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Szanowny Pan
Marek Krzysztof Szydłowski
Wójt Gminy Trzcianne

Szanowny Panie Wójcie,
Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w XIX Dniach Trzciannego, które
mają dziś miejsce. Niestety, obowiązki poselskie i rządowe spowodowały, że nie mogę
osobiście uczestniczyć w tym corocznym spotkaniu, ale proszę przyjąć chociaż tą drogą
kilka słów okolicznościowej refleksji.
Nikogo chyba nie trzeba dzisiaj przekonywać, jak ważną rolę spełnia integracja
społeczności lokalnej, zwłaszcza gdy towarzyszy jej aktywna rekreacja i przyjemnie
spędzony czas. Tym bardziej cieszy fakt, że święto Trzciannego obfituje w liczne atrakcje
dla

wszystkich

jego

mieszkańców

–

i

tych

starszych,

i

tych

młodszych.

Wiem, że organizatorzy zadbali nie tylko o bogaty pod względem artystycznym program,
nie zapominając przy tym o dziedzictwie kulturowym Trzciannego i powiatu
monieckiego, ale skupili się także na sporcie organizując po raz dziewiąty Turniej
Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Trzcianne. To niezwykle cenne, aby umiejętnie łączyć
tradycję z nowoczesnością i aktywnością fizyczną. Wydarzenia takie jak Dni Trzciannego
spełniają ważną rolę ze względu na swój integracyjny charakter jednocząc mieszkańców
gminy oraz stwarzają doskonałą okazję do prezentacji lokalnej kultury. Dlatego wraz
z podziękowaniami za ciężką pracę, przekazuję słowa wdzięczności za pielęgnowanie
dorobku przodków i lokalnej tradycji.
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację
tegorocznych Dni Trzciannego, a zwłaszcza tym, którzy byli pomysłodawcami tej pięknej

idei. Życzę Państwu dalszych sukcesów i pomyślnej realizacji wszelkich przedsięwzięć,
aby Wasze wysiłki były zauważane i doceniane przez mieszkańców oraz gości.
Życzę całej społeczności gminy Trzcianne dobrej zabawy oraz odpoczynku od trudów
dnia codziennego, zaś do zwycięzców konkursowych zmagań kieruję gorące gratulacje.
Serdecznie pozdrawiam, życząc wszystkiego, co najlepsze.
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