W Nowym Roku nie zwalniamy

Hucznie, w gronie najbliższych, wesoło, serdecznie. Każdy z nas nieco inaczej, a zarazem
bardzo podobnie witał nowy 2020 rok. Zwykle, po czasie szampańskiej sylwestrowonoworocznej zabawy i radości z przeżytego kolejnego roku, w następnych dniach pojawiają się
chwile refleksji, noworocznych postanowień, nowych nadziei. „Gdy Nowy Rok w progi, to stary
rok w nogi”. To przysłowie uświadamia nam dobitnie, że czas biegnie nieubłaganie i należy jak
najlepiej nim gospodarować, aby nie było dni, pod koniec których musielibyśmy za
Swetoniuszem, z rozczarowaniem i smutkiem powiedzieć – Amici diem perdidi, czyli przyjaciele,
zmarnowałem dzień.

Początek roku w naszej gminie to tradycyjnie już okres spotkań opłatkowych z naszymi
seniorami. To znakomita okazja, nie tylko do złożenia życzeń i kolędowania, ale przede
wszystkim zetknięcia z życiową mądrością, drogowskazem i fundamentem naszych wspólnych
sukcesów. To przecież rodzice i dziadkowie są najczęściej najlepszym motorem naszych
działań, mobilizując nas, wspierając, dając nadzieję, jednocześnie będąc ostoją zdrowego
rozsądku, latarnią, pozwalającą dotrzeć do brzegu, mimo ciemności nocy i wzburzonych fal
naszych ludzkich losów. Każda, płynąca z głębi serca uwaga, podpowiedź to bezcenna pomoc,
która przynosi nam szczęście i powodzenie. Zawsze podkreślam, że powinniśmy o tym
pamiętać i być wdzięcznym naszym seniorom, czerpiąc pełnymi garściami z ich doświadczenia,
jak zresztą czynił człowiek od zarania swoich dziejów, ceniąc głos rad starszych.

Nowy rok to też nowe decyzje, nie zawsze łatwe, ale konieczne. Podobnie, jak w wielu gminach
naszego kraju, również u nas nie uniknęliśmy podwyżek opłat za wywóz śmieci. Przewidując ich
wzrost staraliśmy się przejść przez ten proces jak najmniej dotkliwie dla naszych mieszkańców.
Myślę, że nam się to udało, gdyż wysokość opłat obowiązujących w roku bieżącym jest
najniższa spośród okolicznych gmin. Jest to efektem przyjętej przez nas strategii. Negocjacje w
tej sprawie rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu, wyprzedzając tym samym informacje o płacy
minimalnej, czy ustawie monitorującej wysypiska. To pozwoliło nam uniknąć potencjalnych
argumentów uzasadniających konieczność wyższych cen. Głęboko wierzę, że nasze starania
spotkają się z Państwa zrozumieniem, aczkolwiek rozumiem, że każda podwyżka to
uszczuplenie domowego budżetu, zwłaszcza w sytuacji gwałtownie rozpędzającej się inflacji.
Chciałbym, żeby było ich jak najmniej, a to wymaga wielu szeroko zakrojonych działań.

W nowy 20202 rok wchodzimy podobnie, jak przez ostatnie 9 lat muzycznym akcentem, nie
obniżając również w tym roku poprzeczki. Gwiazdą Jubileuszowego 10 Koncertu
Charytatywnego będzie prawdziwa diva polskiej sceny muzycznej, o niesłabnącej od dekad
popularności i silnej pozycji na rynku koncertowym - Maryla Rodowicz, laureatka wielu nagród i
uczestniczką wielu polskich i światowych festiwali muzycznych. W jej dorobku artystycznym
znajdziemy ponad 2000 piosenek. Myślę, że chyba nic więcej na ten temat mówić nie trzeba ;)
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Już dziś wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na to wydarzenie, do szkoły w Skrzyszowie
w najbliższą niedzielę 26 stycznia. Niech ciepło naszych gorących serc ponownie ogrzeje zimny
styczniowy wieczór.
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