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Główne zamierzenia inwestycyjne i remontowe w 2020 r. 
  
W związku z ogłoszonym w marcu tego roku stanem epidemii na 
terenie naszego kraju oraz ograniczeniami funkcjonowania szeregu 
instytucji i organów, wydłużeniu uległy procedury uzyskiwania przez 
gminę różnych uzgodnień i innych dokumentów, niezbędnych do 
uzyskania pozwoleń lub zgłoszeń na realizację planowanych 
inwestycji. 
Mamy nadzieję, że mimo tych problemów uda się zrealizować 
większość zaplanowanych na ten rok inwestycji i remontów. 
 
1) Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody 
w Korniaktowie Północnym i odcinków sieci wodociągowej – 
I etap – rozpoczęliśmy bardzo dużą i kapitałochłonną inwestycję, 
która ma na celu budowę nowej Stacji Ujęcia Wody w Korniaktowie 
Północnym, która zastąpi istniejącą od ponad 20 lat kontenerową 
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Stację Ujęcia Wody, która jest już mocno wyeksploatowana 
i wymaga nowych rozwiązań technologicznych. W ramach tej 
inwestycji wybudujemy także dodatkowe dwa zbiorniki na wodę 
o pojemności 2 x 500 m3 każdy, które zastąpią dotychczasowy 
1 zbiornik, który ma pojemność 170 m3. Te działania zdecydowanie 
poprawią bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę mieszkańców 
naszej gminy. 
Obecnie infrastruktura tej stacji jest przestarzała technologicznie 
i chociaż funkcjonuje to nie możemy czekać z inwestycją w nową 
stację, aż stara stacja i jej urządzenia przestaną działać, bo wtedy 
na reakcję będzie za późno - mogłoby to oznaczać ograniczenia 
w dostawach wody dla naszych mieszkańców lub jej brak, do czego 
nie można dopuścić. W ramach tej inwestycji wybudujemy także 
dodatkowe połączenie Stacji Ujęcia Wody w Korniaktowie 
Północnym ze Stacją Ujęcia Wody w Białobrzegach przebiegające 
pod Autostradą A4 i rzeką Wisłok. To także podniesie 
bezpieczeństwo dostaw wody i jej jakość dla całej prawobrzeżnej 
części gminy, gdyż wtedy woda ze SUW w Korniaktowie Północnym 
będzie dostarczana na teren całej gminy. Wymienimy także stare 
połączenia dotychczasowych studni na SUW w Korniaktowie 
Północnym, włączając do systemu ujęcia nową, dodatkowa studnię.  
W tym roku zakończymy prace związane z budową  nowej sieci 
wodociągowej oraz połączeń studni, na które wydamy kwotę 
1 211 550 zł. Planujemy w 2021 r. rozpocząć budowę nowej Stacji 
Ujęcia Wody w Korniaktowie Północnym wraz ze zbiornikami. 
 
2) Przebudowy dróg powiatowych wraz z budową chodników: 

a) trwają prace przy przebudowie dwóch dróg powiatowych, 
przy których budowane są także chodniki, oraz na których 
będą położone nowe nawierzchnie. Są to: 

- droga powiatowa Czarna – Laszczyny w miejscowości 
Budy Łańcuckie (lewe) – zostanie wybudowany chodnik na 
długości 1872 m oraz położona nowa nawierzchnia na tej samej 
długości. 
- droga powiatowa Żołynia – Kosina w miejscowości 
Białobrzegi – zostanie wybudowany chodnik na długości 750 m, 
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oraz położona nowa nawierzchnia na długości 770 mb. 
Całkowity koszt tych 2 zadań to kwota 3 297 539 zł. 

Oba te zadania otrzymały wysokie dofinansowanie z budżetu 
państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny 
pokryty został przez Samorząd Powiatu Łańcuckiego oraz Gminę 
Białobrzegi w wysokości po 50% tych kosztów. Gmina Białobrzegi 
udzieliła na ten cel pomocy Powiatowi Łańcuckiemu w wysokości 
644 000 zł. 

b) Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Dąbrówki – 
Wola Dalsza – Głuchów w miejscowości Dębina – zadanie 
obejmuje wykonanie ok. 440 m chodnika w Dębinie, od 
skrzyżowania drogi w kierunku na Głuchów, po ostatnie 
zabudowania. To odcinek drogi o bardzo dużym natężeniu 
ruchu w kierunku na Łańcut i dalej Rzeszów, stąd też 
budowa chodnika wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych, a także kierowców. Koszt zadania to kwota 
358 677 zł, z czego finansowanie z budżetu Gminy 
Białobrzegi to kwota 179 338 zł (50% kosztów zadania). 

c) Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę 
dwóch mostów w miejscowości Wola Dalsza - są to mosty 
na rzekach Sawa i Mikośka. Koszty zadania (projektu) 
pokrywane będą w 50% poprzez budżet gminy – kwota 
50 000 zł.  

d) Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 
Czarna – Laszczyny w miejscowości Białobrzegi - 
17 500 zł, co stanowi 50% kosztów wykonania projektu. 

e) Remont nawierzchni mostu na rzece Wisłok w ciągu 
drogi powiatowej Żołynia – Kosina w miejscowości 
Białobrzegi – prace mają dotyczyć zniszczonych 
nawierzchni chodników na tym moście. Finansowane będą 
także po połowie przez Gminę Białobrzegi i Powiat Łańcucki, 
tj. wydatkowana będzie na ten cel kwota 60 000 zł z budżetu 
gminy. 

Ogólnie na pomoc finansową Powiatowi Łańcuckiemu 
z przeznaczeniem na prace remontowe i inwestycyjne na drogach 
powiatowych planujemy w 2020 roku wydać z budżetu naszej gminy 
kwotę 946 500 zł. To bardzo duże środki finansowe, ale dzięki temu 
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znacząco poprawi się infrastruktura dróg powiatowych na naszym 
terenie. 
 
3) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Białobrzegach – Baranie 

Miasto – inwestycja, która pozwoli na podłączenie nowo 
powstałych domów do sieci kanalizacyjnej. Koszt zadania 
69 717,99 zł. Zadanie zostało zrealizowane. 
 

4) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w Białobrzegach – uzbrojenie działek budowlanych – 
szacowany koszt zadania to kwota 280 000 zł. 

 
5) Remont Strażnicy OSP w Korniaktowie Północnym – 

wykonany zostanie remont generalny obiektu, dostosowujący go 
do obecnych standardów i wymagań. Koszt zadania to kwota 
259 435,18 zł.  

 
6) Remont zaplecza kuchennego w Domach Kultury 

w Korniaktowie Północnym i Białobrzegach (lewa) – 
wykonany został remont pomieszczeń wraz z zakupem nowego 
sprzętu kuchennego. Koszt wykonanych prac i dokonanych 
zakupów to kwota 70 917 zł.  

 
7) Wykonanie prac remontowych w Zespole Szkół 

w Białobrzegach – wykonano prace remontowe dotyczące 
schodów wokół budynków szkoły i hali sportowej oraz wykonano 
remont części instalacji wodociągowej i c.o. Koszt prac to kwota 
60 500 zł. 

 
8) Remont Przedszkola w Woli Dalszej – wykonano remont 

generalny pomieszczeń przedszkola wraz z zakupem 
niezbędnych nowych urządzeń i sprzętów. Koszt wykonanych 
prac i zakupów to kwota 213 944 zł. Wykonane prace znacząco 
podniosły standard tej placówki. 

 
9) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w miejscowości Budy Łańcuckie (lewa) – prace będą polegały 
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na wykonaniu nawierzchni kamienistej na drodze gruntowej. 
Koszt zadania to kwota 257 279 zł. Zadanie jest dofinansowane 
ze środków Województwa Podkarpackiego kwotą 82 000 zł. 

 
10)  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Domach 

Kultury w Dębinie, Białobrzegach (lewa), Korniaktów 
Północny – dzięki realizacji tej inwestycji podniesiony został 
standard tych obiektów i komfort ich użytkowania. Koszt zadania 
to kwota 124 412,53 zł. Zadanie zrealizowano. 

 
11)  Budowa oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy – na 

chwilę obecną jesteśmy na końcowym etapie prac projektowych 
i mamy nadzieję, że po uzyskaniu pozwoleń na budowę, uda 
nam się jeszcze w tym roku zrealizować inwestycję, na którą 
posiadamy zarezerwowane środki w budżecie gminy. To kolejny 
etap budowy oświetleń naszych dróg gminnych, w ramach 
którego wykonamy 6,8 km oświetlenia ulicznego. W przypadku 
nie wykonania tych prac do końca tego roku z przyczyn 
formalno-prawnych – prace te zostaną zrealizowane wiosną 
2021. 

 
12)  Remonty dróg gminnych – wykonane zostały remonty 

cząstkowe naszych dróg asfaltowych poprzez nakropienia oraz 
przy użyciu Remontera, realizowane są remonty dróg 
o nawierzchni kamienistej oraz inne drobne prace. Koszt tych 
zadań to kwota 350 000 zł. 

 
13)  Zakup samochodu pożarniczego typu średniego dla OSP 

Korniaktów Północny – sukcesywnie wymieniamy najstarszy 
wyeksploatowany sprzęt strażacki zakupując nowe samochody 
pożarnicze dla poszczególnych jednostek OSP. W OSP 
w Korniaktowie Północnym zakupiony nowy samochód zastąpi 
mocno zużyty samochód pożarniczy wyprodukowany w 1984 r. 
Koszt zakupu to kwota 809 340 zł, z czego środki budżetu gminy 
to kwota 349 340 zł, zaś 460 000 zł to dotacja z budżetu 
państwa.  
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Wszystkie te zadania zamierzamy zrealizować ze środków 
własnych lub z pomocowych bez zaciągania kredytów i pożyczek.  
 
Działania prospołeczne w 2020 r. 
 
Ze względu na epidemię koronawirusa i ogłoszony na terenie 
całego kraju stan epidemii znacznemu ograniczeniu uległy nasze 
działania, które zaplanowaliśmy na ten rok w tym obszarze. Dotyczy 
to także naszych działań w zakresie kultury, sportu czy rekreacji. 
Z organizacji większości zaplanowanych imprez, wydarzeń 
całkowicie zrezygnowano, ze względu na obowiązujące reżimy 
sanitarne i ryzyko zakażeń. 
 
Problemy związane z gospodarką odpadami 
 
Począwszy od kwietnia tego roku obserwujemy bardzo duży wzrost 
ilości zmieszanych odpadów komunalnych, opakowaniowych oraz 
biodegradowalnych z terenu naszej gminy.  
Także ogromnie wzrosła ilość zbieranych raz do roku (sierpień 
2020) odpadów wielkogabarytowych i opon. W 2019 r. zebraliśmy 
51,87 ton odpadów wielkogabarytowych, zaś w tym roku było to 
120,84 ton. Jeżeli chodzi o opony to w 2019 r. zebraliśmy 10,49 ton, 
zaś w tym roku było to 18,55 ton.  
W przetargu, który określił koszty odbioru odpadów od 
mieszkańców w 2020 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami brane 
były pod uwagę ilości odpadów z ostatnich dwunastu miesięcy 
i w stosunku do tych ilości odpadów wykonawca określił wartość 
zadania, a my na tej podstawie wysokość opłat dla mieszkańców. 
Niestety, tak radykalny wzrost ilości dotychczas zebranych odpadów 
powoduje, że do końca 2020 r. zbierzemy ok. 25% więcej odpadów 
niż szacowaliśmy. W związku z tym wg. naszych szacunków 
zabraknie środków finansowych w wysokości ok. 356 000 zł na 
sfinansowanie zbiórki tych dodatkowych, nieplanowanych ilości 
odpadów. Zgodnie z przepisami prawa system gospodarki 
odpadami ma być finansowany wyłącznie z opłat ponoszonych 
przez mieszkańców. Prawo zabrania nam dofinansowywać opłaty 
za odpady z budżetu gminy. W związku z powyższym według 
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sporządzonej kalkulacji, aby zapewnić środki finansowe na 
zwiększoną zbiórkę odpadów opłata miesięczna za odbiór odpadów 
musi być podniesiona od 1 października do 31 grudnia na 35 zł od 
osoby za miesiąc. Mamy świadomość, że nie jest to dobra 
wiadomość, oraz że podwyżka jest bardzo wysoka, ale takie są 
twarde fakty, że jeśli nie podniesiemy ceny do tej wysokości, to od 
października do końca roku musielibyśmy przestać zbierać śmiecie, 
bo nie będzie pieniędzy w systemie na zapłatę faktur. Jednym 
z głównych powodów tego stanu rzeczy jest bardzo duży wzrost 
ilości odpadów „produkowanych” przez naszych mieszkańców, co 
przyznam, że było dla nas sporym zaskoczeniem i tego nie 
mogliśmy przewidzieć określając w zeszłym roku warunki przetargu 
na 2020 r. 
To pokazuje, że na nic się zdały nasze apele o zmianę naszych 
zachowań w tym względzie, o postawy proekologiczne. Wiele 
wskazuje na to, że w tym względzie trzeba pozbyć się złudzeń!  
Czy ta sytuacja nasz czegoś nauczy, czy wreszcie spróbujemy 
jednak zmienić swoje zachowanie w zakresie „produkcji” odpadów 
w naszych gospodarstwach domowych? 
Czy też po raz kolejny zwycięży myślenie, że to nie mój problem, że 
to problem wójta, na którego można pokrzyczeć, na którego można 
obrazić się lub sprowadzić mu telewizję. Niestety, jak widzimy to 
wszystko okazało się krótkowzroczne, absolutnie nieskuteczne, 
problem nie tylko został, ale się nasilił. Obym się pomylił, ale 
prawdopodobnie znowu zacznie się poszukiwanie winnego 
podwyżki opłat i pewnie znowu winnym będzie wójt i radni, a nie ci, 
którzy produkują góry śmieci, niewłaściwie je segregują, „gubią” 
mieszkańców w deklaracjach. Pewnie znowu znajdą się znawcy 
tematu, którzy zwykle mają gotowe recepty, na rozwiązanie 
każdego problemu, co do tego także nie mam już złudzeń. 
Niezależnie od tego Rada Gminy i Wójt muszą zarządzać, 
podejmować decyzje, reagując na bieżące sprawy, ale także 
patrząc w przyszłość. W mojej ocenie czeka nas w najbliższym 
czasie ponowna dyskusja w Radzie Gminy nad metodami poboru 
opłat, które pozwolą na uszczelnienie systemu, tak aby płacili 
wszyscy, którzy powinni płacić. Problem nad którym należy się 
także pochylić, to zbiórka odpadów wielkogabarytowych, opon, 
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sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ilości tych odpadów 
porażają. Na dzień dzisiejszy musimy podnieść ceny od 
1 października, aby nie zostać z górą śmieci na ostatnie 3 miesiące 
roku. 
Ceny od 1 stycznia 2021 r. określi wynik przetargu na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów w 2021 r., który ogłosiliśmy. 
 
Działania związane z gospodarka wodno-ściekową 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdy posiadacz 
nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do podłączenia się 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej, jeśli są do tego warunki 
techniczne. W przypadku gdy brak jest takich możliwości, to 
wówczas jest obowiązek posiadać szczelny zbiornik bezodpływowy 
(szambo), bądź przydomową oczyszczalnię ścieków. 
Osoby te mają obowiązek podpisania umów na opróżnianie szamb 
lub wywozu odpadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Na terenie Gminy Białobrzegi podmiotem uprawnionym do 
zawierania umów na opróżnianie szamb i transport nieczystości 
ciekłych jest Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie ul. 
Traugutta 20 w Łańcucie.  
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 
przeprowadzamy kontrolę nieruchomości niepodłączonych do 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej, w zakresie posiadania umów na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb), wywozu osadów 
ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 
częstotliwości wykonywania tych czynności. Proszę aby sprawy te 
traktować poważnie, gdyż osoby uchylające się od przypisanych 
prawem obowiązków w tym zakresie narażą się na sankcje karne 
z tego tytułu. 
Pragnę dodać, że sprawy związane z gospodarką ściekową są 
także przedmiotem analiz instytucji kontrolnych względem gminy. 
Mamy nadzieją, że działania te nie tylko przyczynią się do poprawy 
stanu środowiska naturalnego wokół nas, ale także uszczelnią 
system gospodarki ściekowej, do którego dopłacamy rocznie bardzo 
duże środki finansowe z budżetu gminy. 
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Tutaj, w przeciwieństwie do opłat za odpady, prawo pozwala nam 
na dopłaty do cen ścieków i to rokrocznie robimy aby uniknąć 
drastycznych podwyżek cen – w 2020 r. przeznaczyliśmy na ten cel 
kwotę 569 701 zł.  
 
Funkcjonowanie samorządu w dobie pandemii koronawirusa  
 
1) W marcu tego roku cały kraj, a w zasadzie cały świat, stanął 
przed nowym, niespotykanym dotychczas zagrożeniem 
spowodowanym szybkim rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej 
COVID-19, spowodowanej zakażeniem się koronawirusem. Rząd 
wprowadził na terenie całego kraju stan epidemii, który obowiązuje 
do dzisiaj i nic nie wskazuje na jego szybkie zniesienie. 
Wprowadzono szereg obostrzeń w ramach reżimu sanitarnego, 
zamknięto wiele instytucji, w tym szkoły i przedszkola. Radykalnej 
zmianie musiały ulec nasze nawyki, zasady w zakresie kontaktów, 
relacji z innymi osobami. Z czasem pewne obostrzenia zostały 
zniesione, niektóre z nich jak, obowiązek noszenia maseczek 
w przestrzeniach zamkniętych jak m. in. urzędy, kościoły, sklepy, 
środki komunikacji publicznej, czy też w przestrzeni otwartej, jeśli 
nie możemy zachować 1,5 m odległości od drugiej osoby pozostały. 
Niestety z przykrością można stwierdzić, że część społeczeństwa, 
także naszej lokalnej społeczności nie przestrzega obowiązku 
zakrywania ust i nosa, co jest brakiem odpowiedzialności za 
zdrowie i życie drugiego człowieka.  
Także organizacja pracy Urzędu Gminy uległa zmianie, od 
zamknięcia urzędu jeśli chodzi o wejście interesanta, po 
wpuszczanie tylko umówionych telefonicznie osób i obsługiwanie                                          
ich wyłącznie na dolnym korytarzu, do pełnego otwarcia urzędu 
z możliwością pojedynczej obsługi interesanta w poszczególnych 
biurach, począwszy od 8 czerwca tego roku.  
Uruchomiliśmy na dole Punkt Obsługi Klienta, gdzie pracownik 
pilnuje przestrzegania obowiązku nałożenia maseczki i odkażenia 
rąk, udziela informacji, kieruje ruchem interesantów oraz wykonuje 
inne czynności.  
Jak zapewne Państwo zauważyliście budynek naszego urzędu jest 
ciasny, oprócz pracowników urzędu gminy, swoją siedzibę w tym 
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budynku ma 7 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i 6 pracowników Centrum Usług Wspólnych – 
zajmującego się obsługą finansowo-administracyjną szkół, 
przedszkoli, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa. 
Zgodnie z obowiązującymi reżimami sanitarnymi, w budynku może 
oczekiwać na dolnym korytarzu tylko 4 osoby, skąd są proszone do 
wejścia do poszczególnych biur. Nie można oczekiwać na wejście 
na górnym korytarzu, ze względu na jego małą szerokość. Niestety 
nie wszyscy nasi klienci starają się dostosować do tych reguł, 
których przestrzeganie ma chronić przed zakażeniem nie tylko 
pracowników, ale także klientów tego urzędu i jednostek mających 
siedzibę w tym budynku. 
Włożyliśmy spory wysiłek organizacyjny i finansowy, aby w pełni 
otworzyć urząd dla Państwa (co wcale nie jest regułą w regionie) 
i aby to było na tyle, na ile to możliwe bezpieczne miejsce. 
Zauważcie to proszę,  uszanujcie i dostosujcie się do 
ustalonych reguł! 
 
Prosiliśmy i ponownie o to apeluję, aby nie przychodzić do urzędu 
z pytaniami, sprawami, które można załatwić telefonicznie, czy 
z wykorzystaniem internetu. Naprawdę to nie jest dobry czas, aby 
przychodzić z pytaniami o np. wysokość dochodu uprawniającego 
do zasiłku, to jest pytanie na telefon. Proszę także o składanie 
wypełnionych wniosków, dokumentów, a nie przychodzenie do 
urzędu, aby zrobił to pracownik, a klient czuł się zobowiązany tylko 
do złożenia podpisu. Niestety z przykrością należy stwierdzić, że 
niektórym nie chce się nawet przeczytać wniosku i zadać sobie 
trudu wpisania poprawnie  określonych danych, nawet czasami 
danych osobowych własnej rodziny, czy numeru własnego konta. 
Zwłaszcza w obecnej sytuacji klient nie może wypełniać wniosków, 
dokumentów w biurze pracownika, bo to zajmuje bardzo dużo czasu 
i zaczyna robić się kolejka, co ze względu na reżimy sanitarne jest 
niewłaściwe oraz może spowodować oczekiwanie klientów na 
zewnątrz budynku, co nie jest dobrym rozwiązaniem, ze względu na 
kończące się lato. Stąd też jeszcze raz proszę i apeluję 
o dostosowanie się do nowych reguł funkcjonowania urzędu gminy 
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i jednostek organizacyjnych spowodowanych epidemią 
koronawirusa. 
 
2) Rozpoczęcie nowego roku szkolnego - 1  września 
rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, po prawie 4 miesiącach 
zamknięcia szkół lub funkcjonowania ich tylko w zakresie kl I-III od 
końca maja (tylko w Szkole Podstawowej Nr 2 w Białobrzegach). 
Rok szkolny, który rozpoczęliśmy to zupełnie nowa rzeczywistość, 
w której działalność szkół i przedszkoli prowadzona jest 
w zagrożeniu koronawirusem, a więc przy zachowaniu określonego 
reżimu sanitarnego. Przygotowanie przedszkoli i szkół do nowego 
roku szkolnego, w kontekście zagrożeń epidemicznych, to było duże 
wyzwanie organizacyjne i finansowe, które stanęło przed gminą 
oraz dyrektorami szkół. Chcę powiedzieć, że dołożyliśmy wszelkich 
starań, aby na miarę naszych możliwości organizacyjnych zapewnić  
bezpieczeństwo zdrowotne dzieciom i pracownikom szkół. Nie 
znaczy to oczywiście, że to daje gwarancję braku zagrożeń, które 
mogą do szkół zostać „przyniesione” - takiej gwarancji nie ma i nie 
będzie.  
W mojej ocenie ta sytuacja stawia także nowe wymagania przed 
rodzicami. Od nas wszystkich, od odpowiedzialnych zachowań nas 
dorosłych w życiu codziennym także zależy czy i jak długo nasze 
przedszkola i szkoły będą funkcjonowały. 
Chcę w tym miejscu jasno i dobitnie powiedzieć, że jeżeli my dorośli 
nie będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zrazimy dzieci, 
które najczęściej chorują bezobjawowo, ale mogą zarażać, to w ten 
sposób możemy doprowadzić do zakażeń personelu szkół 
i przedszkoli i przyczynić się do ich ponownego zamknięcia oraz 
problemów zdrowotnych czy zagrożenia  życia pracowników szkół 
i ich rodzin. 
Zwróćmy proszę uwagę na fakt, że jeżeli nawet dzieci będą zdrowe, 
a zachorują nauczyciele, to kto ich będzie uczył, zwłaszcza teraz, 
kiedy zaczęło brakować na rynku pracy nauczycieli. 
Dlatego bardzo proszę o przestrzeganie zaleceń dyrektorów szkół 
i częste rozmowy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa  z dziećmi, 
o dawanie im dobrego przykładu własnym zachowaniem w tym 
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zakresie. Nie posyłajmy do szkoły pod żadnym pozorem dzieci 
chorych.  
 
Apeluję też do osób zarządzających obiektami publicznymi, 
w których obowiązuje noszenie maseczek, aby podjęli działania 
dyscyplinujące względem osób korzystających z tych obiektów! 
Jestem przekonany, że jeżeli te uwagi wszyscy wzięlibyśmy sobie 
do serca, to tym samym znacząco zwiększylibyśmy szansę naszych 
dzieci na kontynuację nauki w naszych szkołach, a także na zdrowie 
nas wszystkich 
Intencją moich słów nie jest absolutnie moralizowanie lub pouczanie 
kogokolwiek, ale będąc wójtem w sposób szczególny, w tych 
naprawdę trudnych czasach czuję ciężar odpowiedzialności za 
zdrowie i życie naszych mieszkańców, pracowników urzędu 
i jednostek organizacyjnych, od tych najmłodszych po najstarszych. 
 
 
Pamiętajmy wszyscy, że w tym szczególnym czasie mamy 
obowiązek wzięcia odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale 
także za innych! 
Jeśli tego nie zrozumiemy, to przyszłość może okazać się dla 
nas wszystkich bardzo trudna! 
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