
   Podsumowanie

Mijająca kadencja samorządu gminnego, to okres wytęŜonej
pracy na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju naszej gminy.
W trakcie tych 4 lat skutecznie realizowaliśmy strategię rozwoju gminy
Trzydnik DuŜy, uchwalając Plan Rozwoju Lokalnego oraz przyjmując
Wieloletni Plan Inwestycyjny. Dokumenty te stanowiły swoisty
drogowskaz do dyskusji i podejmowania działań organizacyjnych
i gospodarczych w poszczególnych latach tej kadencji. Wielokrotnie
zwracałem się do Rady Gminy o korektę wieloletnich planów, aby
moŜna było skorzystać z dotacji ze środków pozabudŜetowych na
realizację róŜnych zadań inwestycyjnych. Przyjęliśmy zasadę, Ŝe do
rocznych budŜetów przyjmujemy do realizacji te zadania, które mają
szansę na uzyskanie dofinansowania ze środków pozabudŜetowych.
Prowadzenie takiej polityki inwestycyjnej przyniosło bardzo dobre
efekty w postaci, pozyskania ponad 2,6 mln zł dotacji z róŜnych źródeł,
poczynając od skarbu państwa poprzez środki Banku Światowego,
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz środki unijne z programów
SAPARD i ZPORR.
             Wymiernym efektem prowadzenia takiej polityki był ogłoszony
w 2005 r. ranking najlepszych gmin w Polsce, gdzie zostaliśmy jako
Gmina Trzydnik DuŜy sklasyfikowani na 40 miejscu pośród 1700 gmin
wiejskich naszego kraju. Jednocześnie uzyskując I miejsce wśród gmin
powiatu kraśnickiego i 3 miejsce pośród gmin województwa lubelskiego.
Jest to ogromny sukces naszego samorządu minionej kadencji, naleŜy
o tym pamiętać i starać się powtórzyć go w przyszłości, co zapewne nie
będzie rzeczą łatwą.
             W trakcie tych IV lat udało nam się rozwiązać kilka nurtujących
nas problemów w sposób ostateczny, mam tu na myśli m. in. Remonty
kapitalne obiektów oświatowych czy teŜ pracownie komputerowe
i dostęp do internetu w szkołach. Przeprowadzona termomodernizacja
szkół w Olbięcinie, Rzeczycy KsięŜej i Rzeczycy Ziemiańskiej
przyczyniła się z jednej strony do zdecydowanego polepszenia
warunków nauczania w tych szkołach, z drugiej zaś strony szkoły te oraz
ich otoczenie wyglądają bardzo estetycznie, a jednocześnie uzyskaliśmy
efekt ekonomiczny w postaci obniŜenia kosztów utrzymania tych
obiektów.
             Dokończenie budowy hali sportowej przy gimnazjum
w Trzydniku DuŜym oraz bogate jej wyposaŜenie, to stworzenie
doskonałych warunków do uprawiania wielu dyscyplin sportowych



w ciągu całego roku nie tylko przez naszą gimnazjalną młodzieŜ, ale
równieŜ przez wszystkich mieszkańców naszej gminy. Zapał z jakim
nasi gimnazjaliści uprawiają sport jest godny pochwały i naleŜy w tym
miejscu podkreślić, iŜ w skali powiatu nasza trzydnicka młodzieŜ
z gimnazjum została sklasyfikowana, za rok szkolny 2005/6 na 2 miejscu
w tzw. „gimnazjadzie” pośród 19 gimnazjów powiatu kraśnickiego.
W tym miejscu nasuwa się refleksja, myślę Ŝe stworzenie dobrych
warunków zarówno do nauki- poprzez bazę lokalową i doświadczoną
kadrę nauczycielską- jak i do rozwoju sportu- hala sportowa, kluby
sportowe i sport masowy- przyniesie efekty w postaci bardzo dobrego
przygotowania młodzieŜy z terenu naszej gminy, do kontynuacji
pobierania wiedzy na wyŜszych szczeblach oraz do startu w dorosłe
Ŝycie pełne niebezpieczeństw i pułapek.
             Analizując zestawienia wydatków budŜetu gminy
w poszczególnych latach, naleŜy stwierdzić, iŜ najwięcej środków było
kierowanych, oczywiście oprócz utrzymania oświaty, na dział
drogownictwo. Efekt takich decyzji to kilometry nowych nawierzchni
asfaltowych na drogach powiatowych i gminnych, utwardzenia dróg
dojazdowych do pól: płytami drogowymi oraz szlaką i ŜuŜlem. KaŜdego
roku dokonywaliśmy remontów cząstkowych dróg gminnych, przy
pomocy emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych, zapewniając w ten
sposób przejezdność tych ciągów komunikacyjnych. Oprócz
modernizacji i remontów prowadziliśmy równieŜ budowy nowych dróg
gminnych, jak chociaŜby droga Wola Trzydnicka-Agatówka, Łychów
Gościeradowski za mostem i w kierunku Karkówki czy Rzeczyca KsięŜa
w kierunku Dąbrowicy. Podejmując decyzję o budowie czy modernizacji
danej drogi braliśmy pod uwagę czy istnieje moŜliwość pozyskania
dotacji na dane zadanie. Korzystaliśmy ze środków unijnych na
drogownictwo, a takŜe ze wsparcia z budŜetu państwa na usuwanie
skutków klęsk Ŝywiołowych oraz w b.r. z nowego programu „ochrony
wąwozów lessowych”. Dotacje ze środków pozabudŜetowych sięgały
niejednokrotnie do 80% wartości inwestycji, co w zdecydowany sposób
wpływało na zwiększenie długości budowanych czy modernizowanych
odcinków dróg. Zgodnie z WPI opracowane zostały dokumentacje
techniczne na budowę nowych dróg w Trzydniku DuŜym Kolonii,
Rzeczycy Ziemiańskiej Kolonii i Budkach Górnych, aktualnie trwają
prace geodezyjne nad podziałem działek i pozyskaniem gruntów pod
budowę tych dróg.
             Na wskutek wzrastającego z roku na rok ruchu róŜnego rodzaju
pojazdów po drogach publicznych, koniecznością stało się przystąpienie
do budowy chodników, aby zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu



drogowym zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami. Przez całą
kadencję budowaliśmy chodniki przy drodze wojewódzkiej 855
w Trzydniku DuŜym i przy drogach powiatowych w Rzeczycy
Ziemiańskiej. W b.r. rozpoczęliśmy budowę oświetlenia ulicznego przy
drogach: wojewódzkich w Węglinie, powiatowych w Łychowie
Gościeradowskim i Rzeczycy KsięŜej i gminnych w Dębowcu
i Olbięcinie. Sądzę, Ŝe ten proces będzie kontynuowany przez następną
Radę Gminy i Wójta.
             WaŜną dziedziną z zakresu zadań własnych gminy jest ochrona
przeciwpoŜarowa. Utrzymanie jednostek OSP, wyposaŜenie ich
w odpowiedni sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz
remonty i utrzymanie obiektów straŜackich pochłaniały, w kaŜdym roku
budŜetowym, znaczną ilość środków finansowych. Dokonując oceny
działalności naszych jednostek OSP naleŜy stwierdzić, Ŝe są one dobrze
wyposaŜone w sprzęt i samochody poŜarnicze- oprócz OSP Węglinek
i OSP Dąbrowa dysponujące 30-letnimi śukami - jak równieŜ w dobrym
stanie są obiekty straŜnic. Gotowość bojowa i wyszkolenie równieŜ
oceniamy wysoko. Jednostki z terenu naszej gminy zajmują czołowe
lokaty w skali powiatu od szeregu lat. Dumą moŜe napawać nas stan
wyszkolenia MDP, które od początku istnienia powiatu kraśnickiego,
zajmują I miejsca, zarówno chłopcy z Trzydnika jak i dziewczęta
z Olbięcina. W b.r. chłopcy z MDP z Trzydnika zwycięŜyli w zawodach
wojewódzkich i w miesiącu wrześniu startowali w zawodach krajowych
w systemie CTIF odbywających się w Słubicach, gdzie zajęli bardzo
dobre 8 miejsce. Rozwijające się MDP w wielu jednostkach OSP
stanowią naturalne zaplecze do rozbudowy zastępów straŜaków
ochotników na terenie gminy.
             W trakcie kadencji duŜo dyskusji poświęciliśmy rozwojowi
kultury i sportu realizowanym przez GOK i GBP. Zabezpieczając środki
finansowe w budŜecie gminy dbaliśmy o rozwój tej dziedziny Ŝycia
naszych mieszkańców. Utrzymując świetlice wiejskie, a takŜe powołując
nowe, tak jak w przypadku Łychowa Gościeradowskiego, stworzyliśmy
warunki, aby nasza młodzieŜ mogła w kulturalny sposób spędzać wolny
czas, szczególnie w okresie jesieni, zimy i wczesnej wiosny. Ocena
działalności, zarówno GOK jak i GBP, w skali powiatu jest bardzo
wysoka, władze powiatu doceniając prowadzoną działalność w zakresie
upowszechniania kultury twierdzą, Ŝe są to jedne z najlepszych jednostek
w powiecie kraśnickim.
             Przez 4 lata naszej wspólnej kadencji dyskutowaliśmy na temat
budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji, a efektem tej dyskusji są
odpowiednie zapisy w PRL i WPI. ZłoŜone w ubiegłym roku wnioski do



ministerstwa ochrony środowiska i do Urzędu Marszałkowskiego, nie
przyniosły jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kiedy zaczynamy
realizować program gospodarki ściekowej gminy Trzydnik DuŜy.
W Urzędzie Marszałkowskim nasz wniosek jest na liście rezerwowej
i jeŜeli znajdą się pieniądze to wejdzie do realizacji, zaś wniosek do
Norweskiego Mechanizmu Finansowego dalej jest procedowany,
ostatnia informacja to stwierdzenie, Ŝe jest merytorycznie poprawny
i jest przekazany do dalszej oceny.
             Rolniczy charakter gminy mobilizuje nas do zajmowania się
tematem przyszłości rolnictwa, zarówno w wymiarze kraju jak równieŜ
naszej gminy. Na przestrzeni ostatnich 4 lat byliśmy organizatorami lub
współorganizatorami wielu szkoleń kierowanych do naszych rolników.
Wspólnie z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Kraśniku
staraliśmy się, aby w okresie jesienno – zimowym przeprowadzić
szkolenia z zakresu doskonalenia produkcji roślinnej i zwierzęcej,
a przede wszystkim o tematyce wspólnej polityki rolnej unii europejskiej
oraz standardów i wymagań obowiązujących w krajach UE. Szkolenia
uwaŜamy za bardzo waŜne, jednakŜe nic nie zastąpi bezpośrednich
kontaktów, dlatego teŜ w miesiącu wrześniu b.r. byliśmy
współorganizatorem II seminarium naukowego polsko – francuskiego
nt. „Kierunki przebudowy gospodarstw rolnych w świetle doświadczeń
rolników francuskich”. Tym samym stworzyliśmy naszym rolnikom
moŜliwość bezpośredniego kontaktu i wymiany poglądów z rolnikami
francuskimi. Takie spotkania dobrze słuŜą naszym rolnikom jako jeden
z przykładów zmian zachodzących w rolnictwie. Okres 10 lat jakie
minęły od I-ego seminarium daje moŜliwość bezpośredniej oceny zmian
jakie zachodziły zarówno u rolnika francuskiego jak i polskiego,
a w szczególności co się zmieniło po przystąpieniu naszego kraju do UE.
             Dokonując podsumowania IV kadencji naleŜy przyznać, Ŝe był
to czas długich dyskusji, trudnych decyzji, walki o środki zewnętrzne,
ale jednocześnie czas, w którym zrealizowaliśmy wiele zadań
inwestycyjnych, rozwiązaliśmy duŜo nurtujących problemów, a przede
wszystkim realizowaliśmy Strategię Rozwoju Gminy Trzydnik DuŜy
w sposób zrównowaŜony i skuteczny.

Na ile spełniliśmy oczekiwania naszego społeczeństwa, jak
gospodarowaliśmy publicznymi pieniędzmi, na te i wiele innych pytań
uzyskamy odpowiedź od naszych mieszkańców podczas wyborów.
Koniec kadencji zamyka pewien rozdział w naszym Ŝyciu jak równieŜ
w historii gminy Trzydnik DuŜy, jednocześnie mobilizuje do określenia
następnych zadań w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy. Na
zakończenie IV kadencji pragnę serdecznie podziękować za współpracę



całej Radzie Gminy na czele z przewodniczącym Panem Grzegorzem
Dębickim oraz zastępcami Panem Janem Bębenkiem i Panem Piotrem
Hawryło. Serdecznie dziękuję za współpracę i cenne uwagi Komisjom
Stałym Rady. Wasze spostrzeŜenia, wnioski i uwagi były dla mnie
bardzo cennym materiałem do podejmowania właściwych decyzji.

Wójt Gminy


