
         

Szanowni Państwo 

 

w związku z zakończeniem w dniu 9 grudnia 2014 roku pełnienia przeze mnie funkcji 

Wójta Gminy Kodeń  chcę podziękować mieszkańcom naszej Gminy tym,  którzy dostrzegali 

moje wieloletnie zaangażowanie, codzienny trud i efekty mojej pracy  na rzecz  wszystkich 

mieszkańców, mam na myśli: twórczych obywateli, młodzież, tych którzy potrzebowali 

pomocy, ludzi niepełnosprawnych i seniorów. 

Podejmowałem  i realizowałem różne inwestycje na miarę możliwości  budżetowych 

naszej Gminy. Zdobyliśmy duże uznanie w regionie poprzez różnorodną działalność, dobrze 

przygotowywane i zrealizowane programy życia społecznego. Gmina z roku na rok stawała 

się  nowocześniejsza, ładniejsza i bardziej bezpieczna.  
Dbałem o postawę ekumeniczną poprzez życzliwe współdziałanie na różnych 

płaszczyznach z mieszkańcami różnych wyznań. Doceniałem rolę trudu pracy i świętowania, 

przykładem mogą być nowatorskie sposoby integracji środowiska np. festiwale, kiermasze, 

itd. Rodzinna atmosfera, dzielenie się sobą, wszelkimi dobrami, które uświetniały różne 

uroczystości przyciągała wiele osób z okolicznych miejscowości, jak również turystów  

i pielgrzymów. 

Dziękuję tym wszystkim, którzy otaczali mnie życzliwością i ufnością. Ogromnie się 

cieszę, że na swojej drodze miałem okazję spotkać ludzi, którzy swoją wiedzą, 

doświadczeniem i kompetencjami wspierali mnie w trudnej, a jednocześnie dającej ogromną 

satysfakcję, działalności w Samorządzie Gminnym. 

Tym którzy nie chcieli się przyłączyć do korygowania niedociągnięć, a ostro wyrazili 

swoje niezadowolenie, życzę większych sukcesów.  

Myślę, że będzie o wiele łatwiej mieć większe sukcesy na bardzo dobrze 

przygotowanym polu, zostawiam dzisiaj w budżecie gminy ponad 4 miliony dotacji 

pozyskanych na inwestycje, których realizację rozpocznie mój następca od 1 stycznia 2015 

roku. 

Mam nadzieję, że Ci z Państwa, którzy nie zrozumieli właściwie patriotyzmu 

regionalnego, a uwierzyli złudnym informacjom przekazywanym metodą fałszywej 

manipulacji, zrozumieją i docenią kiedyś  mój wkład pracy w rozwój naszej małej ojczyzny.  

 Trudno mi uwierzyć aby w parze z wartościami chrześcijańskimi szło chociażby 

wypisywanie i wywieszanie informacji i wierszyków ośmieszających moją godność i wartość. 

Byłem ufny i czytelny, nie przybierałem  maski, zawsze miałem przed Wami otwarte serce.  

Powierzoną mi funkcję Wójta Gminy Kodeń sprawowałem godnie przez 21 lat. Jestem 

dumny z dorobku jaki pozostawiam moim następcom. Nie zadłużyłem Gminy w trosce o 

zapewnienie ciągłości w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Życzę sobie i Państwu by 

zarówno Kodeń jak i cała Gmina rozwijała się w jeszcze szybszym tempie, gwarantując 

wszystkim  miejsca pracy. 

                                                                      

       Z wyrazami szacunku  

 


