
Podziękowania Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa. 

 

 Dziękuję radnym i sołtysom za obecność i zrozumienie potrzeby zwołania dzisiejszej sesji,  

w tym trudnym czasie. Wasza obecność podyktowana jest troską o sprawy gminne. Dziękuję za wasze 

wsparcie, za życzliwość i za to że pozostajemy w stałym kontakcie, i że można na Wasz liczyć. 

 W pierwszych słowach pragnę podziękować Mieszkańcom za obywatelska postawę i za 

stosowanie się do wytycznych naszego rządu oraz służb sanitarnych, dziękuję za pozostawanie  

w domach, dziękuję za ich odpowiedzialność. Obserwujemy, że nasi mieszkańcy zachowują wszelkie 

zasady bezpieczeństwa, w przestrzeni publicznej zachowują wymagane odstępy – widać to zwłaszcza, 

gdy stoją w kolejce do apteki, czy na pocztę. Zgodnie z rekomendacją naszego rządu – od dnia 16 

kwietnia w miejscach publicznych chodzą w maseczkach ochronnych. 

 Za tą odpowiedzialność i obywatelską postawę składam Mieszkańcom Miasta i Gminy 

Szlichtyngowa gorące podziękowania. 

 Podziękować pragnę także kierownikowi doktorowi Wiesławowi Łukasikowi oraz 

pracownikom Zakładu Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego w Szlichtyngowej, że w czasie 

epidemii, tak zorganizowali swoją pracę, że służą pomocą naszym mieszkańcom i dbają o ich 

zdrowie. Na prośbę doktora Łukasika i całego personelu pragnę również podziękować Mieszkańcom 

za zrozumienie dla zaistniałej sytuacji, za wyrozumiałość i cierpliwość w załatwianiu swoich spraw  

w naszej przychodni. 

 Serdeczne podziękowania kieruję także do wszystkich osób zaangażowanych w akcję 

dostarczania maseczek ochronnych dla Naszych Mieszkańców, która miała miejsce w dniach 16 i 17 

kwietnia br.: radnym Rady Miejskiej Szlichtyngowa, sołtysom, strażakom z jednostek: OSP Gola, 

OSP Szlichtyngowa i OSP Wyszanów, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa oraz 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie. Dzięki Waszemu zaangażowaniu 

akcja przeprowadzona została szybko i sprawnie. 

 Dziękuję także radnym Rady Miejskiej Szlichtyngowa za inicjatywę i za zakup ze swoich diet  

materiałów do walki z pandemią koronawirusa. Zakupiliście Państwo 500 szt. maseczek ochronnych 

z normą medyczną, 40 paczek rękawiczek jednorazowych, 26 płynów i żeli dezynfekujących do rąk 

oraz 16 szt. litrowych płynów do dezynfekcji lad sklepowych. Środki te zostały przekazane dla 

Nowego Szpitala we Wschowie, dla naszego ośrodka zdrowia, dla strażaków, dla placówek 

handlowych na terenie naszej gminy, dla apteki, poczty, banku oraz dla naszego posterunku policji. 

 Podziękowanie kieruję też do dyrektorów i nauczycieli z naszych szkół za wdrożenie zdalnego 

nauczania dla naszych uczniów, wykazując się przy tym niezwykłym zaangażowaniem  

i pomysłowością, tak aby uczniom urozmaicić naukę w tej formie. Dziękuję także rodzicom – bo  



w tym trudnym czasie - to rodzice znaleźli czas, żeby wspomóc swoje dzieci w tej nauce zdalnej. 

Dziękuję też uczniom, że pomimo trudności - chętnie zdobywają wiedzę. 

 Dziękuję pozostałym kierownikom, dyrektorom i pracownikom gminnych jednostek 

organizacyjnych: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej, Zespołu Świetlic oraz pracownikom Urzędu Miasta  

i Gminy Szlichtyngowa, za to, że w tym trudnym dla nas wszystkim czasie - czasie epidemii – mimo 

pewnych ograniczeń, rzetelnie wykonują swoją pracę i służą naszym mieszkańcom. 


