pasieczna, Szymon 
Zięba, Jakub Kosikowski, Wioletta Pelc i Amelia Pałka.

Ze Szkoły Podstawowej w Olbięcinie na stypendia zasłużyli: 
Aleksandra Lenart, Krzysztof Chmielewski, Julia Skórka, 
Artur Buda, Mateusz Rydzewski, Natalia Odrzywolska i 
Weronika Krajewska.

Listę nowych stypendystów uzupełniają: Jakub Miękina, 
Emilia Szot, Adam Skoczylas i Gabriela Kot ze Szkoły 
Podstawowej w Łychowie Gościeradowskim oraz Natalia 
Baran ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Księżej.

Podczas uroczystości stypendia wręczali wójt gminy 
Krzysztof Serafin, sekretarz Tomasz Mularczyk oraz 
przewodnicząca komisji kultury, zdrowia i wychowania 
rady gminy Beata Drewniak.

By otrzymać stypendium naukowe wójta gminy Trzydnik 
Duży trzeba mieć średnią ocen co najmniej 5,3 bez ocen 
poniżej dobrej i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 
uzyskać 100% z egzaminu ósmoklasisty z dowolnego 
przedmiotu; uzyskać tytuł finalisty lub laureata konkursu, 
olimpiady organizowanej zgodnie z rozporządzeniem 
ministerstwa edukacji albo konkursu rekomendowanego 
bądź objętego patronatem kuratora oświaty, lub ministra 
edukacji oraz co najmniej dobra ocenę z zachowania. 

Gmina nagradza również uczniów, którzy mają znaczące 
sukcesy w dziedzinach artystycznych, ale w tej edycji 
wniosków o przyznanie takich stypendiów nie było.

Łącznie na stypendia dla uczniów, którzy wyróżniają 
się wynikami w nauce, osiągnięciami sportowymi czy 
sukcesami artystycznymi, Gmina Trzydnik Duży rocznie 
przeznacza około 20 tysięcy złotych.

Źródło: www.ias24.eu



9Gazeta Trzydnicka Nr 2/45/21

Radni o podatkach
Kolejny rok z rzędu mieszkańcy gminy Trzydnik Duży będą płacić takie same stawki podatków - rolnego i od środków 
transportowych, a podatek od nieruchomości wzrośnie tylko o poziom inflacji. O wysokości przyszłorocznych podatków 
zadecydowała rada gminy na sesji 26 listopada. Podatek rolny nadal będzie wynosić 80 złotych za hektar przeliczeniowy. 
By tak się stało radni m.in. obniżyli cenę kwintala żyta, jako podstawę do obliczenia tego podatku, z kwoty 61 złotych 
48 groszy ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny, do 32 złotych. - Taką stawkę utrzymujemy już od 2011 roku. To 
najniższy podatek rolny w powiecie kraśnickim, który na tym samym poziomie będzie obowiązywać w przyszłym roku 
jeszcze tylko w gminie Wilkołaz. Takie same jak teraz będą również stawki podatku od środków transportowych, które nie 
zmieniają się od 2016 roku - podkreśla wójt gminy Krzysztof Serafin. 

Inne niż do tej pory będą stawki podatku od nieruchomości, w tym od budynków i gruntów, które wzrosną o poziom inflacji. 
Radni zadecydowali o pozostawieniu większości stawek podatkowych na dotychczasowym poziomie, by dodatkowo nie 
obciążać mieszkańców. - Tym bardziej, że przed nami jeszcze decyzje o wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych, które będą zależeć o wyników przetargu na wykonywanie tych usług po Nowym Roku - dodaje 
Krzysztof Serafin.

Koncert "Do kraju tego..."
1 grudnia Gminny Ośrodek Kultury gościł melomanów 
podczas koncertu zatytułowanego "Do kraju tego...".                         
W ramach "Roku Norwidowskiego" do Trzydnika Dużego 
przyjechali artyści Teatru Muzycznego z Lublina. Utwory 
Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki do tekstów 
Stefana Witwickiego, Adama Mickiewicza, Bohdana 
Zalewskiego oraz fragmenty poezji Cypriana Kamila 
Norwida prezentowali: Anna Barska i Mariola Zagojska - 
sopran, Patrycjusz Sokołowski - bas i Karolina Hordyjewicz 
- fortepian. Po zakończeniu koncertu słuchacze nagrodzili 
wykonawców owacją na stojąco.

Na widowni zasiedli m.in. przedstawiciele powiatowych i 
gminnych władz samorządowych - starosta kraśnicki Andrzej 
Rolla i Andrzej Gotner z wydziału promocji Starostwa 
Powiatowego w Kraśniku oraz wójt gminy Trzydnik Duży 
Krzysztof Serafin i sekretarz Tomasz Mularczyk.

Koncert, finansowany ze środków Powiatu Kraśnickiego, 
był zwieńczeniem obchodów narodowego święta, które w 
gminie Trzydnik Duży rozpoczęły się 7 listopada.

Rok Norwidowski

Źródło: www.ias24.eu

Ewa Sobota
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 Rolnicy podziękowali za plony

Tradycyjny wieniec Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy 
Ziemiańskiej i współczesna kompozycja, wykonana przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Łychowie Szlacheckim,  
reprezentowały Gminę Trzydnik Duży w powiatowym 
konkursie wieńców dożynkowych. Decyzja gminnego 
jury została ogłoszona podczas święta plonów, które 
22 sierpnia odbyło się w Olbięcinie. Święto plonów 
rozpoczęła dziękczynna msza święta, którą w kościele w 
Olbięcinie celebrowali: proboszcz tej parafii ksiądz Henryk 
Bogdanienko oraz duchowni z innych parafii w gminie - 
ksiądz Jerzy Król z Woli Trzydnickiej, ksiądz Jan Wilk z 
Rzeczycy Ziemiańskiej i ksiądz Andrzej Szałęga z Rzeczycy 
Księżej. Po eucharystii korowód dożynkowy z kilkunastoma 
delegacjami i przedstawicielami władz samorządowych, 
przy dźwiękach Kapeli Ludowej z Trzydnika Dużego, 
przeszedł na boisko Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 
Tutaj nastąpiło przekazanie chleba i prezentacja wieńców 
dożynkowych. Bochen chleba wypieczony z tegorocznych 
zbóż przekazali wójtowi Krzysztofowi Serafinowi 
starostowie - Agata Antosiewicz i Mieczysław Socha z 
Olbięcina. Agata Antosiewicz razem z mężem prowadzi 
70-hektarowe gospodarstwo, wyspecjalizowane w produkcji 
roślinnej. Dominują wśród nich zboża, rzepak ozimy, burak 

cukrowy i kukurydza. Mieczysław Socha jest właścicielem 
gospodarstwa, położonego nie tylko w gminie Trzydnik 
Duży, ale również w gminie Dzierzkowice. Wspólnie z 
żoną i synem zajmują się głównie uprawą zbóż, rzepaku i, 
do niedawna, buraków cukrowych. W konkursie wieńców 
dożynkowych jury oceniło 14 kompozycji, w tym dwie 
tradycyjne i 12 współczesnych. Za wieniec tradycyjny KGW 
w Rzeczycy Ziemiańskiej zdobyło pierwsze miejsce, drugą 
nagrodę otrzymało KGW w Rzeczycy Księżej. Natomiast 
w kategorii kompozycji współczesnych, za KGW w 
Łychowie Szlacheckim uplasowały się ex aequo - Świetlica 
w Budkach i KGW w Węglinku. Pozostałe grupy wieńcowe 
zostały sklasyfikowane na trzeciej pozycji. Nagrody za 
przygotowanie dożynkowych kompozycji odebrały koła 
gospodyń wiejskich w Łychowie Gościeradowskim, 
Woli Trzydnickiej, Węglinie, Liśniku Małych i KGW 
"Przyjazna Wieś Olbięcin", a także sołectwa Rzeczyca 
Księża i Dąbrowa oraz Zespół "Świteź" z Węglina i Grupa 
Artystyczno-Rękodzielnicza "Pleciugi" z Rzeczycy Księżej 
i Owczarni. Dożynkowe kompozycje w tym roku oceniali: 
członek Polskiego Towarzystwa Ludowego i redaktor 
"Wieści rolniczych" Andrzej Wojtan, przewodnicząca 
komisji kultury Rady Gminy Trzydnik Duży Beata 



Drewniak, magister sztuki Olimpia Koziej-Kula oraz 
instruktorka GOK w Trzydniku Dużym Magdalena Ciosek. 
Za przygotowanie okazałych wieńców podczas swojego 
wystąpienia wszystkim grupom wieńcowym dziękował 
wójt gminy. Słowa podziękowania skierował również do 
osób i instytucji, które zaangażowały się w organizację 
tegorocznych dożynek, w tym mieszkańców Olbięcina, 
miejscowego KGW i sołtyski Edyty Wójcik, radnego Piotra 
Wojtana, a także mieszkańców Dębowca, Liśnika Małego 
i Wólki Olbięckiej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz 
kilkunastu sołectw, którym dziękował za ich okazałe stoiska 
promocyjne. Efekty wspólnej pracy podziwiali m.in. poseł 
Kazimierz Choma, Marszałek Województwa Lubelskiego 
Jarosław Stawiarski, przewodniczący Rady Powiatu 
Kraśnickiego Jacek Dubiel i członek zarządu Henryk 
Flis, starosta kraśnicki Andrzej Rolla, Monika Gajewska, 
reprezentująca Ministra Edukacji i Nauki Przemysława 
Czarnka, prezes Lokalnej Grupy Działania Wioletta Wilkos, 
kierownik kraśnickiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa Teresa Jachura i jej zastępca Piotr 
Ambrożkiewicz, członek zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej 
Janusz Skrzypek i kierownik terenowej placówki KRUS w 
Kraśniku Małgorzata Kopeć. Podczas niedzielnego święta 
w Olbięcinie prezes Kopeć wręczyła nagrody laureatom 
konkursu o bezpieczeństwie w gospodarstwach rolnych. 
W części artystycznej niedzielnego festynu okazję do 
zaprezentowania swoich zdolności miały grupy taneczne 
ze Szkoły Podstawowej w Olbięcinie, prowadzone przez 
Anetę Jeż i Monikę Kowalską, Kapela ludowa z Trzydnika 
Dużego, Helena Stachniak z Łychowa Gościeradowskiego 
z monologami satyrycznymi, KGW Rzeczyca Księża, 
Węglin, Łychów Gościeradowski, Liśnik Mały i "Przyjazna 
Wieś Olbięcin", Zespół "Świteź" z Węglina oraz wokalista 
Grzegorz Szyfer z Trzydnika Dużego. Wieczorem 
publiczność bawiły discopolowe grupy - "Looks", "Lukas 
M." i "Megustar". Dożynkom towarzyszyły gry i zabawy 
dla dzieci, stoiska z lokalnymi przysmakami z wyrobami 
rękodzielniczymi, przygotowane przez przedstawicieli 
miejscowości: Agatówka, Dąbrowa, Wólka Olbięcka, 
Olbięcin, Liśnik Mały, Łychów Szlachecki, Rzeczyca 
Ziemiańska, Węglinek, Węglin i Wola Trzydnicka. 
Swoje stoiska promocyjne miały również: gminny 
ośrodek kultury i biblioteka w Trzydniku Dużym, GOPS, 
GKRPA, KRUS, ARiMR oraz firmy "Akpol" i "Avon". 
Dożynkowa publiczność obejrzała również pokazy Grupy 
Rekonstrukcyjno-Poszukiwawczej "Huzar", Wojsk Obrony 
Terytorialnej, policji z Kraśnika i OSP Olbięcin.

Sponsorami gminnego święta plonów w Olbięcinie były 
firmy: 

- "AKPOL" Adam Kuś 
- "Ekoland" 
- "Sta-Mar" Stanisław Kowalski 
- Sklep "Groszek" Witolda Sosnówki 
- Gabinet Stomatologiczny Agnieszki Szymczyk 
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Reprezentacja Ochotniczej Straży Pożarnej z Trzydnika 
Dużego znalazała się w pierwszej dziesiątce najlepszych 
drużyn sportowo-pożarniczych w Polsce. W finale krajowym 
z udziałem prawie 60 zespołów, który odbył się 28 sierpnia 
w Koninie, trzydniccy druhowie zajęli dziewiąte miejsce.  
W kategorii "B", czyli zespołów, złożonych ze strażaków w 
wieku co najmniej 30 lat wystartowało 12 ekip, a rywalizacja 

odbywała się w dwóch konkurencjach - ćwiczeniach 
bojowych "na sucho" i sztafecie pożarniczej 8 x 50 metrów. 
- Biorąc pod uwagę czas w obydwu zaprezentowaliśmy 
się podobnie, zajmując 7 miejsca. Przydarzyły nam się 
jednak błędy, za które otrzymaliśmy punkty karne i to 
zadecydowało o końcowym rezultacie. Osiem zespołów było 
od nas lepszych i trzeba im oddać szacunek. Dla nas już sam 

Druhowie z Trzydnika Dużego w Koninie
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"Pamięci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 
który 23 marca 1921 roku w towarzystwie polskiego Ministra 
Spraw Wojskowych gen. Kazimierza Sosnkowskiego 
oraz kadry oficerskiej 7. Pułku Ułanów Lubelskich odbył 
okolicznościowe spotkanie z mieszkańcami Olbięcina 
-  wdzięczni mieszkańcy Olbięcina i powiatu kraśnickiego 
w 100. rocznicę pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Olbięcinie". Taki napis widnieje na tablicy, która została 
zamontowana na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego. Jej odsłonięcie odbyło się 28 sierpnia. 
Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny i 
walczących o niepodległość, którą w kościele w Olbięcinie 
odprawił proboszcz tej parafii ksiądz Henryk Bogdanienko. 
Dalsza część rocznicowych obchodów odbyła się w parku 
ośrodka. Po odegraniu hymnu państwowego o roli Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w historii Polski i Ziemi Trzydnickiej 
mówili poseł Kazimierz Choma, Marszałek Województwa 
Lubelskiego Jarosław Stawiarski, starosta kraśnicki 
Andrzej Rolla, wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof 
Serafin i prezes Stowarzyszenia Wschód Lubelskich Serc 
Michał Stawiarski. Po oficjalnych przemówieniach została 
odsłonięta pamiątkowa tablica, przy której wartę honorową 
pełnili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, dowodzeni 
przez podpułkownika Stanisława Guźmięgę z 22 Batalionu 
Lekkiej Piechoty z Dęblina. Wśród gości rocznicowych 
obchodów byli również przedstawiciele kraśnickiego 
oddziału Związku Piłsudczyków RP z generałem Jerzym 
Cichockim, członkowie zarządu Powiatu Kraśnickiego 
- Henryk Flis i Marek Kołtun oraz radni gminy Trzydnik 

występ w krajowej elicie jest ogromnym sukcesem - ocenia 
Naczelnik OSP Trzydnik Duży Marian Dyguś, który był 
członkiem wojewódzkiej reprezentacji na zawody w Koninie.
W finale krajowym OSP Trzydnik Duży reprezentowali 
również: Andrzej Drewniak, Witold Robak, Robert 

Nowosad, Franciszek Płecha, Sylwester Widok, Radosław 
Zmorczyński, Arkadiusz Rak, Mateusz Robak i Tomasz 
Serwatka. Swoim wynikiem druhowie nawiązali do osiągnięć 
z końca minionego wieku, gdy kilka razy reprezentowali 
województwo lubelskie w zawodach krajowych.

Józef Piłsudski w Olbięcinie

100 lat po wizycie Marszałka

Źródło: www.ias24.eu
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Młodzi plastycy z Gościeradowa, Kraśnika i Olbięcina 
zostali laureatami powiatowego konkursu „Marszałek 
Józef Piłsudski w Olbięcinie”, zorganizowanego w 100. 
rocznicę odwiedzin tej miejscowości przez naczelnika 
państwa. Zadaniem uczestników było przygotowanie 
pracy malarskiej albo rysunku, przedstawiającego Józefa 
Piłsudskiego przed dworkiem w Olbięcinie. Jury przyznało 
za nie 9 pierwszych nagród i 2 drugie. Na pierwsze 
zasłużyli: Jakub Janik z Kraśnika, Mateusz Wilkos, 
Mateusz Pochwatka i Marcin Rożek z Domu Pomocy 
Społecznej w Gościeradowie oraz Magdalena Czajka, 
Julia Krzysztoń, Kornelia Pietrzak i Karolina Kuzdra 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Olbięcinie. Kolejne dwie przedstawicielki SOSzW 
- Wioletta Pąk i Angelika Pąk - odebrały nagrody za 
drugie miejsce. Wręczenie wszystkich trofeów odbyło 
się  28 sierpnia w SOSzW w Olbięcinie. Artystyczna 
rywalizacja pod patronatem posła Kazimierza Chomy i 
wójta gminy Krzysztofa Serafina została zorganizowana 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym, 
Starostwo Powiatowe w Krasniku oraz Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi Trzydnickiej.

Patriotyczny konkurs

Duży z przewodniczącym Ryszardem Serafinem. Ponadto 
podczas uroczystości Andrzej Rolla wręczył dwa Medale 
Starosty Kraśnickiego. Otrzymali je - pasjonat historii i 
nauczyciel OszW w Olbięcinie Marek Gołąb oraz pedagog 
i nauczycielka Małgorzata Wisłocka-Czachór. Ponadto 
Marek Gołąb odebrał z rąk wójta Krzysztofa Serafina i 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym 
Ewy Soboty podziękowania za popularyzację wiedzy o 
Ziemi Trzydnickiej m.in. na łamach "Gazety Trzydnickiej", 
wydawanej przez GOK. Obchody były również okazją 
do uroczystego podsumowania Powiatowego Konkursu 
Plastycznego "Marszałek Józef Piłsudski w Olbięcinie", 
organizowanego przez ośrodek kultury i Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Ziemi Trzydnickiej. Nagrody wręczyli 
laureatom starosta Andrzej Rolla i wójt Krzysztof Serafin. 
Prace uczestników artystycznej rywalizacji można było 
oglądać do końca października na wystawie w GOK. 
Uroczystość była okazją do poczęstowania gości wojskową 

grochówką i produktami regionalnymi, o które zadbali 
pracownicy SOSzW w Olbięcinie i panie z KGW w Liśniku 
Małym i Olbięcinie.

Poziom zaszczepienia mieszkańców gminy Trzydnik Duży 
jest jednym z najwyższych w powiecie, ale ogólna sytuacja 
epidemiczna w Polsce wciąż jest bardzo poważna. Nadal 
jednym z najbardziej skutecznych sposobów przeciwdziałania 
pandemii są szczepienia. Dorośli mieszkańcy gminy Trzydnik 
Duży w tym miesiacu mieli kolejną szansę, by zabezpieczyć 
się przed ciężkim zachorowaniem. 

Ogólnopolska akcja "Szczepimy się!" odbywała się w gminie 
Trzydnik Duży kilkakrotnie w mijającym roku. Mieszkańcy 
gminy prawdopodobnie bedą mieć możliwość zaszczepienia 
się również w najbliższych miesiącach, przyjmując 
jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Na 
szczepienia nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja, 
pacjent powinien tylko zabrać ze sobą dowód osobisty. 

Z danym Ministerstwa Zdrowia wynika, że w gminie 
Trzydnik Duży w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 
jest ponad 41 procent mieszkańców. To czwarty wynik w 
powiecie kraśnickim, po mieście Kraśnik oraz gminach 
Annopol i Dzierzkowice. 

Gmina Trzydnik Duży jest jednym z laureatów konkursu 
"Rosnąca odporność", organizowanego w ramach 
Narodowego Programu Szczepień Przeciwko Covid-19. 
W rywalizacji brały udział gminy aktywnie promujące 
szczepienia przeciwko Covid-19, a pod uwagę był brany 
przyrost w pełni zaszczepionych mieszkańców od 1 sierpnia 
do 31 października tego roku. Trzydnicki samorząd zajął 
w tym konkursie trzecie miejsce i w nagrodę otrzymał 250 
tysięcy złotych, które ma wykorzystać na przeciwdziałanie 
rozwojowi pandemii.

Szczepienia 
przeciwko Covid-19

13

Źródło: UG Trzydnik Duży
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Na rowerach z Marszałkiem Piłsudskim
Około 240 osób stanęło na starcie rajdu rowerowego 
w 100. rocznicę pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Olbięcinie. Wyprawa, która odbyła się 12 września, 
była połączona z akcją charytatywną na rzecz chorego 
Krzysztofa Jaworka. Uczestnicy rajdu przejechali 25 
kilometrów z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Olbięcinie do Woli Trzydnickiej. - Wyprawa miała się odbyć 
dwa tygodnie wcześniej przy okazji odsłonięcia tablicy, 
upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Olbięcinie, ale zmiana terminu nie obniżyła frekwencji. 
Cieszymy się, że na starcie stanęło tak wielu miłośników 
aktywnego wypoczynku, którzy przy pięknej pogodzie nie 
tylko uczcili rocznicę ważnego wydarzenia, ale również 
podziwiali malownicze okolice - podsumowuje wójt 
gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin, który był wśród 
uczestników rajdu. Na trasę wyruszyli również m.in.: 
prezes Stowarzyszenia "Wschód Lubelskich Serc" Michał 
Stawiarski, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego 
Ryszard Majkowski, Sylwia Piętal i Marta Startek-Fac z 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, 
przewodniczący Rady Gminy Trzydnik Duży Ryszard 
Serafin oraz inni cykliści w wieku od 7 do ponad 70 lat 
z województw lubelskiego i podkarpackiego. Wszyscy 
otrzymali okolicznościowe medale, a także wzięli udział w 
losowaniu nagrody głównej, którą był rower. Na mecie w 
Woli Trzydnickiej na rowerzystów czekała rzesza kibiców, 
wśród których byli: radna sejmiku wojewódzkiego Anna 
Baluch, przewodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego Jacek 
Dubiel, radni Rady Gminy Trzydnik Duży, sekretarz gminy 
Tomasz Mularczyk i skarbnik Ewelina Szwed. Gorący 
posiłek dla uczestników rajdu przygotowały członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich , sołtys Michał Herbet i druhowie OSP 
w Woli Trzydnickiej, a o zabezpieczenie wyprawy zadbali 
strażacy z  OSP   w  Woli Trzydnickiej, Olbięcinie i Wólce 
Gościeradowskiej.

Eskapada była połączona z akcją charytatywną na rzecz 
pracownika urzędu gminy, prezesa OSP Węglinek i skarbnika 
Klubu Sportowego "Płomień" Trzydnik Duży Krzysztofa 
Jaworka, który walczy z chorobą nowotworową. Cegiełki 
w postaci ciasteczek, muffinek, waty cukrowej, popcornu 
i innych smakołyków, przygotowały: Stowarzyszenie 
"Wschód Lubelskich Serc", koła gospodyń wiejskich z 
Woli Trzydnickiej, Węglinka, Olbięcina, Liśnika Małego, 
Dąbrowy, Weglina, Łychowa Gościeradowskiego, Łychowa 
Szlacheckiego, Rzeczycy Ziemiańskiej i grupa "Pleciugi" 
z Rzeczycy Księżej oraz Klub Wolontariusza w ZSP w 
Olbięcinie. Podczas rajdu udało się zebrać około 5 tysięcy 
złotych, ale na tym akcja się nie skończyła, bowiem odbyła 
się m.in. internetowa licytacja koszulki reprezentanta Polski 
w piłce nożnej Damiana Szymańskiego. 

Patronami rajdu, który był elementem promocji Województwa 
Lubelskiego w ramach programu "Warto być Polakiem", 
byli poseł Kazimierz Choma i marszałek województwa 

Jarosław Stawiarski. Wyprawę zorganizowali: Gmina 
Trzydnik Duży, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Olbięcinie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Ziemi Trzydnickiej, Stowarzyszenie Wschód Lubelskich 
Serc i Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym.
Organizatorzy dziękują wszystkim instytucjom, firmom, 
organizacjom i osobom, które pomogły w przygotowaniu 
rajdu. Podziękowania kierują również do sponsorów. 

Organizację wyprawy finansowo wsparli: 
- Województwo Lubelskie 
- Totalizator Sportowy 
- "Ekoland" 
- "Akpol" Regranulat Producent Regranulatów HDPE PP
- "Wod-Bud" Sp. z o.o. 
- Firma Budowlana, WKW Sp. z o.o.
- "Moto-Gama" Hurtownia Chemii Samochodowej 
- "Geo-Kart" Usługi Geodezyjne Sławomir Cielepała 
- "Owocmix" Sp. z o.o.
- "Industi Wykrojniki"
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Rowerem po miejscach znanych i nieznanych
Na stawach w Woli Trzydnickiej znajduje się stanowisko grążela żółtego, ponad 400-letni dąb w Agatówce nosi imię 
jednego z mieszkańców Marcela Krzewińskiego, który uratował drzewo przed wyschnięciem, a woda w "Źródliskach" 
w Łanach ma stałą temperaturę bez względu na porę roku. Tego mogli się dowiedzieć uczestnicy rajdu rowerowego 
"Miejsca znane i nieznane powiatu kraśnickiego". Atrakcyjne miejsca w gminach Trzydnik Duży i Gościeradów rowerzyści 
odwiedzili 6 czerwca. Liczba cyklistów, którzy stawili się na starcie przerosła oczekiwania organizatorów. Ci przygotowali 
dla miłośników dwóch kołek 200 pakietów startowych, a liczba uczestników wyprawy, którzy przyjechali nie tylko z 
województwa lubelskiego, ale również z Podkarpacia, przekroczyła 320. Najstarszy miał 85 lat, a najmłodszy 3 lata i pokonał 
trasę razem z rodzicami. Zgodnie z regulaminem rowerzyści mieli do przejechania ponad 25 kilometrów. Po pokonaniu 
całego dystansu odbyło się losowanie nagród. Wzięli w nim udział ci cykliści, którzy zrobili sobie selfie przy dziewięciu 
wyznaczonych obiektach w sześciu miejscowościach. Każdy uczestnik miał dojechać na metę w Wólce Gościeradowskiej. 
Główną nagrodę, którą był rower, wylosowała Pani Monika z Liśnika Małego. Tym samym zrobiła sobie prezent na… 
urodziny. Oprócz nagrody głównej organizatorzy rozlosowali 220 zestawów akcesoriów rowerowych i sprzętu sportowego, 
a na koniec wyprawy zaprosili uczestników na wspólne grillowanie połączone z atrakcjami dla dzieci. 

Upominki dla cyklistów wręczali: poseł Kazimierz Choma, dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
w Lublinie Artur Domański, członkowie zarządu Powiatu Kraśnickiego Henryk Flis i Marek Kołtun oraz wójtowie gmin 
- Trzydnik Duży i Gościeradów - Krzysztof Serafin i Mariusz Szczepanik, którzy zorganizowali rajd z trzydnickim GOK-
iem i gościeradowskim ośrodkiem kultury we współpracy z samorządem województwa. Patronami niedzielnej wyprawy 
byli poseł Kazimierz Choma i Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Finansowo rajd wsparły firmy: 
"Akpol", "Ekoland", "Erkado" i "Wod-Bud", a medialnie: TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Informacyjna Agencja 
Samorządowa, "Goniec" Gazeta Powiatowa, portal kraśnik24.pl oraz Gazeta Trzydnicka. 

Słowa podziękowania należą się również osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do organizacji rajdu. To 
dyrektor biura poselskiego posła Kazimierza Chomy Michał Stawiarski, Dominika Bratejko z wydziału promocji Urzędu 
Gminy Gościeradów, koordynator sportu Gminy Trzydnik Duży Robert Nowosad, OSP Salomin, KGW i OSP w Wólce 
Gościeradowskiej oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Dopełnieniem rajdu był spot 
promujące atrakcyjne miejsca w gminach Trzydnik Duży i Gościeradów, uwzględnione na trasie eskapady, który jest 
dostępny w mediach społecznościowych organizatorów i ich partnerów.

Ewa Sobota
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Historyczny jubileusz małżeński
Niewiele par może się pochwalić 50-cio czy 60-letnim 
stażem małżeńskim. Tymczasem w gminie Trzydnik Duży 
Janina i Adam Ufniarzowie z Woli Trzydnickiej świętowali 
"Kamienne Gody", czyli jubileusz 70-lecia pożycia 
małżeńskiego. Z tej okazji 6 czerwca jubilaci wzięli udział 
w uroczystej mszy świętej z udziałem członków rodziny, 
mieszkańców Woli Trzydnickiej i przedstawicieli gminnego 
samorządu, którą w miejscowym kościele odprawił proboszcz 
parafii ksiądz Jerzy Król. Podczas eucharystii Janina i Adam 
Ufniarzowie odnowili przysięgę małżeńską, a także modlili 
się o kolejne lata w zdrowiu, zgodzie i radości najbliższych 
oraz przyjmowali życzenia i upominki. Jubilaci odebrali 
m.in. specjalne błogosławieństwo od papieża Franciszka. Z 
kolei w imieniu władz samorządowych prezent przekazali 
małżonkom wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin i 
radny z Woli Trzydnickiej Michał Herbet. Prawdopodobnie 
był to pierwszy taki jubileusz w gminie Trzydnik Duży.  
W statystykach miejscowego Urzędu Stanu Cywilnego 
nie ma dokumentów, potwierdzających taki przypadek, a 
sprawujący liturgię ksiądz Jerzy Król przyznał, że w czasie 
swojej posługi duszpasterskiej mszę z okazji 70-lecia 
pożycia małżeńskiego odprawiał po raz pierwszy.

Takich efektów zbiórki folii i BIG-BAG-ów oraz innych 
odpadów z działalności rolniczej w gminie Trzydnik 
Duży organizatorzy się nie spodziewali. Miejscowi 
rolnicy przekazali prawie 17,5 tony odpadów, czyli ponad 
dwukrotnie więcej niż podczas poprzedniej akcji.Odebrała 
je firma recyklingowa "Akpol" z Rzeczycy Ziemiańskiej, 
która przetwarza odpady na granulat. - Gdy przed rokiem 
zorganizowaliśmy wspólnie pierwszą taką akcję udało 
się zebrać około 8 ton odpadów. Prawie 17,5 tony teraz 
potwierdziło słuszność naszego pomysłu, który będziemy 
kontynuować w kolejnych latach - zapowiada wójt gminy 
Krzysztof Serafin. Akcja odbyła się jednego dnia w 
wyznaczonych miejscach w czterech miejscowościach: 
Rzeczycy Księżej, Rzeczycy Ziemiańskiej, Trzydniku 
Dużym i w Olbięcin, gdzie przedstawiciele firmy 
recyklingowej pozyskali największą ilość surowca.

Bardzo udana zbiórka odpadów rolniczych

Jest wykonawca placów zabaw
Gmina Trzydnik Duży podpisała 7 grudnia umowę z firmą, która przebuduje place zabaw w pięciu miejscowościach. 
Prace mają być wykonane jeszcze w tym roku, a część pieniędzy na ten cel samorząd pozyskał z Unii Europejskiej. 
Ze względów proceduralnych przetarg na realizację inwestycji był ogłaszany kilka razy. Ostatecznie wykonaniem robót 
zajmie się firma z Ciecierzyna koło Lublina, która jako jedyna złożyła oferty w zakończonym właśnie postępowaniu. 
Prace w Agatówce, Budkach, Dąbrowie, Trzydniku Dużym i Trzydniku Dużym-Kolonii będą kosztować ponad 240 tysięcy 
złotych. Zakres robót jest podobny. Trzeba m.in.: uporządkować teren pod place zabaw oraz dostarczyć i zamontować 
urządzenia zabawowe, kosze na śmieci oraz ławki. W przebudowanych obiektach najmłodsi mieszkańcy gminy będą mieć 
do dyspozycji m.in: bujaki, czworokąty wielofunkcyjne, huśtawki i karuzele. Ponad 60 procent kosztów Gmina Trzydnik 
pokryje dotacją z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którą pozyskała za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania Ziemi Kraśnickiej.
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Półmaratończyk z Węglinka
Grzegorz Pietras w Węglinka stanął na podium Półmaratonu 
Lubartowskiego "Bez Granic". W klasyfikacji generalnej 
zajął trzecie miejsce, a w swojej kategorii wiekowej był 
najlepszy. Na dystansie 6 kilometrów rywalizowało 55 
zawodniczek i zawodników, a Grzegorz Pietras pokonał 
trasę w 26 minut i 18 sekund. To jego najlepszy rezultat 
w historii dotychczasowych startów, a w półmaratonach 
na poważnie zaczął rywalizowa w tym roku. - Wszystko 
zaczęło się jednak wcześniej, bo prawie 3 lata temu, gdy 
z powodów rodzinnych postanowiłem zmienić styl życia. 
Pierwszy półmaraton zaliczyłem w Lublinie, gdzie w stawce 
około 500 zawodników zająłem miejsce w drugiej setce, 
potem była m.in. ósma pozycja w nocnym biegu wokół 
Jeziora Tarnobrzeskiego oraz czwarte miejsce w klasyfikacji 
generalnej i pierwsze w swojej kategorii wiekowej, podczas 
imprezy w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie. Przed trzema 
laty ważyłem około 100 kilogramów, a dzisiaj 73 - wspomina 
w rozmowie z redakcją Grzegorz Pietras. W ostatnim czasie 
biegacz startował w "Stalowej Dysze", w półmaratonie w 
Kraśniku oraz w imprezie pod nazwą "Ultra Roztocze". - To 
bieg na 60 kilometrów, a na takim dystansie jeszcze nigdy nie 
startowałem. Wiem jednak, że mogę sobie z nim poradzić, 
bo 37 kilometrów udało mi się przebiec w lutym. To był mój 
prezent na 37 urodziny, a warunki nie były sprzyjające, bo 

było 15 stopni mrozu - podkreśla Grzegorz. Dodaje przy tym, 
że bierze udział wyłącznie w imprezach amatorskich, ale 
rywalizuje z zawodnikami, którzy w przeszłości startowali 
w profesjonalnych zawodach. Na razie nie korzysta z żadnej 
diety, ani pomocy trenera, ale nie wyklucza, że ta sytuacja 
może się zmienić. Po jednym z ostatnich startów usłyszał 
bowiem z ust fachowca, że ma potencjał, który może mu 
przynieść jeszcze lepsze efekty sportowe.

Zapaśniczki na medal 
Pierwsze miejsce drużyny i 13 medali za osiągnięcia 
indywidualne. To dorobek zawodniczek „Suplesu” Kraśnik, 
w którym występują uczennice Szkoły Podstawowej 
w Rzeczycy Ziemiańskiej, na pierwszym Turnieju 
Zapaśniczym Młodziczek o Puchar Wójta Gminy Trzydnik 
Duży. W rywalizacji wzięło udział prawie 30 zawodniczek 
urodzonych w latach 2007-2021 z czterech klubów. Za 
zwycięską ekipą "Suplesu" Kraśnik uplasowały się zespoły 
z Chęcin i Stróży, a poza podium znalazły się zapaśniczki 
z Włodawy. Spośród podopiecznych trenera Damiana 
Jakóbczyka, który od trzech lat prowadzi zajęcia zapaśnicze 
w szkole w Rzeczycy Ziemiańskiej, indywidualnie najlepiej 
spisały się Karolina Paździora, Maja Zając, Aleksandra 
Łukasik, Oliwia Torba, Anna Flis, Anna Bryczek i Agnieszka 
Bryczek. Wymienione zawodniczki, odpowiednio w 
kategoriach 33, 36, 39, 56, 62 i 66 kilogramów stawały 
na najwyższym stopniu podium. Ze srebrnymi medalami 
turniej w Trzydniku Dużym ukończyły Natalia Łukasik 
(kat. 58 kg) i Julia Partyka (kat. 66 kg). Brązowe krążki 
wywalczyły: Karolina Szostek i Paulina Paździora (kat. 
50 kg), Julia Czerwińska (kat. 54 kg) i Lena Pająk (kat. 66 
kg). Wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin, który 
wręczał trofea dla najlepszych zapaśniczek, przypomniał, że 
od tego roku miejscowy samorząd wspiera rozwój młodych 
zawodniczek i zawodników, przekazując na utrzymanie 
sekcji zapaśniczej 10 tysięcy złotych. Krzysztof Serafin 
uważa, że turnieje zapaśnicze mogą na stałe wpisać się do 

kalendarza imprez sportowych w Trzydniku Dużym. Z kolei 
trener Damian Jakóbczyk ujawnił, że niebawem zajęcia 
zapaśnicze mogą się pojawić także w innych szkołach, w tym 
w Trzydniku Dużym. Ostateczne decyzje mają być podjęte 
po rozmowach z dyrekcjami zainteresowanych placówek.
Oprócz wójta Serafina i trenera Jakóbczyka, puchary i 
medale wręczali najlepszym zapaśniczkom - reprezentująca 
marszałka województwa lubelskiego radna sejmiku Anna 
Baluch, Michał Stawiarski, dyrektor biura poselskiego, 
który patronował turniejowi, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Rzeczycy Ziemiańskiej Renata Ryń-Sobala i nauczyciel 
wychowania fizycznego w tej szkole Robert Nowosad.
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Przedstawiciele władz i mieszkańcy gminy Trzydnik Duży mają swój udział w tegorocznej akcji „Narodowe czytanie”. 
Wprawdzie jej krajowy finał odbył się na początku miesiąca, ale fragmenty „Moralności Pani Dulskiej” w Rzeczycy 
Księżej rozbrzmiewały 17 września. Specjalnie z tej okazji remiza miejscowej OSP zamieniła się w salon Anieli Dulskiej, 
gdzie w imieniu organizatorów z Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzydniku Dużym i jej filii w Rzeczycy Księżej, gości 
powitała Monika Latek. Zaproszenie do lektury dzieła Gabrieli Zapolskiej przyjęli: sekretarz Urzędu Gminy Trzydnik 
Duży Tomasz Mularczyk, dyrektor ośrodka kultury Ewa Sobota, dyrektor gminnej biblioteki Ewa Biała, emerytowana 
bibliotekarka Wiesława Kotuła i obecna bibliotekarka Aleksandra Wójcik, była i obecna polonistki ze szkoły w Rzeczycy 
Księżej - Grażyna Surowiec i Jadwiga Wójcik, były dyrektor tej placówki Wiesław Wojtaszek z żoną Jadwigą Wojtaszek, 
także byłą nauczycielką, sołtys Rzeczycy Księżej Grzegorz Radwan oraz nauczycielki Agnieszka Wrotkowska i Katarzyna 
Nitkiewicz. Wśród gości byli również, reprezentująca miejscowe KGW Halina Drzewiej-Sosnówka z mężem, Anna 
Biernacka z grupy artystyczno-rękodzielniczej "Pleciugi", Barbara Widarska ze świetlicy wiejskiej w Rzeczycy Księżej 
oraz miejscowi siódmo- i ósmoklasiści. Każdy mógł choć przez chwilę poczuć się jak pani Dulska przymierzając piękne 
kapelusze, w aranżacji mieszczańskiego salonu. Wspólne obchody "święta polskiej literatury" zakończyły się rozmowami 
przy kawie, herbacie i pysznym cieście upieczonym przez Agnieszkę Lenart z filii bibliotecznej w Olbięcinie. "Narodowe 
czytanie" odbywa się od 2012 roku z inicjatywy prezydenta RP. W tym roku lektorzy mierzyli się w dziełem Gabrieli 
Zapolskiej, które swoją premierę miało w 1906 roku, ale na polskich scenach gości nieprzerwanie do dzisiaj. Szacuje się, że 
przez ponad sto lat w Polsce zrealizowano łącznie około 210 inscenizacji "Moralności pani Dulskiej". Na podstawie dramatu 
powstały również filmy, w tym obraz z 1930 roku, uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy. Za rok obowiązującą 
lekturą będą "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza.

Z wizytą u pani Dulskiej w Rzeczycy Księżej

40 lat lat pracy poświęconej dzieciom i młodzieży! Tyle lat przepracował Pan Zbigniew Wilkołek - Dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie! Przez ponad 20 lat lat, dzięki przychylności 
Pana Dyrektora, Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym organizował w Olbięcinie, dla kolejnych pokoleń, 
Gminne Święto Sportu - największe sportowe wydarzenie w powiecie kraśnickim, w którym każdego roku 
brało udział ponad 3️00 zawodników i zawodniczek. Z wielką przyjemnością do Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Olbięcinie, przyjeżdżali artyści z całego kraju i z zagranicy, na Ogólnopolskie Plenery 
Malarskie, których GOK miał przyjemność być organizatorem. Gościnność i atmosfera, która tam panowała, 
do dnia dzisiejszego została w pamięci naszych gości! Organizacja tych wydarzeń wpłynęła pozytywnie 
na wizerunek Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym, a na przestrzeni wielu lat zawsze mogliśmy 
liczyć na pomoc ze strony Pana Dyrektora. Dziękując za wieloletnią współpracę, która umożliwiła realizację 
największych wydarzeń sportowych i artystycznych w naszej gminie, i która była dla nas zawsze źródłem 
satysfakcji i zadowolenia, składam Panu Zbigniewowi Wilkołkowi wyrazy najgłębszego poważania. Życzę 
również dużo zdrowia i wielu pięknych chwil w życiu osobistym.

PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓŁPRACĘ

Ewa Sobota - dyrektor GOK
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Międzypokoleniowy dzień osób starszych
„Spotkaniem pokoleń” starsi i młodsi mieszkańcy gminy 
Trzydnik Duży uczcili Międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych. 21 października w ośrodku kultury były 
występy artystyczne, wystawy, pokaz mody, życzenia 
i okolicznościowy tort. W spotkaniu uczestniczyła 
40-osobowa grupa starszych mieszkańców oraz dzieci i 
młodzież. 

Obchody rozpoczęła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Trzydniku Dużym Ewa Sobota, która opowiedziała o 
4 latach funkcjonowania, działającego przy placówce, 
Klubu Seniora "Radość Życia". Potem wójt Krzysztof 
Serafin oraz Michał Stawiarski, dyrektor biura posła 
Kazimierza Chomy, złożyli starszym mieszkańcom gminy 
życzenia i podzielili specjalny tort. W części artystycznej 
wystąpili uczniowie ze szkół podstawowych w Olbięcinie 
i Trzydniku Dużym, soliści i instrumentaliści z ośrodka 
kultury oraz grupa akrobatyczna "Amino" z Annopola. Na 
scenie GOK prezentowali się również sami seniorzy, którzy 
pochwalili się talentami wokalnymi, a Maria Magdziak 
z Woli Trzydnickiej odczytała kilka autorskich wierszy. 
Dużo emocji i wzruszeń dostarczył również pokaz mody 
"Stylowy senior", podczas którego panie zaprezentowały 
różne style mody - od sportowego przez wieczorowy, 
biznesowy i ludowy, po trendy z lat 30. minionego wieku 
oraz dress code "codzienny". Seniorki udowodniły, że 
elegancja nie ma metryki, a z odpowiedniego sposobu 
ubierania się można czerpać radość. Ciekawym akcentem 
spotkania był międzypokoleniowy turniej, przygotowany 
przez wolontariuszy z Olbięcina, którzy pytali m.in.: jak 
miał na imię Napoleon i które rzeki są... suche. Odbyła się 
także projekcja filmu "Seniorzy z inicjatywą". Obchodom 
towarzyszyły wystawy - rękodzielnicza i fotograficzna - 
przedstawiające aktywność starszych mieszkańców gminy. 

Spotkanie zorganizowały Gminny Ośrodek Kultury oraz 
szkolne kluby wolontariusza w Trzydniku Dużym, Olbięcinie 
i Łychowie Gościeradowskim. Oprócz wójta Krzysztofa 
Serafina, gminne władze reprezentowali przewodniczący 
rady gminy Ryszard Serafin i sekretarz Tomasz Mularczyk.

Uroczystość była także okazją do przekazania pieniędzy, 
zebranych przez seniorów, na leczenie pracownika urzędu 
gminy Krzysztofa Jaworka, który walczy z chorobą 
nowotworową. Odebrał je Michał Stawiarski, który 
koordynował akcją charytatywną. Organizatorzy obchodów 
dziękują za pomoc młodzieży i opiekunkom szkolnych 
klubów wolontariusza Iwonie Sowie i Agnieszce Maciąg 
z Olbięcina, Ewelinie Suchorze i Magdalenie Cieślak z 
Trzydnika Dużego oraz Joannie Trybule-Jargiło z Łychowa 
Gościeradowskiego. Adresatkami podziękowań są także 
panie z KGW w Łychowie Gościeradowskim oraz Patrycja 
Kłudka i Martyna Loch, które oferowały seniorkom 
bezpłatne zabiegi pielęgnacyjne dłoni.

19

Źródło: www.ias24.eu



Gazeta Trzydnicka Nr 2/45/2120

Koła Gospodyń Wiejskich promują gminę
Jeden z sierpniowych weekendów był bardzo intensywny dla 
trzech kół gospodyń wiejskich. 8 sierpnia KGW "Przyjazna 
Wieś" była w Urszulinie, KGW Łychów Gościeradowski 
miała swoje stoisko na festiwalu w Nisku na Podkarpaciu, a 
KGW Rzeczyca Księża wystąpiło na Festiwalu "Polska od 
kuchni" w Zamościu. W Urszulinie KGW "Przyjazna Wieś" 
Olbięcin odebrała wyróżnienie w konkursie kulinarnym 
"Bitwa Regionów" za "kaczkę czarną nadziewaną sosem 
malinowo-chrzanowym". 

W konkursie, organizowanym przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa, jury oceniło prawie 620 propozycji 
z całej Polski. - Nasza potrawa opierała się na kaczce 
wykorzystywanej w różnych daniach na Lubelszczyźnie 
i malinach, z których słyną okolice Kraśnika. W 
nagrodę otrzymałyśmy dyplom i upominek - relacjonuje 
przewodnicząca koła Agata Antosiewicz, która odebrała 
wyróżnienie. Także 8 sierpnia KGW Łychów Szlachecki 
prezentowało lokalne przysmaki na Festiwalu Kultury 
Łowieckiej w Nisku. - Otrzymałyśmy zaproszenie do udziału 
w tej imprezie już po raz drugi od jednego z członkow 
tamtejszego koła łowieckiego. Tym razem oferowałyśmy 
gościom m.in.: oponki, pierogi, bigos, smalczyk ze swojskim 
chlebem i kiszonym ogórkiem oraz różne rodzaje ciast - 
mówi przewodnicząca KGW w Łychowie Szlacheckim 
Jolanta Zawadzka. Z kolei KGW Rzeczyca Księża miała 
okazję zaprezentowania swoich zdolności wokalnych 
na scenie plenerowej na rynku w Zamościu. Na konkurs 
artystyczny, organizowany w ramach Festiwalu "Polska 
od kuchni", koło z Rzeczycy Księżej z przewodniczącą 
Wiesławą Bucior zgłosiło nagranie dwóch pieśni - "Świeci 
księżyc na błękicie" i "Tam pod szumiącym jaworem", które 
w Zamościu członkinie koła wykonały na żywo a capella.

Festyn w Rzeczycy Ziemiańskiej Kolonii
11 lipca dzieci z Rzeczycy Ziemiańskiej Kolonii bawiły się na wakacyjnym festynie. Co roku mieszkańcy sami organizują 
takie imprezy, angażując w ich przygotowanie m.in. miejscowe gospodynie i młodzież. Mieszkanki Rzeczycy Ziemiańskiej 
Kolonii upiekły pierogi z kaszy jaglanej, malinowe ciastka i inne łakocie oraz przygotowały napoje. Uczestnicy festynu 
mogli się nimi rozkoszować za darmo. - Do współpracy przy organizacji imprezy zaprosiliśmy również miejscową firmę 
"Akpol", sponsora dmuchanych zjeżdżalni, które cieszyły się wśród dzieci ogromną popularnością. Były też zabawy z 
animatorami, puszczanie baniek i malowanie twarzy, a w roli wolontariuszy wcieliła się nasza młodzież - relacjonuje 
inicjatorka festynu i radna Rady Gminy Trzydnik Duży Teresa Tupaj. Organizatorzy szacują, że na boisku w Rzeczycy 
Ziemiańskiej Kolonii bawiło się ponad 200 osób, a wśród gości był wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin.

Zapaśniczki w Kielcach
Udany start zapaśniczek L.U.K.S. "Suples" Kraśnik, w tym uczennicy Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Ziemiańskiej, 
na Mistrzostwach Polski Młodziczek w Kielcach. Podczas zawodów, które odbyły się w miniony weekend, Anna Flis i 
Agnieszka Bryczek stanęły na podium, a Oliwia Torba znalazła się w najlepszej dziesiątce. W rywalizacji wzięło udział 
148 zawodniczek z roczników 2007-2009 z 54 klubów. Anna Flis z SP 6 w Kraśniku zdobyła srebrny medal w kategorii 
wagowej 54 kilogramy, Agnieszka Bryczek z SP Rzeczyca Ziemiańska wywalczyła brąz w kategorii 66 kilogramów, a 
jej szkolna koleżanka Oliwia Torba zajęła 10 miejsce w kategorii 50 kilogramów. Na tej samej pozycji w klasyfikacji 
drużynowej uplasował się "Suples" Kraśnik. Obydwie zapaśniczki z Rzeczycy Ziemiańskiej w przyszłym roku mają szanse 
na lepsze wyniki, ponieważ zostają w grupie wiekowej młodziczek. Z kolei Anna Flis stanie przed nowym wyzwaniem, 
startując w juniorkach młodszych.
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 Gminne sukcesy na dożynkach powiatowych
Dwie nagrody i dwa wyróżnienia to dorobek gminy 
Trzydnik Duży w konkursach, które odbyły się na 
tegorocznych dożynkach powiatowych. Rolnicy z powiatu 
kraśnickiego podziękowali za żniwa 5 września w Liśniku 
Dużym. W konkursie wieńców drugie miejsce w kategorii 
kompozycji współczesnych zajęło Koło Gospodyń 
Wiejskich w Łychowie Szlacheckim, natomiast wieniec 
tradycyjny, uwity przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Rzeczycy Ziemiańskiej zdaniem jury zasłużył na 
wyróżnienie. Obydwa koła przygotowały również stoisko 
promujące gminę Trzydnik Duży, za które jurorzy przyznali 
im drugie miejsce, doceniając m.in. walory estetyczne oraz 
oryginalność i smak potraw regionalnych. 

Rolnicy z gminy Trzydnik Duży znaleźli się również wśród 
gospodarzy, którzy zostali uhonorowani za swoją pracę 
dyplomami starosty kraśnickiego. Andrzej Rolla wręczył 
takie wyróżnienia Radosławowi Przywarze z Trzydnika 
Dużego Kolonii i Marcinowi Skoczylasowi z Węglina. Z 
sukcesów KGW i rolników dumni byli pozostali członkowie 

trzydnickiej delegacji, którą tworzyli wójt Krzysztof 
Serafin, sekretarz Tomasz Mularczyk, radni i sołtysi oraz 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym 
Ewa Sobota.

Wszyscy dziękują uczestnikom dożynek, którzy odwiedzili 
stoisko promocyjne, a za pomoc w godnym reprezentowaniu 
gminy na forum powiatowym słowa uznania kierują 
do druhów z OSP w Rzeczycy Ziemiańskiej na czele z 
Tomaszem Jabłońskim.

"Pleciugi" na dożynkach wojewódzkich
Grupa "Pleciugi" z Rzeczycy Księżej reprezentowała 
gminę Trzydnik Duży na Dożynkach Wojewódzkich 
w Lubyczy Królewskiej. Podczas regionalnego święta 
plonów, które odbyło się 12 września, uwity przez 
członkinie grupy wieniec otrzymał wyróżnienie w kategorii 
kompozycji współczesnych. Do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego "Pleciugi" zgłosiły wieniec, 
który brał udział w konkursie gminnym. - To kompozycja 
w kształcie kosza z motywami motyli na stalowym stelażu, 
upleciona ze zbóż, kwiatów i ziół, które zbierałyśmy od 
wiosny na naszych polach, łąkach i w lasach. Na początku 
miałyśmy inną koncepcję, ale gdy okazało się, że nie wszystkie 
zioła po ususzeniu wyglądają efektownie, zmieniłyśmy 
pomysł. Wieniec przygotowywałyśmy wieczorami przez 
trzy tygodnie - mówi w rozmowie z Informacyjną Agencją 
Samorządową, reprezentująca grupę z Rzeczycy Księżej 
Monika Latek. Jednocześnia podkreśla, że już sam udział 
w konkursie wojewódzkim był dużym wyróżnieniem, tym 
bardziej, że wieniec wykonany przez "Pleciugi" był jednym 
z dwóch z powiatu kraśnickiego. "Pleciugi", które tworzą 
mieszkanki sołectw Rzeczyca Księża i Owczarnia, działają 
zaledwie od pół roku. - Nazwę wymyśliła jedna z koleżanek, 
która chciała zakończyć przedłużającą się dyskusję na 
ten temat. I tak "gadanie" zwane "pleceniem" okazało się 
pożyteczne. Swoją nieformalną siedzibę mamy w starej 
piwnicy, przystosowanej i wyposażonej na nasze potrzeby, a 
nazywanej "pleciugarnią" - dodaje Monika Latek. Członkinie 
grupy połączyły wspólne zainteresowania, którymi dzielą 
się podczas wewnętrznych warsztatów. Razem gotują, pieką 
i wyszywają na szydełku, a swoje umiejętności konfrontują 

w różnych konkursach. Niedawno "Pleciugi" dotarły do 
finału wojewódzkiego konkursu "Kobieta wyjątkowa, 
gospodarna", w którym otrzymały wyróżnienie w kategorii 
potraw za "kaszę jaglaną z podagrycznikiem i płatkami 
mniszka lekarskiego". W konkursie brały również udział - 
serweta haftowana kilkoma ściegami i bułeczki z nadzieniem 
owocowym. Pierwszym konkursem, w którym wystartowała 
grupa, był gminny konkurs palm wielkanocnych. Potem 
panie piekły i gotowały lokalne przysmaki na różne imprezy, 
w tym akcje charytatywne oraz startowały w konkursach 
o szerszym zasięgu. Teraz zapowiadają, że będą dalej 
rozwijać się w kierunku kulinarnym i rękodzielniczym, a 
dotychczasowe sukcesy motywują je do rozwijania swoich 
umiejętności.

(fot. Pleciugi)
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Grupa starszych mieszkańców gminy Trzydnik Duży 
regenerowała siły w Nałęczowie. Wycieczka była kolejnym 
elementem projektu "Aktywnie po zdrowie", na który 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi 
Trzydnickiej pozyskało funduszy unijnych. Głównym 
celem eskapady do miasteczka słynącego z mikroklimatu, 
sprzyjającego naturalnemu obniżeniu się ciśnienia krwi, 
była wizyta w kompleksie wodnym "Atrium", gdzie seniorzy 
korzystali z niemalże wszystkich możliwych atrakcji. Były 
kąpiele w basenie, hydromasaż, jacuzzi, sauny - sucha i 
parowa oraz aerobik w wodzie, który sprawił uczestnikom 
zajęć największą frajdę. Wodnych rozkoszy trzydniccy 
seniorzy zażywali po spacerze. Przed pobytem w "Atrium" 
spacerowali po ponad 190-letnim parku zdrojowym, 
zwiedzali muzeum Stefana Żeromskiego i kościół św. Karola 
Boromeusza, a także podziwiali wille z przełomu 19. i 20. 
wieku w stylu szwajcarskim, zakopiańskim i secesyjnym, 
znajdujące się przy Alei Lipowej. Przewodnikiem po 
Nałęczowie była Halina Biernat, emerytowana nauczycielka 
zaprzyjaźniona z jedną z trzydnickich seniorek. Po obiedzie 
"tymczasowi kuracjusze" z Trzydnika Dużego delektowali 
się smakiem gorącej czekolady w słynnej pijalni w Parku 
Zdrojowym. Wizyta w Nałęczowie była kolejnym elementem 
projektu, który rozpoczął się kilka tygodni temu od aerobiku 
i zajęć tanecznych. W planach są kolejne takie spotkania, 
połączone z pokazem i degustacją dań fit. Wszystkie zajęcia 
odbywają się w ośrodku kultury, który jest równocześnie 
siedzibą stowarzyszenia. Projekt "Aktywnie po zdrowie" 
jest współfinansowany ze środków unijnego Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, które stowarzyszenie 
pozyskało za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
Ziemi Kraśnickiej.

Seniorzy w Nałęczowie
 "Aktywnie po zdrowie"

14 października Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych 
do otrzymania dofinansowania w ramach zakupu i zdalnego dostępu do nowości wydawniczych. Są to środki finansowe 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś operatorem jest Biblioteka Narodowa. Gminna Biblioteka Publiczna w 
Trzydniku Dużym otrzymała w tym roku 8 tysięcy złotych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzydniku Dużym jest beneficjentem programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery 
dla bibliotek.” Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i 
wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca 
poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Koszt zadania wynosił ogółem 22 
794,00 zł, w tym 19 305,00 zł to dofinansowanie z Instytutu Książki. W ramach zadania zakupiono: 
- 4 zestawy komputerowe (jednostka centralna + monitor),
- 8 czytników książek elektronicznych,
- 4 zasilacze UPS,
- 3 pamięci zewnętrzne, 
- 1 skaner A3, 
- 4 zestawy klawiatura + mysz,
- 2 komputery przenośne, 
- 6 programów Microsoft Office. 

Komputery dla bibliotek

Dofinansowanie na zakup nowości

Ewa Sobota

GBP w Trzydniku Dużym
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Wakacyjna biesiada w Łychowie Szlacheckim
W pierwszą niedzielę wakacji mieszkańcy Łychowa 
Szlacheckiego oraz innych miejscowości z gminy Trzydnik 
Duży i powiatu kraśnickiego bawili się na biesiadzie, którą 
zorganizowało miejscowe koło gospodyń wiejskich. 27 
czerwca na placu przy remizie OSP odbywały się występy 
artystyczne, konkursy kulinarne, popisy akrobatyczne i 
wiele innych atrakcji, na które organizatorzy pozyskali 
pieniądze z Unii Europejskiej. Najbardziej widowiskowe i 
emocjonujące okazały się zmagania kulinarne. W konkursie 
pod hasłem "Zapomniane smaki regionu" swoje propozycje 
zgłosiły gospodynie z sześciu miejscowości. Członkowie 
komisji oceniającej przygotowane przez nie rarytasy 
uznali, że na pierwsze miejsce zasłużyły panie z KGW z 
Salomina za pasztet z kaszą gryczaną i grzybami, podany z 
kompotem z czarnego bzu i cytryny. Drugie miejsce zajęło 
KGW z Rzeczycy Ziemiańskiej za świeżonkę ze smażoną 
cebulką i żurawiną, a na trzecim miejscu uplasowało się 
KGW z Węglinka za pierogi z kaszą, serem i miętą oraz 
pierogi z truskawkami polanymi "swojską" śmietanką. 
Poza podium uplasowały się koła z Woli Trzydnickiej, 

Zdziechowic i Łychowa Gościeradowskiego. Oprócz 
konkursu na potrawę, trzy KGW - Olbięcin, Salomin 
i Rzeczyca Ziemiańska zmierzyły się w potyczkach 
kulinarnych, przyrządzając smakołyki z produktów, które 
otrzymały tuż przed rozpoczęciem rywalizacji. Jury uznało, 
że fantastyczne frykasy przygotowały wszystkie koła za co 
zdobyły równorzędne nagrody. Festyn był również okazją 
do podsumowania konkursu plastycznego "Łychów - moja 
mała ojczyzna", w którym wzięli udział uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Łychowie Szlacheckim. Jury oceniło 
18 prac, przyznając nagrody i wyróżnienia w dwóch 
kategoriach wiekowych. W młodszej grupie autorów z klas 
0 - III pierwsze miejsce zajęła Nikola Ufniarz, drugie - Alicja 
Pokwapisz, trzecie - Adam Topolski, a na jedyne wyróżnienie 
zasłużył Antoni Łopion. W kategorii klas IV - VIII jurorom 
najbardziej spodobała się propozycja Krzysztofa Górnego. 
Drugą nagrodę odebrała Oliwia Słabczyńska, a trzecią - 
Gabriela Kot. W tej grupie młodych plastyków członkowie 
komisji przyznali jeszcze dwa wyróżnienia dla Jakuba 
Miękiny i Emilii Szot. Podczas wakacyjnej biesiady na 

Korzystanie z nowoczesnych technologii nie jest domeną wyłącznie młodych ludzi. Takie umiejętności zdobywają również 
starsi mieszkańcy gminy Trzydnik Duży, którzy 8 września rozpoczęli realizację projektu "Cyfrowi debiutanci - oswajamy 
technologie". W Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym spotkało się 15 seniorów, którzy dzięki wsparciu z 
budżetu państwa, uczyli się obsługi komputera i smartfona oraz aplikacji, służących do komunikowania się przez internet. 
Dodatkowo poznali podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z treści dostępnych w sieci. Wszystkie zajęcia, które 
prowadził doświadczony edukator Centralnego Domu Technologii, były bezpłatne. Projekt "Cyfrowi Debiutanci - oswajamy 
technologie", realizowany przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju, był dofinansowany ze środków wieloletniego 
Programu na Rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025.

Seniorzy oswajali technologie
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plenerowej scenie prezentowały się zespoły artystyczne 
kół gospodyń z: Łychowa Gościeradowskiego, Węglina 
i Rzeczycy Księżej oraz Klub Nowoczesnych Kobiet z 
Olbięcina. Występom towarzyszyła degustacja lokalnych 
potraw, wystawy rękodzieła, popisy Grupy Akrobatycznej 
"Amino"z Annopola i orkiestry dętej z Polichny, a prawie 
10-godzinne spotkanie zakończyła zabawa z zespołem 
"Lava", również z Polichny. Wśród gości biesiady byli: 
reprezentujące marszałka województwa lubelskiego 
Katarzyna Janiszewska i Kamila Szysiak, członek Zarządu 
Powiatu Kraśnickiego Henryk Flis, władze gminne z 
wójtem Krzysztofem Serafinem, sekretarzem Tomaszem 
Mularczykiem i skarbnikiem Eweliną Szwed oraz dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym Ewa 
Sobota.

Wakacyjną zabawę zorganizowało Koło Gospodyń 
Wiejskich "Łychowianki" z Łychowa Szlacheckiego, 
które pieniądze na ten cel pozyskały z unijnego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej.

Na stadionie prawie jak w kinie!
Ponad 400 osób odwiedziło w tym roku "Kino plenerowe" 
na stadionie w Trzydniku Dużym. W ciągu dwóch dni 
widzowie obejrzeli "pod chmurą" cztery seanse. 

"Gang Wiewióra 2" dla dzieci i "Winchester. Dom duchów" 
dla dorosłych były wyświetlane 16 lipca, a dzień później 
publiczność obejrzała "Był sobie pies 2" i "Futro z misia". 
Repertuar kina w plenerze wybrali spośród 16 propozycji 
internauci, którzy głosowali na wybrane tytuły na profilu 
Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym na 
Facebook’u. Pierwszego dnia, oprócz darmowych seansów, 
najmłodsi goście mogli także poszaleć na dmuchanych 
zjeżdżalniach, a przez cały czas rozkoszować się smakiem 
waty cukrowej. Jak w prawdziwym kinie nie mogło 
zabraknąć także tradycyjnego popcornu.

Organizatorzy pokazów przyznają, że mają już pomysły na 
przyszły rok, ale szczegółów na razie nie zdradzają.

Ewa Sobota
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"Potrzeba nam wolności…"
Na uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny i patriotycznym spotkaniu w ośrodku kultury zgromadzili się mieszkańcy 
gminy Trzydnik Duży w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody rozpoczęły się już 7 listopada i 
potrwały do 1 grudnia, ale ich główna część odbyła się 11 listopada. Pierwszym punktem uroczystości była msza święta 
w kościele w Woli Trzydnickiej, po której uczestnicy obchodów złożyli wieńce i kwiaty przy pomniku św. Jana Pawła 
II. Druga część narodowego święta odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku, gdzie każdy z gości otrzymał 
okolicznościowe kotyliony, przygotowane w świetlicach w Rzeczycy Księżej i Węglinku. Do 103. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości w swoich przemówieniach nawiązywali wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin, starosta 
kraśnicki Andrzej Rolla i Michał Stawiarski, dyrektor biura poselskiego Kazimierza Chomy. Wśród gości byli również: 
członek zarządu Powiatu Kraśnickiego Henryk Flis, sekretarz gminy Tomasz Mularczyk, radni, proboszczowie parafii w 
Woli Trzydnickiej - ksiądz Jerzy Król i w Dąbrowie - ksiądz Janusz Kucz, dyrektorzy szkół oraz członkowie miejscowego 
Klubu Seniora "Radość życia" i kół gospodyń wiejskich. Wszyscy obejrzeli spektakl muzyczno-poetycki "Potrzeba nam 
wolności...", w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olbięcinie, przygotowany pod kierunkiem 
Małgorzaty Nowak i Izabeli Karwat. Uroczystość była również okazją do podsumowania projektu "(Nie)zapomniane 
tradycje na Ziemi Trzydnickiej", realizowanego od czerwca do października przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i 
Promocji Ziemi Trzydnickiej, za pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej 
lokalni twórcy ludowi, poeci i członkowie kół gospodyń wiejskich brali udział w sesjach zdjęciowych, promujących lokalne 
dziedzictwo kulturowe. Fotografie złożyły się na wystawę, zaprezentowaną uczestnikom narodowego święta. Goście 
mogli również skosztować produktów regionalnych, o które zadbały panie z kół gospodyń wiejskich w Woli Trzydnickiej 
i Łychowie Szlacheckim. Dopełnieniem tej części uroczystości był występ Zespołu "Świteź" z Węglina z widowiskiem 
obrzędowym "Darcie pierza". Dyrektor GOK Ewa Sobota dziękuje Olimpii Koziej-Kuli oraz Magdalenie Ciosek i 
Sławomirowi Nowakowi za przygotowanie wystawy "(Nie)zapomniane tradycje na Ziemi Trzydnickiej", a wolontariuszowi 
Sebastianowi Krawczyńskiemu za słodkie pyszności w biało-czerwonych barwach. Na okolicznościowym spotkaniu w 
ośrodku kultury obchody narodowego święta w gminie Trzydnik Duży się nie skończyły, bowiem zorganizowano jeszcze 
turnieje warcabowe i tenisa stołowego, warsztaty tworzenia kotylionów, zajęcia kulinarne, wystawy i niepodległościowy 
marsz nordic walking. Wszystko odbywało się zarówno w siedzibie GOK, jak i świetlicach. Ostatnim akcentem był koncert 
"Do kraju tego", który w ramach "Roku Norwidowskiego", odbył się 1 grudnia w ośrodku kultury.

Święto Niepodległości w gminie Trzydnik Duży

Źródło: www.ias24.eu
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Wakacyjne zajęcia w ośrodku kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym był 
tradycyjnie organizatorem tegorocznych zajęć wakacyjnych. 
Spotkania i wyjazdy odbywały się w dwóch tygodniowych 
turnusach - w lipcu i sierpniu. Ze względu na ograniczenia 
związane z pandemią w zajęciach stacjonarnych brało 
udział po około 20 dzieci i młodzieży. Trzydnicka placówka 
organizowała m.in.: zajęcia plastyczne, gry planszowe, 
kalambury i zagadki. W programie były również: 
drużynowe konkurencje sportowe, zabawy integracyjne 
i ruchowe, zajęcia muzyczne, teatralne i kulinarne. Na 
tych ostatnich dzieci same przyrządzały na przykład 
gofry czy pizzę. Podczas tegorocznych wakacji młodzi 
mieszkańcy gminy brali również udział w plenerowych 
spotkaniach bibliotecznych, byli na wycieczkach w 
kompleksie parkowo-pałacowym w Olbięcinie i parku 
rozrywki "Energylandia" w Zatorze oraz oglądali filmy 
w plenerowym kinie na miejscowym stadionie. Zajęcia 
prowadzili instruktorzy: Magdalena Ciosek i Sławomir 
Nowak, Renata Szostak, Barbara Widarska, Aleksandra 
Wójcik, Agnieszka Szymańska, Krzysztof Gac, Piotr Pizoń 
i Jolanta Ciosek, a także wolontariusze: Angelika Stasiak, 
Sebastian Krawczyński i Filip Rak.

Energetyczne zakończenie wakacji 
Wycieczką do największego w Polsce rodzinnego parku 
rozrywki „Energylandia” w Zatorze zakończyły się wakacje 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trzydniku Duży. Na 
wyprawę wybrało się ponad 50 osób, choć chętnych było 
znacznie więcej. - Wycieczka trwała… dwa dni. Wyjechaliśmy 
w czwartek przed południem, a wróciliśmy w piątkowy 
poranek. Początkowo w "Energylandii" mieliśmy być do 
19.00, ale wszyscy uczestnicy zadecydowali o przedłużeniu 
pobytu o kilka godzin, by mogli skorzystać ze wszystkich 
dostępnych atrakcji - podsumowują organizatorzy.Cała ekipa 
wróciła do Trzydnika Dużego nad ranem zmęczona, ale bardzo 
zadowolona i pełna energii na najbliższe miesiące pracy.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym 
Ewa Sobota dziękuje za opieką nad uczestnikami wyprawy 
instruktorom Magdalenie Ciosek i Sławomirowi Nowakowi 
oraz pedagogom Dorocie Nyk i Małgorzacie Nowak.

Njpiękniejsze pieski nagrodzone
8 lipca, na podsumowanie konkursu, który z okazji Dnia Psa zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym, 
niektórzy laureaci pojawili się ze swoimi pupilami. Zabawa polegała na sfotografowaniu czworonożnych przyjaciół i 
zamieszczeniu zdjęcia psa z imieniem na Facebook’u. - Zainteresowanie konkursem było niespodziewanie duże. 
Otrzymaliśmy prawie 50 fotografii zwierzaków, w tym takich, które pochodzą z adopcji. To bardzo pocieszające, bo Dzień 
Psa został ustanowiony m.in. po to, by zwrócić uwagę na wszystkie czworonogi, także te, które nie mają domu. Każde 
zwierzę zasługuje na właściwe traktowanie i szacunek, a niestety psy często są porzucane, gdy nie radzą sobie z nimi 
właściciele albo gdy zwierzak się po prostu znudzi - podkreślają pomysłodawcy konkursu. Organizatorzy wybrali pięć 
fotografii, za które przyznali główne nagrody. Zasłużyły na nie: "Lolcia" Luizy Maciąg z Rzeczycy Ziemiańskiej Kolonii, 
"Lady" Pauli Bral z Trzydnika Dużego, "Mika" Aleksandry Sikory, także z Trzydnika Dużego, "Luna" Edyty Szczuki z 



Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym ma nową 
propozycję aktywnego spędzania wolnego czasu. Od 
października placówka zaprasza na bezpłatne zajęcia nordic 
walking, które są organizowane we współpracy z wszystkimi 
świetlicami. 

Szczegółowy harmonogram zajęć, finansowanych 
przez wójta gminy Trzydnik Duży i Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jest dostępny 
na stronie internetowej ośrodka kultury oraz profilach 
gminnych świetlic na Facebook’u.

Nordic walking to, zdobywająca w Polsce coraz większą 
popularność, forma rekreacji polegająca na marszach ze 
specjalnymi kijami. Wymyślona została w Finlandii w 
latach 20-tych ubiegłego wieku, jako metoda treningu 
dla narciarzy biegowych. W porównaniu ze zwyczajnym 
marszem czy joggingiem, nordic walking powoduje większą 
aktywność mięśni m.in.: klatki piersiowej, ramion i brzucha, 
a jednocześnie zmniejsza nacisk na kolana, biodra i plecy. 
Pomaga też spalić przeciętnie od 20 do 40 procent więcej 
kalorii. Z badań wynika, że dobry trening techniki nordic 
walking pozwala usprawnić układ oddechowy i sercowo-
naczyniowy, rozwija wszystkie mięśnie kończyn dolnych 
i górnych, wzmacnia mięśnie tułowia, ramion i barków, a 
także zwiększa górne odcinki kręgosłupa i łagodzi napięcia 
mięśniowe w okolicy barków. Niewątpliwą zaletą tej formy 
rekreacji jest to, że nordic walking może uprawiać każdy, 
bez względu na wiek czy kondycję.
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Nordic walking w ofercie GOK

Rzeczycy Księżęj i "Lalusia" Agnieszki Zarzecznej z Trzydnika Małego. Trofea dla zwycięskich piesków ufundował lekarz 
weterynarii Ewelina Jabłońska z Gabinetu Weterynarii w Rzeczycy Ziemiańskiej i przyjazny zwierzętom GOK w Trzydniku 
Dużym. Podczas podsumowania konkursu, pani doktor nie tylko wręczała nagrody, ale także udzielała cennych porad ich 
właścicielom. Nagrody, które nie zostały odebrane przez waścicieli piesków przekazano do schroniska prowadzonego przez 
Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom "Tulimy" w Kraśniku. 

Materiał sponsorowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzydniku Dużym

Magdalena Ciosek
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 Świąteczny koncert w GOK
Duża, pachnąca i pięknie udekorowana choinka stanęła w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym. Świętami w placówce 
zapachniało już 14 grudnia podczas bożonarodzeniowego koncertu, połączonego z ubieraniem tradycyjnego drzewka, występami 
młodych artystów i akrobatów oraz wizytą świętego Mikołaja. Ozdoby do dekoracji choinki przygotowali uczestnicy zajęć plastycznych 
pod kierunkiem instruktorki Olimpii Koziej-Kuli oraz pracownicy GOK. Z zaproszenia do wspólnego ubierania drzewka przy dźwiękach 
kolęd skorzystała liczna grupa dzieci, którym towarzyszyli rodzice i dziadkowie oraz święty Mikołaj z pomocnikami. Święty z brodą 
nieco się spóźnił, ale w zamian przywiózł worek prezentów, watę cukrową i inne słodkości. Koncert rozpoczął się od wręczenia 
podziękowań wolontariuszom, którzy kilka dni wcześniej obchodzili swoje święto. Okolicznościowe dyplomy i upominki z rąk dyrektor 
GOK w Trzydniku Dużym Ewy Soboty odebrali Sebastian Krawczyński i Filip Rak, którzy na co dzień wspierają działalność placówki. 
O bajkowy nastrój zadbali nauczyciele z Olbięcina - Izabela Karwat i Łukasz Matyzbon, którzy rozbudzili dziecięcą wyobraźnię 
czytając "Dziewczynkę z zapałkami" Hansa Christiana Andersena. W dalszej części przedświątecznego spotkania wystąpili uczestnicy 
zajęć, które w ośrodku kultury prowadzą instruktorzy: Sławomir Nowak, Stanisław Długosz, Edyta Zimak, Beata Góra i Daria Just. 
Publiczność z zapartym tchem słuchała wokalistów i instrumentalistów: Gabrieli Mazurek, Dominiki Partyki, Stanisława Płechy, 
Kingi Latawiec, Kingi Warchoł i Adriana Danielewicza. Jeszcze więcej wrażeń dostarczyli publiczności członkowie grup tanecznych i 
sekcji akrobatycznej. Ponadto w Pracowni Orange na poddaszu GOK uczestnicy spotkania oglądali wystawę prac młodych plastyków 
zatytułowaną "Mój Anioł", a także rozkoszowali się watą cukrową i pysznymi ciasteczkami, które przygotowały panie z kół gospodyń 
wiejskich w Rzeczycy Ziemiańskiej i Łychowie Szlacheckim. Na wtorkowy koncert oraz wspólne ubieranie choinki i kolędowanie 
zaprosili GOK i jego partnerzy ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi Trzydnickiej oraz sponsorzy - Krzysztof Serafin, 
Tomasz Mularczyk, Bożena Wilkołek i Henryk Flis.
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Debiut zespołu we Włodawie
Zespół "Świteź" zadebiutował na "Sobótkach Poleskich" 
we Włodawie. Grupa wystąpiła w międzynarodowym 
towarzystwie. Podczas letniej imprezy, oprócz polskich, 
na scenie prezentowały się grupy z Litwy i Ukrainy. Dla 
publiczności przygotowano również koncerty zespołów 
folkowych, pokazy teatru ognia, widowiska obrzędowe, 
warsztaty rękodzielnicze, wróżby sobótkowe i poszukiwanie 
kwiatu paproci. W części artystycznej zespół "Świteź" 
zaprezentował "Noc Kupały".

Zespół "Świteź" na międzywojewódzkim podium
Zespół "Świteź" na podium Międzywojewódzkiego 
Przeglądu Grup Obrzędowych "Wątki Folkloru 
Ludowego". Podczas imprezy, która odbyła się 11 lipca 
w Starym Dzikowie na Podkarpaciu, grupa z gminy 
Trzydnik Duży zajęła trzecie miejsce. Jury doceniło zespół 
pod kierownictwem artystycznym Ewy Miśkiewicz za 
widowisko "Darcie pierza". W imprezie, która ma już prawie 
20-letnią tradycję, wzięło udział sześć grup z województw 
podkarpackiego i lubelskiego. - Trzecie miejsce to jedno z 
największych osiągnięć w 10-letniej historii. Sukces jest 
tym większy, że naszymi konkurentami były bardzo mocne 
i znane zespoły, które działają zdecydowanie dłużej niż my. 
Większość występuje od 20, 30, a nawet około 50 lat, a 
grupa z Krzemienicy, która zaprezentowała spektakl "Drugi 
dzień wesela" wystawia go od 47 lat. Poza tym występują 
w niej członkowie profesjonalnego zespołu pieśni i tańca 

z Rzeszowa - podsumowuje w rozmowie z redakcją  
Ewa Miśkiewicz. Zespół "Świteź" był jednym z dwóch 
reprezentantów województwa lubelskiego na imprezie w 
Starym Dzikowie. 

Zespół „Świteź” z Węglina po raz pierwszy wystąpił 
w Warszawie. W wakacje grupa zaprezentowała się na 
„Scenie Letniej”, organizowanej przez Narodowy Instytut 
Kultury i Dziedzictwa Wsi. Podczas pierwszej z kilku 

imprez, planowanych przez instytut w tym sezonie, 
swoimi zdolnościami scenicznymi mogły się pochwalić 
trzy zespoły - Kapela Jana Kmity z Przystałowic Małych 
z województwa mazowieckiego, Kapela Dudziarska 
"Koźlary" ze Stęszewa w Wielkopolsce i zespół "Świteź", 
który zainaugurował występy na letniej scenie NIKiDW. 
Grupa zaprezentowała "Noc Kupały", z którą wcześniej 
wystąpiła na 46. Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich 
Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie. - To był bardzo udany 
występ, bo publiczność dopisała, miejsce na dziedzińcu 
instytutu było bardzo urokliwe, a oprócz tego część naszego 
zespołu przyjechała do Warszawy dzień przed występem. 
Korzystając z noclegów, które zapewnili organizatorzy, 
kilka godzin mogliśmy wykorzystać na zwiedzanie stolicy 
- podsumowuje Ewa Miśkiewicz.

Zespół z Węglina na letniej scenie w stolicy 

Źródło: www.ias24.eu
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Dzień Dziecka z trzydnickim ośrodkiem kultury
W młodych mieszkańcach drzemią niezwykłe talenty artystyczne. 
Kilkudziesięciu wokalistów i recytatorów ujawniło je 1 czerwca 
przez telefon, biorąc udział w konkursie, który zorganizował 
miejscowy ośrodek kultury. Każdy kto zadzwonił w Dniu Dziecka 
mógł zaśpiewać ulubioną piosenkę, wyrecytować wiersz albo 
przeczytać fragment książki. - Pierwszy telefon odebraliśmy tuż 
po 9.00 od 8-letniego gentlemana z Łychowa Gościeradowskiego, 
który w mistrzowskim stylu zinterpretował wiersz Jana Brzechwy 
"Samochwała". Każda kolejna rozmowa była równie ekscytująca. 
Były na przykład zapierające dech w piersiach występy duetów, 
a najmłodsza uczestniczka naszej zabawy, zaledwie 4-letnia 
Natalia, zaśpiewała piosenkę "A ja wolę moją mamę" z taką 
energią, że zaczęliśmy... tańczyć - relacjonują organizatorzy z 
GOK w Trzydniku Dużym. Jednocześnie przyznają, że byli miło 
zaskoczeni odpowiedzią na ich propozycję, ponieważ w zabawie 
wzięło udział 30 młodych wykonawców. Zabawa telefoniczna 
dla wokalistów i recytatorów była jedną z kilku propozycji, 
przygotowanych przez trzydnicki ośrodek kultury z okazji Dnia 
Dziecka. Inne to rodzinny konkurs, w którym można  było wygrać 
bilety do "Energylandii" w Zatorze, a 15 czerwca placówka 
zaprosiła dzieci na spektakl "Złote jajko". 

Dziesięć medali, w tym trzy srebrne i 7 brązowych - to dorobek 
młodych zapaśników ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy 
Ziemiańskiej w 29. Międzynarodowym Turnieju o Puchar Ziemi 
Kraśnickiej. W klasyfikacji drużynowej, L.U.K.S. "Suples" 
Kraśnik, którego barwy reprezentują zawodniczki i zawodnicy 
z gminy Trzydnik Duży, zajął pierwsze miejsce. Ze względu 
na pandemię i wprowadzone w ostatniej chwili obostrzenia, do 
Kraśnika nie mogli przyjechać rywale z Białorusi, Czech, Litwy, 
Łotwy i Słowacji. Dojechali jedynie młodzi Ukraińcy, którzy za 
rywali mieli zapaśników z Polski. Łącznie w zawodach, które 
były rozgrywane w czterech kategoriach wiekowych, wzięło 
udział około 160 zapaśników. Gmina Trzydnik Duży miała swoich 
przedstawicieli w dwóch grupach - młodziczek z roczników 
2007 - 2010 i dzieci urodzonych w 2011 roku i później. Wśród 
młodziczek najlepiej wypadły: Oliwia Torba w kategorii 50 
kilogramów, Anna Bryczek w kategorii 62 kilogramy i Julia Partyka 
w kategorii 66 kilogramów, które stawały na drugim stopniu 
podium. Na trzecich pozycjach zawody ukończyły: Aleksandra 
Łukasik w kategorii 42 kilogramy, Natalia Łukasik w kategorii 
58 kilogramów, Agnieszka Bryczek w kategorii 66 kilogramów 
i startująca w tej samej grupie Lena Pająk. Kolejne trzy brązowe 
krążki zdobyli chłopcy, występujący w kategorii dzieci. Trzecie 
miejsca zajęli - Alan Czerwinski w kategorii 25 kilogramów, 
Marcel Zięba w kategorii 27 kilogramów i Aleksander Pająk, 
także startujący w kategorii 27 kilogramów. Medale i puchary 
dla najlepszych zapaśniczek i zapaśników wręczali m.in. prezes 
Polskiego Związku Zapaśniczego, medalista olimpijski, mistrz 
świata, dwukrotny mistrz Europy i trzynastokrotny mistrz Polski 
Andrzej Supron, Artur Domański z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego, reprezentujący marszałka Jarosława 

Stawiarskiego, który był patronem honorowym zawodów, a 
także wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin, dyrektor SP 
w Rzeczycy Ziemiańskiej Renata Sobala-Ryń oraz koordynator 
sportu w gminie Trzydnik Duży Robert Nowosad. Za rok odbędzie 
się jubileuszowa, 30. edycja kraśnickiego turnieju, która znajdzie 
się w kalendarzu oficjalnych imprez PZS.

Pucharowe zdobycze młodych zapaśników

Źródło: www.ias24.eu

Źródło: www.ias24.eu
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Dwa dni trwał w tym roku Gminny Letni Turniej Piłki 
Nożnej w Trzydniku Dużym. Zawody wygrała „Kobra”, 
czyli zespół stworzony w ostatniej chwili z zawodników, 
którzy nie mogli zagrać w innych drużynach. Wszystkie 
mecze były planowane na piątkowy wieczór, ale ze względu 
na pogodę, rozgrywki trzeba było podzielić na dwie 
tury. 9 lipca na trzydnickim "Orliku" pojawiło się 8 ekip. 
Rozgrywki odbywały się do dwóch przegranych spotkań, 
ale po 5 meczach turniej przerwała burza. Na dokończenie 
zawodów zespoły umówiły się na kolejny dzień. W sobotę 
jednak do turnieju zgłosiły się tylko 4 drużyny, z których 
3 grały w nieregulaminowym składzie, opartym na zbyt 
dużej liczbie zawodników spoza gminy. Ostatecznie w 
rywalizacji pozostały: "Albatros", "Moskwa", "Małolaty" i 
FC Księża oraz nowa ekipa pod nazwą "Trzydnik Kobra", 
której skład tworzyli zawodnicy z 4 niezgłoszonych drużyn. 
Piłkarze zgodzili się, że w związku z takimi roszadami 
piątkowe wyniki zostały anulowane, a turniej rozpoczął się 
od początku i tym razem był rozgrywany systemem "każdy 
z każdym".Po 10 meczach najlepsza okazała się "Kobra" 
(na zdj.), drugie miejsce zajęła "Moskwa", na trzecim 
stopniu podium stanął  "Albatros", a kolejne pozycje zajęły 
zespoły "FC Księża" i "Małolaty". Zwycięska ekipa zagrała 
w składzie: Krystian Pernal, Paweł Zarzeczny, Mariusz 

Zapalski, Dariusz Zapalski, Maciej Zarzeczny, Patryk 
Cieślik i Daniel Stender.Oprócz wygranej drużyny, dwóch 
piłkarzy "Kobry" otrzymało wyróżnienia indywidualne. 
"Królem strzelców" turnieju został zdobywca 6 bramek 
Dariusz Zapalski, a najlepszym zawodnikiem - Maciej 
Zarzeczny. Za najlepszego bramkarza uznano Konrada 
Darskiego z "Moskwy". Trzy najlepsze zespoły otrzymały 
puchary, wyróżnieni zawodnicy - statuetki, a wszystkie 
drużyny odebrały nagrody rzeczowe i dyplomy. 

Ponad 70 zawodniczek i zawodników wzięło udział 
w Mistrzostwach Powiatu Kraśnickiego w Tenisie 
Stołowym. Sportowcy rywalizowali 10 października w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym. 
Zawody były rozgrywane w pięciu kategoriach wiekowych, 
oddzielnie wśród kobiet i mężczyzn. W najmłodszej grupie 
uczniów klas I - IV szkół podstawowych, wśród chłopców 
zwyciężył Bartosz Ciuryło z Liśnika Dużego, przed Kamilem 
Skibińskim, także z Liśnika Dużego i Igorem Jacniakiem 
z miejscowości Suchodoły. Rywalizację pingpongistek 
wygrała Magdalena Giełbuda z Liśnika Dużego, drugie 
miejsce zajęła Marlena Janiec z Suchodołów, a trzecia 
była Kornelia Michalec z Dzierzkowic-Woli. W kategorii 
pingpongistów z klas V - VII podstawówek, zawody wygrał 
Dawid Szabała z Lisnika Dużego, drugi był Ernest Stanicki 
z Grabówki, a trzecie miejsce zajął Mikołaj Rzepecki z 
Salomina. Wśród dziewcząt zwyciężyła Dominika Skibiska 
z Liśnika Dużego przed Darią Kowlaską, także z Liśnika 
Dużego i Martyną Smyrgałą z Opola Lubelskiego. Mistrzem 
powiatu kraśnickiego w kategorii uczniów szkół średnich 
został Mateusz Rzepecki z Salomina, na drugim stopniu 
podium stanął Kacper Madejczyk z Trzydnika Dużego, a 
trzecie miejsce zajął Dominik Czerniak z Sulowa. Starsze 

pingpongistki rywalizowały w jednej kategorii seniorek. Na 
pierwszej pozycji zawody ukończyła Anna Sydo-Filipczak 
z Gościeradowa Ukazowego, drugie miejsce zajęła Justyna 
Grot, a trzecie - Sylwia Rzęsa z miejscowości Dzierzkowice-
Góry. W najliczniej obsadzonej kategorii mężczyzn w 
wieku od 20 do 49 lat, mistrzem powiatu został Damian 
Skwara z Łychowa, drugi był Mateusz Robak z Trzydnika 
Dużego, a trzeci Rafał Zdybel z Majdanu Grabiny. Spośród 
najstarszych zawodników w kategorii 50+ najlepiej spisał się 
Marian Krzysztoń z Trzydnika Małego, drugie miejsce zajął 
Ryszard Serafin z Trzydnika Dużego Kolonii, a na trzecim 
stopniu podium Grzegorz Sulowski z Kraśnika. Wszyscy 
pingpongiści otrzymali medale, dyplomy i upominki, a 
zdobywcy pierwszych trzech miejsc także puchary. Trofea 
wręczali m.in. wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof 
Serafin, prezes Stowarzyszenia "Wschód Lubelskich 
Serc" Michał Stawiarski, radna Sejmiku Województwa 
Lubelskiego Anna Baluch i Artur Domański z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Patronami 
honorowymi zawodów byli Marszałek Województwa 
Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz poseł Kazimierz 
Choma i starosta kraśnicki Andrzej Rolla, którzy otworzyli 
niedzielne mistrzostwa.

Najlepsi pingpongiści w powiecie

Piłkarze z pucharami
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