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Pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Węgierska Górka 

z którymi współpracowałem pełniąc funkcję Wójta Gminy Węgierska Górka w kadencji 

2010-2014. Dzięki Waszej aktywności, zaangażowaniu oraz kompetentnemu i rzeczowemu 

wyrażaniu swoich potrzeb i postulatów, Gmina Węgierska Górka jest przykładem dla innych 

jako wzorzec dobrze funkcjonującego samorządu. 

Od 20 lat dzięki Waszemu poparciu mam zaszczyt i przyjemność pracować dla dobra 

naszej małej ojczyzny. Był to czas ciężkiej, uczciwej i rzetelnej pracy. Dzięki Waszemu 

wsparciu jak również ogromnemu doświadczeniu i wiedzy, którą zdobyłem na przestrzeni 

minionych lat nasze sołectwa z powodzeniem się rozwijają, są coraz piękniejsze 

i zasobniejsze. 

Nasze wspólne działania prowadzą do systematycznego i zrównoważonego rozkwitu 

naszej Gminy. W mijającej już kadencji 2010-2014 pozyskano znaczne środki finansowe 

z funduszy unijnych i krajowych dzięki którym z powodzeniem realizowaliśmy kadencyjny 

program inwestycyjny na łączną kwotę 33 985 962,12 zł. W minionej kadencji 

zrealizowaliśmy szereg jakże potrzebnych mieszkańcom inwestycji do których zaliczyć 

należy budowę szeregu dróg gminnych, w tym budowę dwóch parkingów i drogi łączącej 

Urząd Gminy z Halą Sportową  w Węgierskiej Górce oraz budowę, a ściślej rzecz ujmując 

rozliczenie budowy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z widownią w Węgierskiej Górce. 

Kolejnymi inwestycjami były budowy sal gimnastycznych w Ciścu i Żabnicy.  Rozbudowano 

i zmodernizowano pawilon sportowy i trybuny oraz wybudowano parking na boisku LKS 

Świt w Cięcinie. Wybudowano boiska wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Publicznych 

w Ciścu, Szkole Podstawowej w Żabnicy oraz Gimnazjum w Cięcinie.  Trwa modernizacja 

stadionu sportowego w Węgierskiej Górce na potrzeby dyscyplin lekkoatletycznych. 

Wdrożono system elektronicznych usług publicznych poprzez Zintegrowany System 

Zarządzania Gminą Węgierska Górka e-Urząd. 

Trwa rozbudowa i modernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych 

w Żabnicy i Cięcinie. Zakończono budowę strażnicy OSP w Węgierskiej Górce. Zakupiono 

średnie samochody pożarnicze dla OSP w Żabnicy, Węgierskiej Górce i Ciścu oraz samochód 



do przewozu osób niepełnosprawnych. Na bieżąco remontowano i modernizowano obiekty 

szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli w Węgierskiej Górce, Cięcinie, Żabnicy 

i Ciścu. Gruntownej termomodernizacji poddano budynek Zespołu Szkół Publicznych 

w Ciścu. Wykonano projekt rozbudowy i uzyskano pozwolenie na budowę przedszkola 

publicznego w Cięcinie. Oddano do użytku po modernizacji remizy OSP nowe pomieszczenia 

biblioteczne i sale wielofunkcyjne w Cięcinie. Wyremontowano świetlice w  Żabnicy i Ciścu. 

Rozbudowano infrastrukturę okołoturystyczną w Węgierskiej Górce – bulwary rzeki Soły 

poprzez budowę boiska do piłki plażowej i siłowni zewnętrznej. Wybudowano okazały obiekt 

amfiteatru. W obrębie boiska sportowego w Ciścu powstała infrastruktura sportowa - boisko 

wraz z siłownią zewnętrzną, a w okolicy ulicy Trakt Cesarski i kładki na rzece Sole 

utworzono ścieżkę pieszo-rowerową i platformę widokową. Sukcesywnie rozbudowywano 

i wyposażano w nowe urządzenia place zabaw dla dzieci. W ramach programu „Radosna 

Szkoła” wybudowano place zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz nr 2 

w Cięcinie, w Węgierskiej Górce, Ciścu i Żabnicy. Zrewitalizowano kanał „Młynówka” 

w Węgierskiej Górce. Dbamy o cmentarze w Cięcinie i Ciścu. Przystąpiono do opracowania 

projektów technicznych zagospodarowania centrum miejscowości Cięciny, Ciśca, 

Węgierskiej Górki i Żabnicy. Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, jak również, 

przyjezdnych gości rozbudowano całodobowy monitoring wizyjny. Wprowadzono wirtualny 

spacer po Gminie Węgierska Górka. Dzięki ścisłej współpracy gminy z ks. Proboszczem 

Stanisławem Bogaczem realizowana jest inwestycja związana z rewitalizacją drewnianego 

kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z renowacją zespołu zabudowań zagrody 

plebejskiej w Cięcinie. Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia fortów obronnych 

z 1939r. Wędrowiec i Waligóra jaki i utworzenie na ich bazie izby tradycji – to kolejne 

działanie świadczące, że nie zapominamy o pomnikach przeszłości. Okazale prezentuje się 

wybudowanie w Żabnicy przedszkola wraz ze świetlicą i biblioteką, a okoliczny plac zabaw 

i siłownia zewnętrzna czynią, że inwestycje te są komplementarne i dobrze służą 

mieszkańcom.. 

Pomocą socjalną obejmujemy najbardziej potrzebujące rodziny naszej gminy, 

prowadzimy żywienie w szkołach i przedszkolach, otaczamy opieką osoby starsze 

i niepełnosprawne.  

Dorobek kulturalny Gminy Węgierska Górka jest dobrze znany w regionie i kraju. 

Działania sportowe, turystyczne i rekreacyjne organizowane w naszej Gminie są popularne 

i ściągają liczne rzesze turystów. Obiektywne opinie odwiedzających nas gości 

i mieszkańców są pozytywne. To jest nasz wspólny dorobek, praca całej społeczności Gminy 

Węgierska Górka. 



 Jest jeszcze wiele do zrobienia, szczególnie w zakresie turystyki, ekologii 

i przedsiębiorczości oraz rozwoju kapitału ludzkiego, osobowości ludzkiej i jej godności 

obywatelskiej. Nie udało się w pełni zrealizować budowy basenu krytego, modernizacji 

pozostałych dróg gminnych, budowy chodników dla pieszych, remontów szkół i modernizacji  

przedszkoli. Wsparcia wymagają również wszelkie inicjatywy społeczne, w tym organizacji 

pozarządowych, aktywnie działających w naszej gminie Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół 

Gospodyń Wiejskich, Klubów Sportowych, czy  Związku Harcerstwa Polskiego. 

 

 Pragnę Państwa poinformować, że będę ubiegał się w tegorocznych wyborach 

samorządowych o funkcję Wójta Gminy Węgierska Górka głęboko wierząc, że nasza Gmina 

potrzebuje kompetentnego, uczciwego i cieszącego się zaufaniem mieszkańców człowieka, 

który upatruje sukcesu w zbiorowej mądrości wszystkich mieszkańców, który uważnie 

wsłuchuje się w Wasze głosy i efektywnie wykorzystuje posiadaną wiedzę i doświadczenie. 

 Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w wyborach 16 listopada 2014 r. Głęboko 

wierzę, że nie zawiodłem Waszego zaufania, że są efekty mojej pracy i trzeba kontynuować 

obrany kierunek rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy.  

Proszę oddajcie głos na moją osobę.  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


