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DRODZY MIESZKAŃCY GMINY NIELISZ
Na wstępie chciałbym poinformować, że jak dotąd nie
odnotowano na terenie naszej gminy żadnego przypadku zakażenia
koronawirusem. To zasługa każdego z nas. Wygrywamy bitwę ale wojna
z COVID-19 dopiero się rozpoczęła. Dobre informacje nie mogą uśpić
naszej czujności. Wróg z jakim się mierzy obecnie cała ludzkość jest
wyjątkowy i zabójczo niebezpieczny, ponieważ jest niewidoczny. Przyszedł
czas Świąt Wielkanocnych, zdaniem ekspertów kluczowy w rozwoju
sytuacji epidemiologicznej. Postawmy na zdrowie, ograniczmy świąteczne
zakupy do niezbędnego minimum. Święta Zmartwychwstania Pańskiego to przede wszystkim
przeżycie duchowe, nie warto ryzykować wybierając się na duże zakupy i tym samym
powodować absolutnie niepotrzebne ryzyko. Zwłaszcza w okresie świątecznym musimy
postępować w sposób niezwykle racjonalny i zgodny z powszechnie obowiązującymi zasadami
bezpieczeństwa.
W miarę dostępnych środków, samorząd Gminy Nielisz jest przygotowany na
ewentualność pojawienia się koronawirusa na naszym terenie. Nie mniej jednak dopiero
pojawienie się zagrożenia i skala jego rozprzestrzeniania się weryfikuje wszelkie
przygotowania. Przekonują się o tym najzamożniejsze i wydawałoby się najbardziej
zorganizowane państwa świata. Wniosek jest tylko jeden: najlepszym sposobem na odparcie
ataku wirusa jest profilaktyka zdrowotna oraz przestrzeganie higieny osobistej. Dbajmy
o siebie i bliskich. Hasło „nie wychodź z domu” to nie jest pusty slogan, to alarm i apel w imieniu
ratowania życia ludzkiego. Weźmy te słowa głęboko do serca i niech zabrzmią przy każdym
zamiarze opuszczenia miejsca zamieszkania. Zadajmy sobie wtedy pytanie: czy wychodzę bo
jest to bardzo konieczne? Czy wychodząc będę bezpieczny i sam nie będę stanowił zagrożenia
dla innych? Odpowiadając sobie na te pytania bądźmy wobec siebie szczerzy i niech szacunek
do życia ludzkiego będzie zawsze wartością nadrzędną.
Do mojego apelu dołączam najszczersze i najserdeczniejsze życzenia z okazji
zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Potraktujmy te święta wyjątkowo… w ciszy, skupieniu
i z prostą, zwykłą radością życia. Proszę Was drodzy Mieszkańcy Gminy Nielisz, bądźcie
rozważni i bezpieczni. Koronawirus minie, a po trudnym czasie życie postawi przed nami nowe
wyzwania i w perspektywie wiele satysfakcji wypływających z podejmowanych wspólnie
działań. Pamiętajmy o tym.
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