W wyniku wyborów samorządowych w miesiącu październiku
2002 roku wyłoniona została Rada Gminy w składzie:
1. Jan Szczepan Bębenek

Łychów Gościeradowski

2. Piotr Kazimierz Cieślak

Olbięcin

3. Ryszard Ćwik

Olbięcin

4. Grzegorz Adam Dębicki

Rzeczyca KsięŜa

5. Piotr Kazimierz Hawryło

Trzydnik DuŜy

6. Czesław Jan Matyzbon

Wola Trzydnicka

7. Ryszard Stanisław Niezgoda

Rzeczyca Ziemiańska

8. Małgorzata Okoń

Budki

9. Leszek Rosikoń

Węglin

10. Czesław Saganowski

Trzydnik Mały

11. Ryszard Serafin

Trzydnik DuŜy Kolonia

12. Stanisław Siembida

Dąbrowa

13. Ryszard Wiesław Świderek

Zielonka

14. Kazimierz Tupaj

Rzeczyca Ziem. Kolonia

15. Barbara Jolanta Widarska

Rzeczyca KsięŜa

Na pierwszej sesji Rada ukonstytuowała się wybierając władze
w osobach:
1.

Grzegorz Dębicki

– Przewodniczący Rady

2.

Piotr Hawryło

– V-ce Przewodniczący Rady

3.

Jan Bębenek

– V-ce Przewodniczący Rady
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Na drugiej sesji Rady Gminy w dniu 27 listopada 2002 r. zostały
powołane Komisje Rady Gminy w następujących składach:
Komisja Rewizyjna
1.

Ryszard Serafin – Przewodniczący Komisji

2.

Ryszard Stanisław Niezgoda

3.

Czesław Saganowski

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji
1.

Ryszard Stanisław Niezgoda – Przewodniczący Komisji

2.

Jan Szczepan Bębenek

3.

Leszek Rosikoń

4.

Piotr Kazimierz Hawryło

5.

Czesław Jan Matyzbon

6.

Kazimierz Tupaj

7.

Ryszard Serafin

Komisja Kultury, Zdrowia i Wychowania
1.

Barbara Jolanta Widarska – Przewodnicząca Komisji

2.

Małgorzata Okoń

3.

Ryszard Wiesław Świderek

4.

Piotr Kazimierz Cieślak

5.

Grzegorz Adam Dębicki

Komisja Ładu i Porządku
1.

Ryszard Ćwik – Przewodniczący Komisji

2.

Czesław Saganowski

3.

Stanisław Siembida
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Wójt Gminy został wybrany w wyborach bezpośrednich w II
turze w dniu 14 listopada 2002 r. Ślubowanie złoŜył na sesji Rady
Gminy w dniu 19 listopada 2002 r.
Z uwagi na protest okręgu wyborczego w Olbięcinie w dniu 27
kwietnia 2003 r. odbyły się ponowne wybory wójta w tym okręgu z
wynikiem pozytywnym.
ZaprzysięŜenie Wójta Gminy P. Franciszka Kwietnia odbyło się
na sesji Rady w dniu 7 maja 2003 roku.
BudŜet nowo wybranej rady na 2003 rok został uchwalony
w dniu 30 grudnia 2002 r.
Ujęte w budŜecie zadania na pierwszym planie znalazły miejsce
te, które w poprzedniej kadencji nie zostały zakończone, a mianowicie:
1) dokończenie awaryjno - wspomagającego ujęcia wody
w miejscowości Kolonia Rzeczyca. W dalszym okresie okazało się,
ze wykonany odwiert o głębokości 100 mb nie uzyskał wymaganej
wydajności poboru wody – dlatego teŜ w 2003 roku zaistniała
konieczność budowy nowego odwiertu na stacji wodociągowej
spełniającego funkcję ujęcia awaryjnego,
2) w roku 2003 została ukończona budowa hali sportowej przy
gimnazjum w Trzydniku DuŜym. Ogólny koszt wybudowanej hali
wraz z wyposaŜeniem wyniósł kwotę 2 072 124,93 zł, z tego:
– środki własne – 1 532 124,93 zł
– dotacja MENIS – 530 000 zł
– dotacja starostwa powiatowego – 10 000 zł
Uzyskany efekt to budynek hali (patrz zdjęcie)
Foto: Hala sportowa
w Trzydniku DuŜym

– halę sportową o wymiarach areny 36 x 21 x 9,5 m z łącznikiem
i zapleczem, w którym zlokalizowano m. in. dwie szatnie z węzłem
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sanitarnym, magazyn sprzętu sportowego, pokój trenera, siłownię
oraz salę do ćwiczeń kondycyjnych.
Hala sportowa została przekazana do uŜytku przez wykonawcę
w dniu 14 sierpnia 2003 roku,
3)
4)
5)

dalsza budowa nawierzchni asfaltowej drogi Olbięcin – Dębowiec –
Wólka Olbięcka,
dalsza budowa chodnika oraz parkingu przy drodze wojewódzkiej
w Trzydniku DuŜym,
zakończono budowę i oddano do uŜytku świetlicę przy szkole
podstawowej w Olbięcinie.

Uruchomiony w 2004 roku program przedakcesyjny funduszy
strukturalnych SAPARD dał szansę ubiegania się o dofinansowanie na
dobrze przygotowane projekty. Zadaniem spełniającym wymagania tego
programu była droga Wola Trzydnicka – Agatówka, poniewaŜ w 2003
roku został opracowany projekt techniczny i inna wymagana
dokumentacja.
W roku 2001 tj. w poprzedniej kadencji został wykonany I etap
budowy o długości 1200 mb. Wniosek o dofinansowanie został złoŜony
na dalszy etap budowy i uzyskano dofinansowanie w 2004 r. ze środków
SAPARD w wysokości 174 667 złotych – wykonano w tym czasie II
etap budowy o długości 1000 mb.
Priorytetowym zadaniem dla nowego składu Rady IV Kadencji
były w dalszym ciągu sprawy drogownictwa na terenie gminy.
Corocznie poprawiany stan dróg ulega zniszczeniu na skutek wzrostu
obciąŜeń
komunikacyjnych
oraz
niesprzyjających
warunków
atmosferycznych. Dlatego teŜ znaczna ilość posiadanych środków
finansowych była przeznaczona na poprawę i modernizację dróg.
Na terenie naszej gminy ciągle odczuwamy duŜe zniszczenia
dróg gruntowych przez nadmierne opady deszczy i spływ wód
roztopowych. Z tego teŜ względu czynione są starania o dofinansowanie
remontu tych dróg ze środków jakie posiada budŜet Państwa na
usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych. W okresie IV kadencji gmina
nasza otrzymała łącznie 499 256 zł, z tego:
2004 r. – 166 160 zł
2005 r. – 153 096 zł
2006 r. – 180 000 zł
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Przy pomocy uzyskanych środków z budŜetu Państwa na
usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych zostało odbudowane na terenie
gminy łącznie 2 474 mb dróg gminnych z tego:
- odbudowa drogi gminnej Łychów Gościeradowski k/szkoły –
606 mb,
- odbudowa drogi gminnej Łychów – Zielonka – 600 mb,
- odbudowa drogi gminnej Rzeczyca Ziemiańska k/ Ośrodka
Zdrowia – 270 mb,
- odbudowa drogi gminnej Dębowiec – Hektary – 498 mb,
- odbudowa drogi gminnej Trzydnik DuŜy – Trzydnik Mały –
300 mb,
- odbudowa drogi gminnej Łychów Gościeradowski –
Karkówka – 200 mb,
- remont mostu w Węglinie.
W roku 2006 budŜet Państwa uruchomił nowy program pomocy
dotyczący zabezpieczenia wąwozów lessowych przed erozją. Wnioski
złoŜone z naszej gminy obok dwóch innych gmin z lubelszczyzny
zostały włączone do dofinansowania w pierwszym roku działania
programu. Otrzymaliśmy kwotę 150 000 zł na wykonanie
zabezpieczenia przed erozją dwóch (jako jedyni w województwie)
wąwozów lessowych w Wólce Olbięckiej i Dębowcu.
Oceniając rozmiar robót na przestrzeni całej kadencji naleŜy
przyznać, Ŝe zostało zrobione bardzo duŜo i tak:
2002 r.
1)
nawierzchnia bitumiczna 1552,5 mb drogi Olbięcin – Dębowiec,
2)
naprawa ubytków emulsją i grysami w sołectwach Rzeczyca
Ziemiańska, Zielonka, Łychów, Trzydnik Mały, Trzydnik DuŜy,
Trzydnik DuŜy Kolonia, Agatówka, Olbięcin i Wólka Olbięcka,
3)
remont mostu wraz z wykonaniem objazdu i oskarpowania
w Łychowie,
4)
budowa chodnika do pomnika w Rzeczycy Ziemiańskiej,
5)
poprawa drogi i wykonanie rowów na drodze z podkładów w Woli
Trzydnickiej,
2003 r.
1)
odnowa nawierzchni asfaltowej na drogach powiatowych
w miejscowościach:
– Trzydnik DuŜy Kolonia,
– Rzeczyca KsięŜa,
– Łychów Gościeradowski,
– Budki,
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2)
3)
4)
5)

budowa chodnika w Rzeczycy Ziemiańskiej,
modernizacja drogi gminnej Olbięcin – Dębowiec – Wólka
Olbięcka,
odnowa drogi Olbięcin – Parama,
modernizacja drogi gminnej Rzeczyca Ziemiańska k/szkoły,
Foto: Modernizowana
droga w Rzeczycy
Ziemiańskiej k/szkoły

6)
7)
8)

remont drogi w Łychowie Gościeradowskim k/szkoły,
zakup przystanku komunikacyjnego w Liśniku Małym,
wykonanie przepustów drogowych przy drogach Dębowiec,
Wólka Olbięcka i Parama,
9) wykonanie parkingów dla samochodów cięŜarowych przy
drodze wojewódzkiej w Trzydniku DuŜym,
10) naprawa ubytków emulsją asfaltową i grysami na wszystkich
drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej.
2004 r.
1) wykonanie II etapu drogi Wola Trzydnicka – Agatówka,
2) dalsza budowa chodnika w Rzeczycy Ziemiańskiej,
3) budowa drogi w Łychowie Gościeradowskim p/most,
4) odbudowa nawierzchni drogi Łychów – Zielonka,
5) odbudowa drogi Łychów Gościeradowski k/szkoły,

Foto: Odbudowana
droga w Łychowie
Gościeradowskim
k/szkoły.
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

przygotowanie dokumentacji do III etapu drogi Wola Trzydnicka
– Agatówka,
zakup przystanków komunikacyjnych w sołectwach 2 szt.
Olbięcin, Wólka Olbięcka, Rzeczyca KsięŜa,
wykonanie dwóch zatok komunikacyjnych oraz chodnika
w Trzydniku DuŜym,
odnowa nawierzchni dróg powiatowych w miejscowości Łychów
Gościeradowski, Budki i Agatówka,
zakup i wykonanie przepustów drogowych w Węglinku,
opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Trzydnik DuŜy
Kolonia,
opracowanie dokumentacji na budowę drogi Rzeczyca Ziemiańska
Kolonia,

2005 r.
1) budowa chodnika o długości 1305 mb przy drodze wojewódzkiej
w Trzydniku DuŜym,
2) odnowa nawierzchni dróg powiatowych: Rzeczyca KsięŜa, Łychów
Gościeradowski, Agatówka,
3) remont chodnika w Rzeczycy Ziemiańskiej,
4) wykonano III etap drogi w Woli Trzydnickiej i zakończono budowę.
Efekt tej budowy(patrz zdjęcie)

Foto:
Nowa droga
w Woli Trzydnickiej

5)

odnowa nawierzchni asfaltowej Trzydnik DuŜy Kolonia – Budki
i Trzydnik Mały – Zagórze,
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6)

odnowa nawierzchni drogi Rzeczyca KsięŜa k/cmentarza,

7)
8)

odnowa nawierzchni drogi Łychów – Zielonka,
zakup 4 przystanków komunikacyjnych dla miejscowości Trzydnik
DuŜy, Trzydnik DuŜy Kolonia, Liśnik Mały i Dąbrowa,

9)

naprawa ubytków emulsją asfaltową na wszystkich drogach
gminnych,
10) wykonanie 2 progów zwalniających w Trzydniku DuŜym k/Ośrodka
Zdrowia i Gimnazjum,
11) zakupiono działkę gruntu pod budowę drogi Owczarnia – Kolonia
Pasieka,

8

12) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w Budkach
Górnych,
13) wykonanie naprawy drogi w Łychowie Gościeradowskim k/szkoły,
14) wykonanie drogi dojazdowej do boiska w Rzeczycy Ziemiańskiej,

2006 r.
1) opracowanie map i dokumentacji oraz wykonanie modernizacji
drogi gminnej Rzeczyca KsięŜa do Kościoła,

2)
3)
4)
5)
6)
7)

modernizacja drogi gminnej Trzydnik Mały – Zagórze,
odbudowa drogi gminnej dojazdowej do pól Trzydnik DuŜy –
Trzydnik Mały,
modernizacja drogi gminnej Trzydnik DuŜy Kolonia – Budki,
wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z modernizacją drogi
Łychów – Zielonka,
odbudowa drogi gminnej Łychów Gościeradowski – Karkówka,
roboty drogowe przy naprawie dróg zniszczonych na skutek
gwałtownego spływu wód roztopowych na drogach dojazdowych do
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pól oraz drogach gminnych Wola Trzydnicka – Agatówka, Łychów
Gościeradowski p/most,

8)
9)

remont mostu w Węglinie,
zabezpieczenie przed erozją wąwozu lessowego Wólka Olbięcka –
Stacja Paliw,
10) zabezpieczenie przed erozją wąwozu lessowego Dębowiec –
Hektary,

Przedstawione zadania, które zostały zrealizowane w IV kadencji
świadczą, Ŝe rozmiar robót był ogromny i o szerokim zasięgu. Nie
jesteśmy w stanie ze względu na finanse wybudować wszystkich nowych
dróg, ale starania są takie, aby bieŜąco ich poprawiać, a te, które nie
nadają się do poprawy modernizować, aby zapewnić dostateczną
przejezdność. Rozpoczęte ciągi drogowe i chodnikowe naleŜy
uwzględniać w corocznych planach, aby ostatecznie doprowadzić do ich
zakończenia.
Obok zadań gospodarczych waŜną pozycję budŜetu stanowi
utrzymanie oświaty. Przeprowadzona reforma oświatowa w poprzedniej
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kadencji nie spowodowała Ŝadnych oszczędności finansowych, a wręcz
przeciwnie nastąpił wzrost kosztów, które nie posiadały pokrycia
w otrzymywanej z budŜetu Państwa subwencji oświatowej. Powodem tej
sytuacji jest niŜ demograficzny w wyniku czego maleje ilość dzieci
uczęszczających do naszych szkół. Subwencja oświatowa przyznawana
jest na kaŜde dziecko i jeŜeli ilość dzieci maleje – maleje takŜe
subwencja oświatowa.
Liczba dzieci w szkołach naszej gminy w poszczególnych latach
przedstawia się następująco:
2002 r. – 895
2003 r. – 864
2004 r. – 824
2005 r. – 772
2006 r. – 772
Niewystarczająca subwencja oświatowa spowodowała duŜe
dopłaty do utrzymania szkół ze środków własnych gminy i tak:
2002 r. –
232 366 zł
2003 r. –
154 937 zł
2004 r. –
474 826 zł
2005 r. –
1 684 105 zł w tym termomodernizacja
1 288 910 zł
2006 r. –
790 941 zł
Kolejnym waŜnym zadaniem w zakresie oświaty było
wyposaŜenie szkół w pracownie komputerowe. W poprzedniej kadencji
zostały zakupione pracownie w Olbięcinie i Woli Trzydnickiej.
W obecnej kadencji takŜe zakupiono sprzęt komputerowy i wyposaŜono
pracownie w Rzeczycy Ziemiańskiej, Łychowie, Rzeczycy KsięŜej
i Olbięcinie. Szkoła w Olbięcinie była w posiadaniu najstarszego sprzętu
komputerowego, dlatego nastąpiła konieczność zakupu nowej pracowni
informatycznej.
W bieŜącej kadencji dzięki zabiegom Dyrektora Gimnazjum
w Trzydniku DuŜym wyposaŜone zostało w:
- centrum multimedialne w bibliotece szkolnej – 8 stanowisk
komputerowych,
- nową pracownię informatyczną sfinansowaną przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej – 10 stanowisk komputerowych z pełnym
oprogramowaniem,
- pracownię fizyczno – chemiczną,
- nową szatnię.
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Foto: Nowa pracownia
informatyczna

Foto: Pracownia fizykochemiczna

Foto: Centrum multimedialne
w bibliotece szkolnej

W celu zabezpieczenia majątku znajdującego się w budynkach
szkolnych wykonana została instalacja alarmowa. Ponadto wykonano
szereg remontów i ulepszeń w tych placówkach i tak:
- wykonano układy kominowe we wszystkich szkołach,
- wymieniono częściowo okna w Rzeczycy Ziemiańskiej
i Rzeczycy KsięŜej, Olbięcinie i Gimnazjum, okna i drzwi
w Dąbrowie,
- wykonano glazurę w łazienkach gimnazjum,
- wymieniono okna i bramę wjazdową do przedszkola
w Trzydniku DuŜym,
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-

adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Olbięcinie,
w roku 2004 – 2005 wykonano termomodernizację
budynków szkolnych w Rzeczycy KsięŜej, Rzeczycy
Ziemiańskiej i Olbięcinie.

W ramach wykonanej termomodernizacji szkół zostały głównie
wykonane:
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
- docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów wraz
z wykonaniem elewacji,
- modernizacja kotłowni,
- wymiana instalacji C. O.
Foto: ZPPO
w Rzeczyca
Ziemiańska

Foto: ZPPO
w Olbięcinie
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Foto: PSP
w Rzeczycy KsięŜej

Oprócz tych robót dodatkowo wykonano:
- opaski kapilarne wokół budynków,
- chodniki i dojście do szkoły,
- malowanie niektórych pomieszczeń,
- częściowy remont łazienek,
- odnowa niektórych podłóg.
PowaŜnym zadaniem jest utrzymanie w naleŜytym stanie
posiadanych w gminie budynków komunalnych. Wiadomo jest, Ŝe są to
budynki wyeksploatowane i wymagają ciągłych remontów. Dlatego
corocznie wyznacza się środki z budŜetu gminy na wykonanie tych
remontów. W okresie omawianym dokonano wymiany otworów
okiennych w budynku Apteki w Rzeczycy Ziemiańskiej i Ośrodkach
Zdrowia w Trzydniku DuŜym i w Rzeczycy Ziemiańskiej, budynku
Lecznicy i Urzędu Gminy. Wymieniono takŜe drzwi wejściowe
w Ośrodkach Zdrowia, Domu Nauczyciela w Trzydniku DuŜym
i Urzędzie Gminy. Przeprowadzony był takŜe remont wewnętrznych
pomieszczeń pawilonu w Olbięcinie, Lecznicy Weterynaryjnej
i budynku socjalnego starej szkoły w Rzeczycy Ziemiańskiej.
WaŜnym zadaniem dla gminy jest zabezpieczenie
bezpieczeństwa p. poŜarowego na terenie gminy. Istniejące Zarządy
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych nie posiadają środków finansowych na
bieŜące utrzymanie budynków straŜnic. W małych sołectwach brak
dochodów z wynajęcia sal, dlatego staje się problemem uregulowanie
rachunków za dostawę energii elektrycznej. Nie moŜna dopuścić aby
została odcięta dlatego w coraz to większym stopniu gmina przejmuje
ich cięŜary, aby budynki te dalej słuŜyły miejscowej społeczności.
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W okresie IV kadencji wykonany został remont kapitalny budynku
remizy w Węglinie poniewaŜ istniejąca konstrukcja dachowa groziła
katastrofą budowlaną.

Ponadto corocznie w innej jednostce dokonywane są bieŜące
remonty straŜnic i tak:
- remont remizy OSP Rzeczyca KsięŜa,
- wymiana stolarki okiennej w Dąbrowie,
- wymiana stolarki okiennej i parapetów w Woli Trzydnickiej,
- wykonanie szamba i wymiana podłogi w budynku OSP Rzeczyca
Ziemiańska,
- wymiana stolarki okiennej w OSP Olbięcin.
DuŜe nakłady finansowe przeznaczone są na sprawność,
utrzymanie i zaopatrzenie sprzętu poŜarniczego oraz samochodów
bojowych.
W omawianym okresie zostały zakupione:
- samochód bojowy dla OSP Rzeczyca KsięŜa,
- pompa szlamowa i agregat prądotwórczy dla OSP w Olbięcinie,
- węŜe straŜackie zakupione dla tych OSP, gdzie istniejące zostały
całkowicie zniszczone i nie nadają się do dalszego uŜytku.
W okresie omawianym dotknęła nas kradzieŜ sprzętu w OSP
w Olbięcinie. Z tego teŜ względu załoŜona została instalacja alarmowa
i całodobowa ochrona.
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Realizacja przedstawionych zadań gospodarczych była moŜliwa
dzięki uzyskanym środkom zewnętrznym.
W okresie kadencji uzyskiwane dofinansowania wynosiły:
2002 r.
- dotacja z kontraktu wojewódzkiego na drogę
Olbięcin – Dębowiec
- dotacja MENiS na budowę hali sportowej
w Trzydniku DuŜym
Razem
2003 r.
- dotacje MENiS na budowę hali sportowej
- dotacje starostwa powiatowego na zakup
wyposaŜenia hali sportowej
- dotacja UW na wykonanie dokumentacji
oświetlenia ulicznego
Razem
2004 r.
- dofinansowanie budowy drogi
Wola Trzydnicka – Agatówka – SAPARD
- odbudowa drogi Łychów – Zielonka
i drogi Łychów Gościeradowski k/szkoły
– środki budŜetu Państwa
Razem
2005 r.
- dofinansowanie budowy drogi Wola
Trzydnicka – Agatówka środki – ZPORR
- odbudowa drogi gminnej Rzeczyca Ziemiańska
k/Ośrodka – środki budŜetu Państwa
- odbudowa drogi gminnej Dębowiec – Hektary
– środki budŜetu Państwa
- termomodernizacja szkół – środki PAOW
- premia termomodernizacyjne – środki
Banku Gospodarstwa Krajowego
Razem
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152 958
170 000
322 958

360 000
10 000
68 000
376 800

174 667

166 160
340 827

428 633
65 153
87 943
515 562
175 000
1 272 291

2006 r.
- remont mostu w Węglinie – środki budŜetu
Państwa
- odbudowa drogi gminnej Trzydnik DuŜy –
Trzydnik Mały – środki budŜetu Państwa
- zabezpieczenie przed erozją wąwozu
lessowego Wólka Olbięcka – St. Paliw
– środki budŜetu Państwa
- zabezpieczenie przed erozją wąwozu
lessowego Dąbrowa - Hektary – środki
budŜetu Państwa
- odbudowa drogi gminnej Łychów – Karkówka
– środki budŜetu Państwa
Razem

38 000
62 000

80 000

70 000
80 000
330 000

Ogółem uzyskane środki zewnętrzne w IV kadencji na wsparcie
realizacji zadań inwestycyjnych:

2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.
2006 r.
Ogółem

W

ramach

promocji

gminy
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322 958
376 800
340 827
1 272 291
330 000
2 642 876

od

01.05.2006 r.
uruchomiony
internetowy

został
portal
pod
adresem
www.trzydnik.lubelskie.pl,
gdzie
oprócz
najwaŜniejszych
wydarzeń
moŜna
znaleźć informacje na
temat historii, kultury,
oświaty,
rolnictwa
i
atrakcji
turystycznych. Portal

daje moŜliwość wypowiedzenia się na forum wszystkim uŜytkownikom.
Bogata galeria zdjęć prezentuje szereg imprez z terenu gminy
jak i powiatu, na których, mamy nadzieję, godnie Państwa
reprezentowaliśmy. Na szczeblu powiatowym jesteśmy nie tylko
najliczniejszą delegacją, ale i najbarwniejszą. Prezentowane przez nas
ekspozycje są zawsze doceniane przez komisje.

Od 01.09.2005 r. działa Orkiestra Dęta Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Olbięcinie. Pomysłodawcą i załoŜycielem były zarządy OSP
i Kółka Rolniczego w Olbięcinie oraz władze Gminy Trzydnik DuŜy.
Orkiestra skupia 20 utalentowanych muzyków amatorów. Są to głównie

18

uczniowie Szkoły Podstawowej w Olbięcinie. Najmłodsi uczestnicy
mają po 9 lat. Kapelmistrzem jest pan Stefan NóŜka.
Początki orkiestry były bardzo trudne. Ochotnicy zobowiązani
byli uczestniczyć w
zajęciach teoretycznych poprzedzających
praktyczną naukę gry. Instrumenty przekazała OSP, wszystkie z nich
wymagała gruntownej naprawy, której koszty pokryło Kółko Rolnicze.
Władze gminy z pełnym zaangaŜowaniem włączyły się w dalszy rozwój
młodej orkiestry zakupując niezbędne akcesoriów. Zespół funkcjonuje w
murach Szkoły Podstawowej w Olbięcinie. Tam odbywają się próby,
tam stawiają swe pierwsze kroki w dziedzinie muzyki uczniowie tej
szkoły. Tam początkujący instrumentaliści doznają pierwszych przeŜyć
i emocji artystycznych oraz satysfakcji ze wspólnego muzykowania.
Cieszy fakt, Ŝe szeregi zasila coraz więcej chętnych – dzieci, młodzieŜy,
dorosłych, których łączy pasja tworzenia orkiestry.

W m-cu lipcu 2005 r. opublikowany został ranking najlepszych
gmin w Polsce. Nasza gmina została równieŜ klasyfikowana w kategorii
gmin wiejskich, których jest 1700.
Zajęliśmy 40 miejsce w kraju, 3 na lubelszczyźnie i 1 miejsce
w powiecie kraśnickim w rankingu najlepiej zarządzanych gmin
w Polsce. WyróŜnione zostały samorządy, które najlepiej dbają o rozwój
i podniesienie jakości Ŝycia mieszkańców przy zachowaniu reguł
odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Kryteria ocen
w rankingu były bardzo róŜnorodne.
Kapituła konkursowa oceniała między innymi:
- tempo wzrostów wydatków majątkowych,
- pozyskane środki unijne na jednego mieszkańca,
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- dynamikę wydatków na ochronę środowiska,
- wyniki testów 6 – klasistów,
- zmiany liczby podmiotów gospodarczych i wiele innych.
Jak z tego wynika nie tylko starania „urzędnicze”, ale i postawy
najmłodszych obywateli mają wpływ jak wysoko gmina zostanie
oceniona. Dodatkowo po dokonaniu ostatecznego wyboru samorządów
i ustaleniu ich kolejności w rankingu zapytano o opinię ministra
Finansów oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji a takŜe regionalną
izbę obrachunkową o ewentualne uwagi do wybranych gmin.
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W połowie ubiegłego roku Rada Gminy podjęła uchwałę
o przystąpieniu do opracowania herbu, flagi i sztandaru dla naszego
samorządu. Zadanie zostało powierzone historykom z UMCS,
specjaliście w dziedzinie heraldyki panu Henrykowi Seroce, który
korzystając ze źródeł historycznych przedstawił propozycje herbu naszej
gminy w II wariantach. Po konsultacjach i opiniach uzyskanych na
sesjach RG i komisjach rady został przyjęty, wzór herbu, flagi
i sztandaru oraz przesłany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji celem zaopiniowania przez Komisję Heraldyczną. Po
uzyskaniu opinii Komisji, Rada Gminy podejmie uchwałę o symbolach
dla naszej gminy i zasadach ich uŜywania i stosowania.

◄Foto: Herb gminy

Foto: Flaga gminy►
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strona lewa

strona prawa

◄Foto:
Sztandar

Foto: Drzewiec►
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