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Szanowny Panie Wójcie Ryszardzie Zań, 
dzisiejsze spotkanie nie jest zwykłam codziennym spotkaniem przy kawie z całą Pana załogą, 

dzisiejsze spotkanie przebija myśl, że kończy się czas 21 letniej misji, którą miał Pan do wypełnienia. 
Jesteśmy dumni, że dobry Anioł zesłał nam właśnie Pana i powierzył pełnienie tej funkcji przez tyle lat. 
Pana poświęcenie dla lokalnego społeczeństwa może być wzorem dla innych ludzi dobrej woli. 
          To Pan tworzył z nami jedną wielką rodzinę, nie dzielił nas na pracowników urzędu, gops, czy 
kultury, to dzięki Pana postawie mogliśmy spokojnie pracować i wspólnie realizować wszystkie dobre 
pomysły i inicjatywy, by mieszkańcom naszej Gminy żyło się coraz lepiej. Jak w każdym zespole czy 
rodzinie bywają też i czarne charaktery, które próbowały burzyć spokój i ciepłą atmosferę, jednak Pana 
ufność, czytelność i działanie bez maski sprawiało, że miał Pan za sobą znacznie większą część naszej 
załogi. To dzięki Panu w naszej gminie znaleźli swą przystań niepełnosprawni. Pan potrafił 
rozmawiać ze wszystkimi, nie dzieląc na kategorie lepsze i gorsze. Często nie chciał Pan zauważać 
złych rzeczy, ale jednocześnie zawsze Pan oczekiwał, by każdy z nas dbał o to dobro, które wspólnie 
tworzyliśmy.      
            Cenił Pan ludzi wykształconych, zaangażowanych na rzecz lokalnej społeczności, wśród 
których był Pan motorem do działania, ale również nie gardził Pan ludźmi niewykształconymi lub 
posiadającymi mierne wykształcenie do powierzonych zadań. Pan zawsze w Nas wierzył,  tłumacząc to 
słowami „skoro Bóg dał mi pewne umiejętności, to znaczy wymaga ode mnie więcej niż od tych 
pozostałych”. 
             Dziękujemy Panu, że nasza mała ojczyzna przez te wszystkie lata dostała to co mogła dostać 
najlepszego. To Pan aktywizował mieszkańców by uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach, 
poświęcał swój wolny czas, wykorzystując swoje umiejętności. Ciągłość wypełniania przez Pana swojej 
misji sprawiła, iż nie znajdziemy w Gminie  inwestycji do których moglibyśmy mieć zastrzeżenia. To 
Pan odbudował całą Gminę, to Pan był inicjatorem i realizatorem bardzo wielu inwestycji, to Pan 
zabiegając o środki finansowe przez te lata przeniósł gminę w ogólnopolskim rankingu gmin na pozycję 
465. Tylko Pan i Pana najbliżsi współpracownicy wiedzą, jak wiele trudu i pracy trzeba było włożyć, 
by przejść z pozycji ponad 2000 na obecną. Dzisiaj dzięki Panu mamy tak piękną, zadbaną i bezpieczną 
gminę.  
               Dziękujemy, że zostawia Pan nas – gminę w bardzo dobrej kondycji finansowej, kondycji, 
która pozwala nie tylko wypłacać wynagrodzenie za pracę, ale również realizować kolejne inwestycje. 
To dzięki jeszcze Panu ludzie będą mieli oczyszczalnie przydomowe, niepełnosprawni nowy samochód, a 
mieszkańcy Kodnia piękną ulicę Polną. To Pan pokonał najtrudniejszy etap jakim jest przygotowanie 
dokumentacji, przebrnięcie przez etap oceny złożonych wniosków i uzyskanie oceny dającej 
dofinansowanie. To Pan dzisiaj z podniesioną głową i dumą w głosie może powiedzieć, że Kodeń będzie 
miał piękną ulicę, i będzie za rok jeszcze piękniejszy.   
              Zapewniamy Pana, że nie pozwolimy zmarnować przyznanych nam dotacji. Posiadanie  
w budżecie 4 milionów złotych to bardzo dobrze przygotowane pole do działania  w 2015 roku, za 
które jesteśmy wdzięczni.   
               Kończy się czas  nam dany, i tak  jak pozostawił Pan Oświatę na 21 lat, tak teraz zostawia 
Pan Nas, by wrócić bogatszy o doświadczenia ostatnich lat do Oświaty i tam dokończyć swoją misję 
przed przejściem na zasłużoną emeryturę. Pozostajemy jednak w nadziei, że nasza współpraca się nie 
kończy, choćby dlatego że w dalszym ciągu będziemy wszyscy działali na rzecz samorządu gminnego.  
              Życzymy satysfakcji z dokonań zawodowych, zdrowia, pomyślności oraz wiele dobrego  
w życiu osobistym. 

                                                               Z wyrazami szacunku i wdzięczności 
                                                          Pracownicy UG, GOPS, GCKSiT, WTZ, ŚDS 

                                                                     


