
KOMUNIKAT 

WÓJTA GMINY MOSZCZENICA 

08.04.2020 r. 

Szanowni Mieszkańcy Moszczenicy, Staszkówki. 

Podaję kilka ważnych informacji dotyczących sytuacji w Gminie Moszczenica. Nadal 
zamknięte są szkoły, przedszkola, proszę rodziców żeby dopilnowali uczniów, aby 
pracowali zdalnie jak tylko jest to możliwe. Bardzo proszę uzbroić się w cierpliwość, 
taka niekomfortowa sytuacja, może trwać jeszcze dłużej, co najmniej do czerwca br. 

Przypominam, że zamknięte są obiekty o charakterze użyteczności publicznej: orliki, 
parki, place zabaw, także plac targowy. Proszę ograniczyć, jeśli to jest możliwe 
wychodzenia z domu, a jeśli to czynimy, to tylko w sprawach i sytuacjach 
bezwzględnie ważnych.  

Komunikat dotyczący kierowców, proszę zachować ostrożność, proszę nie korzystać z 
myjni samochodowych, nie wymieniać opon, ponieważ nie są to czynności 
najważniejsze, życiowe i mogą podlegać karaniu mandatem przez policję.  

Urząd Gminy cały czas pracuje w miarę normalnie lecz z zachowaniem 
podstawowych środków ostrożności: dezynfekcja rąk i obowiązkowe mierzenie 
temperatury dla każdej osoby wchodzącej do naszego Urzędu, przy wejściu 
głównym.  

Normalnie pracuje także kasa w godzinach od 8-13. Płacimy wszystkie świadczenia 
świadczeniobiorcom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziękuje szczególnie 
tym, którzy w ostatnim czasie zmienili formę wypłat z gotówkowej na 
bezgotówkową.  
W okresie przed świątecznym, w dniach 8 i 9 kwietnia wypłacamy wszystkie 
świadczenia na rzecz naszych mieszkańców, jest to jednorazowo, duża kwota 
700 000 zł.  

Pragnę także poinformować, że na terenie Gminy Moszczenica jest na dzień 8 
kwietnia 30 osób objętych kwarantanną. Większość z nich, zachowuje izolację w 
sposób wzorowy, niestety docierają do nas niepokojące sygnały, iż członkowie 
najbliższych rodzin odwiedzają osoby w kwarantannie, przebywają nawet po kilka 
godzin, a potem w sposób niestety nonszalancki jadą na zakupy. Bardzo proszę, by 
takie zachowania wyeliminować. Proszę pamiętać, że każdy z nas gdy spotyka się, 
gdy ma bezpośredni kontakt z osobą poddaną w kwarantannie, powinien 
zachowywać pełną izolację. 

Pozytywne skutki zachowania izolacji są widoczne na Ziemi Gorlickiej. W oficjalnych 
statystykach, na dzień 8 kwietnia, w powiecie Gorlickim są tylko 4 osoby, które mają 



stwierdzony COVID-19 i wszystkie te osoby pochodzą z jednej rodziny, miały ze sobą 
bezpośredni kontakt.  

Szanowni Państwo, pracujemy w Samorządzie Gminnym nad pomocą dla naszych 
lokalnych przedsiębiorców. Planujemy, jeszcze w miesiącu kwietniu, że będzie 
podjęta uchwała Rady Gminy Moszczenica, która zwolni od podatku od 
nieruchomości wszystkich naszych przedsiębiorców. Prawdopodobnie będzie to 
okres 3 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec), czyli ten czas, kiedy przewidywany jest 
największy wybuch epidemii zarówno na Ziemi Gorlickiej, jak i w naszej Ojczyźnie.  

Pracujemy, także nad rozwiązaniami dotyczącymi komunikacji autobusowej, 
ponieważ mamy trudną sytuację po zawieszeniu wszelkich kursów przez 
przewoźnika, który komunikował Moszczenicę, Staszkówkę z Gorlicami. Dlatego 
jestem w kontakcie z prezesem MZK Gorlice i uzgadniamy zastępcze/awaryjne kursy 
dla naszej Gminy. Prawdopodobnie będzie to kilka kursów porannych i 
popołudniowych, które będą od Staszkówki przez Moszczenicę docierać do Gorlic, 
ażeby tych, którzy muszą skorzystać z komunikacji do pracy, do apteki, do sklepu nie 
pozostawiać bez możliwości wykonania obowiązków zawodowych czy życiowych.  

Proszę także pamiętać, że obowiązują ogólne zakazy wychodzenia z domu, oraz 
zachowania odległości między osobami idącymi to jest 2 metry. Proszę także 
udostępnić czas dla seniorów między godziną 10 a 12 codziennie, ażeby mogli oni 
spokojnie wykonywać swoje czynności , zakupy i sprawunki, gdzie tylko jest możliwe 
pomagajmy tym osobom.  

Przy tej okazji bardzo podziękuję strażakom OSP Moszczenica, OSP Staszkówka za to, 
że włączają się bardzo mocno w pomoc dla osób starszych m.in. rozwożąc paczki 
żywnościowe, czego jest dowodem chociażby ostatnia akcja OSP Moszczenica w 
ramach paczek wsparcia z lokalnego Caritasu. 

Najtrudniejsze są życzenia świąteczne w tym trudnym okresie Wielkiego Tygodnia 
2020 roku. Życzę wszystkim mieszkańcom naszej Gminy, osobą które tutaj w święta 
będą przebywać, abyśmy mogli w zatroskaniu, ale w spokoju i w opanowaniu przeżyć 
ten trudny czas walki z pandemią. Patrzymy na to, że Chrystus cierpiał, ale też 
zmartwychwstał, co daje nam także powody do nadziei, iż święta bardzo trudne 
przeżyjemy, a potem będziemy się cieszyć radością wspólnych spotkań.  

Wszystkiego najlepszego, dobrego zdrowia na ten czas świąteczny i oby nas 
koronawirus jak najdalej omijał. 
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