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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla miasta Augustowa" 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713, poz. 1378) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadać  medal „Za zasługi dla miasta Augustowa" Pani Lek. Med. KATARZYNIE ANDRUSZEWICZ 
- SŁOMSKIEJ - przedstawicielce lekarzy szczególnie zaangażowanych w misję walki z epidemią 
koronawirusa, którzy, mimo zagrożenia własnego bezpieczeństwa, ani na chwilę nie przestali być wzorem 
służby zdrowiu i życiu ludzkiemu. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Augustowie 

 
 

Alicja Dobrowolska 
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Uzasadnienie

Konwent Medalu do rozpatrywania wniosków o nadanie Medalu "Za zasługi dla miasta Augustowa"
na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2021 r., 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku
głosów wstrzymujących się postanowił zaopiniować pozytywnie nadanie Medalu "Za zasługi dla miasta
Augustowa" Pani Lek. Med. KATARZYNIE ANDRUSZEWICZ - SŁOMSKIEJ - przedstawicielce tych
lekarzy i pracowników służb medycznych (ratowników, pielęgniarek i położnych), którzy, mimo zagrożenia
własnego bezpieczeństwa, ani na chwilę nie przestali być wzorem służby zdrowiu i życiu ludzkiemu.
Dali tym samym przykład godnej postawy całemu środowisku, pokazując jak można służyć drugiemu
człowiekowi. Wniosek w tej sprawie pod obrady Konwentu złożyła grupa Radych: Pan Mieczysław
Szczerbakow, Pan Mirosław Chudecki, Pani Jolanta Oneta Roszkowska, Pan Dariusz Ostapowicz,
Pani Alicja Dobrowolska.

Walka z koronawirusem była i  jest szczególnie trudnym wyzwaniem dla służby zdrowia. Rok 2020 oraz
2021, to czas wyjątkowo trudny dla całego świata - także dla społeczności Augustowa. Mimo trudnego
czasu pandemii, wielu kontrowersyjnych decyzji i problemów systemowych, na wysokości zadania stanęło
wielu przedstawicieli służb medycznych. Wielu lekarzy, wiele pielęgniarek i położnych oraz ratowników
medycznych potrafiło w niebezpiecznych i niekomfortowych warunkach służyć drugiemu człowiekowi.

Pozytywne przykłady skrajnego zaangażowania i dzielnej służby w ochronie zdrowia i życia
mieszkańców zasługują na najwyższe uznanie i uhonorowanie. Niech postawy takie będą wzorem
do naśladowania dla innych oraz inspiracją w codziennej pracy. Trudne warunki, zagrożenie, problemy
systemowe nie przeszkodziły wielu medykom stanąć na pierwszej linii frontu i walczyć o nasze zdrowie.
Słowa uznania należy skierować również do rodzin zaangażowanych w pracę medyków.
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