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GMINY HAŻLACH
Zapraszamy
do lektury!
Cieszyliśmy się z możliwości udostępnienia
dla zwiedzających Domu Przyrodnika, jednak
radość nie trwała długo. Zgodnie z kolejnymi
obostrzeniami obiekt od 20 marca znów pozostaje tymczasowo zamknięty. Na str. 6 można
przeczytać, jak wyglądało otwarcie i co można zobaczyć wewnątrz, a na kolejnej stronie
prezentujemy nowy cykl „Wiadomości z Domu
Przyrodnika”.
Na str. 2 znajduje się materiał o „Przejściu
granicznym w Pogwizdowie” oraz przypomnienie
o naborze wniosków na dofinansowanie wymiany
źródeł ciepła.
W numerze można znaleźć także informacje o stanie bezpieczeństwa w naszej Gminie
i wspomnienie tragedii „Pod Wałką”. Nie zapominamy również o „Fruwającej Mai” oraz zapraszamy do współtworzenia nowego projektu
„Wędruj szlakiem za Kicakiem”.
Wiadomości Gminy Hażlach są redagowane
z nadesłanych materiałów, zachęcamy do ich
przesyłania, tym razem w terminie do 10 kwietnia 2021 r. na adres mailowy: wgh@hazlach.pl

Szanowni Mieszkańcy,
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną,
od poniedziałku 22 marca do odwołania częściowo ograniczamy możliwość dostępu do Urzędu Gminy Hażlach
i bezpośredniego załatwiania spraw w biurach. Urząd
Gminy Hażlach pracuje nadal w obowiązujących godzinach urzędowania, jednakże zostaje ograniczona bezpośrednia dostępność i obsługa interesantów.
Biuro Podawcze znajduje się obecnie na parterze
budynku, wejście boczne (dawna siedziba GOPS) - będą
tam do odbioru awizowane zawiadomienia wraz z nowymi
blankietami opłat za odpady komunalne na rok 2021.
Prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie i w miarę
możliwości załatwianie spraw drogą telefoniczną lub mailową na adres ug@hazlach.pl. Płatność podatków oraz
inne opłaty można także realizować drogą elektroniczną.
Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu Gminy www.hazlach.pl
Obecnie wygląd budynku na placu profesora Wiktora Wawrzyczka cieszy oczy, a jak to było jeszcze
kilka lat temu – proszę porównać…

Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski

Czy w naszej gminie powstanie przejście graniczne?
Czy w naszej gminie powstanie przejście
graniczne?
– Tak, powstanie, ponieważ granice są po
to, aby je przekraczać, a wyzwania, aby je podejmować – mówi Grzegorz Sikorski, Wójt
Gminy Hażlach. W miesiącu lutym Miasto
Karwina wspólnie z Gminą Hażlach otrzymało grant unijny na rozpoczęcie prac projektowych dotyczących utworzenia nowego
przejścia granicznego – kładki, łączącej Pogwizdów z Loukami (Łąkami) w Karwinie.
Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, przejście powstanie do 2027 roku.
O utworzeniu kładki, która połączy Pogwizdów z Łąkami w Karwinie, mówi się
od dawna. Właściwie o jej odtworzeniu,
bo kładka kiedyś już łączyła te dwie miejscowości. Obecnie Gmina Hażlach wraz
z Miastem Karwina przygotowała projekt
transgraniczny, który otrzymał dofinansowanie. Dzięki pozyskanym środkom możliwe jest przystąpienie do sporządzenia
dokumentacji projektowej. Do realizacji
jednak jeszcze daleka droga. – To pierwszy, ale jakże ważny krok. Opracowana dokumentacja stanowić będzie podstawę do
ubiegania się o środki zewnętrzne z nowej
perspektywy unijnej. Można przyjąć, że kładka powstanie do 2027 roku, a jej szacunkowy
koszt wyniesie około 1 miliona euro – informuje wójt Grzegorz Sikorski.

Na archiwalnym zdjęciu na ówczesnej kładce łączącej
Pogwizdów z Łąkami znajduje się wójt Pogwizdowa
Alojzy Paździora, rodowity łączanin

Skąd jednak wziął się pomysł na odtworzenie kładki? – Idea budowy kładki łączącej oba brzegi rzeki Olzy nie jest nowym
pomysłem. Został on mi przedstawiony
przez mieszkańca Pogwizdowa, Pana Czesława Stuchlika, w czasach, kiedy byłem
jeszcze radnym Gminy Hażlach. Ja tylko wróciłem do tego pomysłu i zacząłem rozmowy
z Miastem Karwina o wspólnej inwestycji.
Na przestrzeni kilku lat odbyliśmy wiele
spotkań, również w terenie, które finalnie
zaowocowały wspólnym transgranicznym
projektem na opracowanie dokumentacji budowy kładki na rzece Olzie. To duży
i skomplikowany projekt, który pokazuje,
że przygraniczne gminy, pomimo trudnej
sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, potrafią rozmawiać, myślą o dalszej integracji
i wspólnie planują swoją przyszłość – wyja-

Projektowana kładka nad rzeką Olzą w Pogwizdowie

Roman Haltof Radny Rady Gminy i Grzegorz Sikorski
Wójt Gminy Hażlach podczas spotkania w roku 2017
z władzami Karwiny w sprawie budowy kładki przez Olzę.

śnia wójt Sikorski, dodając, że na budowie
kładki wszyscy skorzystają. Projektowana
kładka umożliwi w przyszłości połączenie
ścieżką rowerową Cieszyna z Jastrzębiem-Zdrojem przez Karwinę, wykorzystując
w tym celu „Żelazny szlak rowerowy”.
To również ułatwienie dla tamtejszych
mieszkańców, którzy będą mogli odbywać
transgraniczne spacery.
ARC

Od 22 marca trwa nabór wniosków
na dofinansowanie kosztów wymiany
źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych. Wysokoemisyjne piece węglowe należy wymienić na nowe
kotły gazowe, węglowe lub na biomasę spełniające minimum standard
emisyjny zgodny z 5 klasą. Wnioski
należy składać wyłącznie w formie papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy Hażlach w godzinach pracy tj. od
poniedziałku do piątku, 7.00 - 15.00
do 9 kwietnia 2021 r. Wnioski złożone
po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
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Wymiana źródeł
ciepła , nabór
wniosków

Zasady udzielania dotacji oraz formularz wniosku dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Mienia Urzędu Gminy Hażlach (boczne wejście do budynku, była siedziba
GOPS), na stronie internetowej Urzędu

Gminy Hażlach https://samorzad.gov.
pl/web/gmina-hazlach oraz na stronie
BIP www.hazlach.samorzady.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 8569 479
wew. 61.

Stan bezpieczeństwa w Gminie Hażlach
Ważnym źródłem informacji o naruszeniach prawa jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie przekazywane przez społeczeństwo informacje
są weryfikowane przez funkcjonariuszy
Komisariatu Policji w Zebrzydowicach.
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020
roku policjanci z Komisariatu Policji
w Zebrzydowicach zweryfikowali na terenie naszej Gminy 34 zgłoszenia zagrożeń, z czego 9 zostało potwierdzonych.
Nadal do najczęściej zgłaszanych
zagrożeń należą - nieprawidłowe parkowanie lub przekraczanie prędkości,
spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych czy dzikie wysypiska śmieci.
W 2020 r. tak przedstawiała się statystyka przestępstw:
• interwencji ogółem było 1712 (o 98
więcej niż w 2019 r.),
a domowych 292 (o
78 mniej niż w roku
2019)
10
• zarejestrowano
6
289 wykroczeń (mniej
2
4
3
o 98 w stosunku do
Gmina Hażlach
roku 2019)
• 33 osoby zatrzyKradzież
mano na gorącym
uczynku przestępstwa
Uszkodzenie mienia
oraz 41 osób poszukiwanych

Podczas lutowej sesji Rady Gminy jednym z tematów był stan bezpieczeństwa.
Komendant Komisariatu Policji w Zebrzydowicach komisarz Monika Buczkowska
(radna Gminy Hażlach z sołectwa Pogwizdów) przedstawiła prezentację multimedialną, podsumowując miniony rok.
Przypomnijmy, że Komisariat Policji
w Zebrzydowicach obejmuje swoim działaniem teren dwóch gmin: Zebrzydowice
i Hażlach – około 90 km kwadratowych
zamieszkiwanych przez 24 tysiące osób.
Ogólna charakterystyka zdarzeń
oraz panująca pandemia miały bezpośredni wpływ na podejmowane działania. Dzielnicowi na bieżąco monitorują
miejsca zagrożone i przekazują informacje dla patroli.
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Gmina Zebrzydowice
Kradzież z włamaniem
Uszkodzenie ciała
Nietrzeźwy kierujący
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• 43 osoby otrzymały „niebieską kartę”,
w tym 19 z Gminy Hażlach
• zatrzymano 19 nietrzeźwych kierujących (o 5 mniej niż w 2019 r.)
• zanotowano na terenie Gminy 92
zdarzenia drogowe, w których rannych
zostało 18 osób
• zanotowano 24 kradzieże w z włamaniem (w roku 2019 było ich 12).
W 2020 r. dzięki
współpracy z samorządem, w tym Gminą Hażlach policjanci
Komisariatu Policji
w Zebrzydowicach
oraz Komendy Powiatowej
Policji
w Cieszynie wykonali płatne dodatkowe
służby ponadnormatywne. W ramach tych służb policjanci,
wylegitymowali 31 osób, pouczyli 22 osoby, skontrolowali 11 placówek handlowych.
Nad bezpieczeństwem w Gminie Hażlach czuwają dzielnicowi - st.sierż. Rafał
Górczyński – 727 031 315 (Kończyce Wielkie i Kaczyce), sierż.szt. Adam Stefaniszek
– 727 032 317 (Hażlach, Rudnik, Zamarski
oraz w zastępstwie Brzezówka i Pogwizdów).
Przypominamy, że z dzielnicowymi
można się kontaktować również przez
aplikację mobilną „MOJA KOMENDA” lub
za pośrednictwem komisariatu w Zebrzydowicach – tel. 32 4783 935.
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Dotacja dla
parafii
w Pogwizdowie
Jednym z zadań własnych gminy jest
ochrona zabytków i opieka nad nimi.
Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na
celu zapewnienie warunków prawnych,
organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz
ich zagospodarowanie i utrzymanie. Na
podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach
z 22 marca 2007 roku Gmina Hażlach może
udzielić dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
W ciągu minionych lat dzięki współpracy parafii z terenu Gminy Hażlach z samorządem, a przede wszystkim przy wsparciu mieszkańców, przeprowadzono prace
w kościele św. Michała Archanioła i kaplicy
Opatrzności Bożej w Kończycach Wielkich,
w najstarszym kościele drewnianym na Śląsku Cieszyńskim, czyli w kościele św. Rocha w
Zamarskach oraz w kościele św. Jana Nepo-

Postawili
szubienice…
Emilia Michalska

Postawili szubienice pod Cieszynem,
Pożegnej się, staro matko, ze swym synem.
Pożegnejcie się, dzieciczki, ze swym ojcem.
już on tam związany stoi pod ogrojcem.
Pożegnej ty, babo miła, chłopa swego,
nie będziesz już obłapiała głowy jego.
On cię nigdy nie obejmie ramionami,
już stanęła szubienica między wami.
Pożegnej se, galaneczko, swego synka,
już ci więcej nie zapuko do okienka.
Pobłogosław im, ziemeczko, na skonanie,
niech ich pamięć tu na wieki pozostanie.
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mucena w Pogwizdowie. Obecnie gmina chce
wesprzeć prace malarskie w pogwizdowskim
kościele, który pochodzi z 1817 roku, dlatego
24 lutego bieżącego roku Rada Gminy Hażlach przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia
Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie dotacji celowej w wysokości 30 tys. zł na remont wnętrza kościoła.
Przedmiotowa uchwała była wcześniej szeroko omawiana podczas posiedzenia Komisji Budżetu, Spraw Komunalnych i Ochrony
Środowiska Rady Gminy Hażlach, na którym
została pozytywnie zaopiniowana.
– Trzeba powiedzieć, że te działania, na
ogół rozciągnięte w latach, przynoszą wymierne korzyści. Z jednej strony chronimy
nasz dorobek kulturowy, z drugiej strony
przyczyniamy się do tego, że obiekty sakralne stają się wizytówką naszej gminy, ponieważ bardzo często znajdują się w centralnych
punktach naszych miejscowości – zauważa
Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski.
– Przyznane obecnie środki wykorzystamy na malowanie ścian w bocznych kaplicach
naszego kościoła. Współpraca z władzami naszej gminy w ratowaniu zabytków kościelnych
bardzo dobrze się układa – ocenia ks. dr Karol
Mozor, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
pw. św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie. W
poprzednich latach hażlaski samorząd wsparł
wykonanie zabezpieczeń budynku kościoła

przed wpływami odkształceń podłoża gruntowego, wymianę dwóch okien witrażowych
w prezbiterium i wszystkich parapetów okiennych, remont zabytkowych organów oraz odnowienie kamiennego posągu patrona parafii,
jednego z najstarszych na Śląsku Cieszyńskim.
ARC

Szubienica miała powstać na Rynku miasta
Cieszyna, ale ze wzgłędu na protesty mieszkających tam Niemców, wyznaczono nowe miejsce w Lasku Miejskim nad Olzą - „Pod Wałką”.
A był to rok 1942, kiedy hitlerowski terror trwał
we wszystkich zakątkach świata. Plan wojny
błyskawicznej (blizkiegu) nie powiódł się. Wojna przeciągała się. Ruch oporu we wszystkich
okupowanych krajach wzrastał. Nie inaczej
było na Śląsku Cieszyńskim. Już 20 lutego 1942
roku w obozie oświęńcimskim, po ogromnych
torturach stracony został mieszkający w Pogwizdowie nauczyciel Rudolf Krzystek, który
nie podpisał folkslisty i nie wiadomo nawet
czy należał do ruchu oporu. Na skutek zdrady
łączniczki i przybycia do jego domu dowódcy
grupy konspiracyjnej Franciszka Potysza, został zaaresztowany, podobnie jak jego żona
Krystyna i córka Kazimiera. Franciszek Potysz
dość długo się ukrywał, ale został jednak ujęty i osadzony w więzieniu w Mysłowicach i na
mocy gestapowskiego wyroku, po wielkich
torturach, został ścięty gilotyną.

Aby wykazać ruchliwość i inicjatywę
NSDAP wraz Komendą Gestapo w Katowicach postanowiły urządzić zbiorową egzekucję publiczną i do tego wybrano miasto
Cieszyn i dzień 20 marca 1942 roku. Wcześniej, na podstawie obserwacji i donosów
konfidentów i różnych szpicli, pod różnymi
pozorami zaaresztowano wielu Polaków
i rozmieszczono ich w różnych więzieniach na Górnym Śląsku. 20 marca 1942 r.
24 więźniów zwieziono do Cieszyna, aby
w pokazowej egzekucji ich stracić. W tej
grupie aż pięciu więźniów pochodziło z gminy i parafii pogwizdowskiej. Byli to Wilhelm
Dworok, Rudolf Gabzdyl, Benedykt Kabiesz,
Karol Przywara i Alojzy Żebrok.
Tragedia ta, pomimo tego, że jej rocznica
obchodzona jest corocznie, stopniowo przechodzi w zapomnienie, a młode pokolenie
mało co o niej wie. O tej tragedii nie wolno
zapomnieć, trzeba ją wciąż przypominać,
aby podobna sytuacji nigdy już się nie powtórzyła.
Czesław Stuchlik

Pochodzący z 1817 roku kościół
pw. św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie

Wędruj szlakiem za Kicakiem!
Lokalne Partnerstwo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
zawiązane w Gminie Hażlach w 2018 roku, rusza z kolejnymi działaniami! Dzięki zdobytej dotacji - w wysokości 20000 zł - jest możliwa kontynuacja projektu pn. „Gminnym szlakiem z Kicakiem”.
Tym razem partnerzy zachęcą mieszkańców i turystów do odnalezienia
wszystkich kicakowych tabliczek– a jest ich
prawie 100 - rozsianych po całej gminie.
W realizacji zadania ma pomóc między innymi nowo powstała strona internetowa,
która będzie połączona z mapą Google.
Warto dodać, że każdy, kto przemierzy kicakowy szlak ma szansę wygrać różnorakie
gadżety – chusty, torby, kolorowanki, itp.
W ramach projektu zostaną także
nagrane filmiki promujące poszczególne
sołectwa. Oprowadzi po nich gminna maskotka - KICAK. Dzięki projektowi ,,stelaki” oraz goście przyjrzą się ciekawym,
pełnym pasji i talentów osobowościom
z Gminy Hażlach. Na zakończenie projektu zaplanowano Kino Plenerowe w Parku
w Zamarskach.
Wszelkie działania uda się zrealizować
tylko dzięki zaangażowaniu i współpracy

wszystkich organizacji społecznych w Gminie Hażlach (KGW, OSP, LKS, Stowarzyszenia itp.), Sołtysów, Rad Sołeckich oraz
wsparciu Wójta i Urzędu Gminy.
Projekt „Wędruj szlakiem za Kicakiem”
Lokalnego Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany

przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Funduszu Rozwoju Pracowni
Dobra Wspólnego.
Lokalne Partnerstwo PAFW w Gminie Hażlach: Stowarzyszenie Cieszyńskiej
Młodzieży Twórczej, Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk, Grażyna Krehut.
Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie
Nasza Wieś Kończyce Wielkie, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik
w Rudniku, Gminny Ośrodek Kultury
w Hażlachu.

Złota Maja

W dniach 12- 14 lutego 2021 roku odbyły się w Toruniu Halowe Mistrzostwa Polski
Juniorów i Juniorów Młodszych (U-18,U-20)
w lekkiej atletyce. Reprezentująca Klub
MKS Ustroń tyczkarka Maja Chamot, trenowana przez Magdalenę Kubala osiągnęła
kolejny sukces w swojej karierze sportowej
zdobywając w kategorii wiekowej U-20- juniorka złoty medal oraz tytuł Mistrzyni Polski wynikiem 4 metry ustanawiając tym samym nowy rekord życiowy. Z tym wynikiem
zakwalifikowała się do 65 PZLA Halowych
Mistrzostw Polski w Toruniu (20-21 lutego
2021) roku, mierząc się tym razem z seniorkami. Uplasowała się tuż za podium zajmując wysokie IV miejsce. Przypomnijmy, że
utalentowana tyczkarka jest mieszkanką
Hażlacha, regularnie trenuje w Ustroniu,
bierze też udział w dwutygodniowych zgrupowaniach Kadry Narodowej. Życzymy Jej
kolejnych sukcesów w tej dyscyplinie na coraz wyższym szczeblu.
WK
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Stoją od lewej: trenerka MKS Ustroń Magdalena Kubala, medalistki Kinga Górny, Maja Chamot (MKS Ustroń),
Malwina Plak (RKS Łódź), trener Malwiny Plak Adam Lisiak
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Dom Przyrodnika
Zgodnie z zapowiedziami
oraz dzięki poluzowaniu obostrzeń pandemicznych, od
1 marca 2021 roku Dom Przyrodnika w Hażlachu był dostępny dla zwiedzających.
Uroczyste otwarcie DOMU
PRZYRODNIKA odbyło się
w ubiegłym roku, ale tym razem otworzyliśmy się już dla
wszystkich chętnych. Niestety z powodu trzeciej fali pandemii, znów musimy poczekać na możliwość zwiedzenia jego
wnętrz.
Bardzo nas ucieszyło, że już pierwszego dnia wystawę
odwiedziły przedszkolaki oraz uczniowie hażlaskiej szkoły
podstawowej. Na najmłodszych zwiedzających czekał Kicak
– nasza gminna maskotka.
Nie brakowało również osób indywidualnych, które przyszły zapoznać się z historią rolnictwa w regionie,
a także poznać wiele ciekawostek, dotyczących sekretnego życia pszczół, czy leśnych zwierząt. Dla pierwszych
50 osób, które w dniu otwarcia zakupiły bilet, ekipa z Domu
Przyrodnika przygotowała wiosenne upominki. Do wyboru
były sadzonki żyworódki i nasiona łąki kwietnej. Upominki
mają sprawić, że Gmina Hażlach stanie się jeszcze bardziej
zielona i zachęcić lokalną społeczność (i nie tylko) do zgłębiania tajemnic przyrodniczych i ekologicznych – Dom Przyrodnika to nie tylko muzeum. Chcemy, żeby stał się również
miejscem, gdzie spotykają się miłośnicy natury, gdzie mamy
szansę dowiedzieć się czegoś ciekawego na temat roślin, ich
pielęgnacji i uprawy i oczywiście miejscem, w którym każda
osoba znajdzie dla siebie coś ciekawego. Gdy tylko sytuacja
na to pozwoli, zorganizujemy warsztaty, a także spotkania
i prelekcje, dostosowane do różnych kategorii wiekowych.
Chcemy obchodzić nasze lokalne święta, takie jak Noc Kupały, czy Święto Plonów.
Od początku miesiąca Dom Przyrodnika był otwarty dla
wszystkich zainteresowanych. Jak tylko sytuacja z pandemią
koronawirusa się ustabilizuje i będziemy mogli znów otworzyć się dla zwiedzających, to zapraszamy grupy do umawiania się na konkretne godziny zwiedzania. Osoby indywidualne mogą wejść na ekspozycję o dowolnej porze, w godzinach
działania obiektu (wtorek – piątek 10.00 – 18.00 i w weekendy 10.00 – 14.00).

wiadomości
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Wiadomości z Domu Przyrodnika

Dom Przyrodnika to nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie w nim pracujący oraz z GOK-iem współpracujący. To osoby
z pasją i sporą wiedzą na tematy będące podstawą ekspozycji. Zapraszamy Państwa do lektury nowej rubryki w Wiadomościach
Gminy Hażlach. Na początek o tym na co czekamy z utęsknieniem czyli – Wiosna i kto to jest Marzanna. Liczymy, że te informacje
przypadną Państwu do gustu.

MARZANNA – o co tu chodzi?

Marzec, czyli pierwszy wiosenny miesiąc.
Z czym wiosna była kojarzona i jakie wiosenne
tradycje dawniej panowały w regionie?

Wiosna, ach to ty…
- Przebiśniegi, kępki białych śnieżyczek, złociste pierwiosnki zwane u nas „kluczykami”, żółte kwiatki podbiału nazywanych „ludziczkami”, których kilka należało zjeść, aby ustrzec się przed chorobami
gardła, wreszcie pachnące niebieskie fiołki, to pierwsze zwiastuny
wiosny – wyjaśnia Czesław Stuchlik, miłośnik historii i folkloru
z Pogwizdowa.
Wiosna wiązała się również z nadzieją na udany rok i co najważniejsze, na obfite plony. Po zimowym przestoju rolnicy wracali
do prac w polu, a kobiety zajmowały się sadzeniem rozsady kapusty i brukwi. Nadchodził również czas na siewy zbóż jarych – im
wcześniej rolnik zagospodarował pole, tym większe były plony.
Mówiono „siejesz w marcu – zbierasz w garncu, siejesz w maju –
zbierasz w jaju”.
Jakie jeszcze przysłowia związane z marcem można było dawniej usłyszeć w regionie?
• Co marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze.
• Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem ćmi.
• Grzmot w marcu – dobra nowina,
już szron roślin nie pościna.
• Ile mgieł w marcu, tyle deszczów w czerwcu.
• Ile w marcu rosy na polu znajdują, tyle po Wielkanocy
szronów przewidują.
• Łaska u panów, a pogoda w marcu to jedno.
• Marzec nie mokry, nie suchy – dodaje chłopu otuchy.
Wszyscy wyczekujemy nadejścia wiosny, bo wówczas mamy
nadzieję że będziemy mogli ruszyć z pracami wokół Domu Przyrodnika, w tym obsadzaniem nowych wielkich donic. Mamy nadzieję że będziemy mogli do tych aktywności z przyjemnością zaprosimy także mieszkańców naszej Gminy!

wiadomości

GMINY HAŻLACH

Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej przypada 20 marca,
tradycyjnie jednak świętuje się 21 marca. To czas równonocy
wiosennej, w kulturze naszych słowiańskiej nazywanych Jarymi
Godami. To właśnie od naszych przodków, którzy zamieszkiwali
te tereny tysiąc lat temu, zaczerpnęliśmy tradycję topienia Marzanny.
Już milenium temu, w obrzędach słowiańskich, nieodłącznym elementem świętowania nadejścia wiosny było przepędzenie zimy. Palono wówczas kukłę, którą z czasem nazwano
Marzanną. Tradycja ta przetrwała do dziś, jednak w nieco zmienionej formie – Marzanna nie jest palona, a topiona.
Kim jednak jest Marzanna i dlaczego jej odejście w okresie
wiosennym jest tak ważne? To słowiańska bogini, która odpowiadała między innymi za zimę. Nie była to jednak jej jedyna rola. Marzanna miała być boginią śmierci oraz pory roku,
w której dni są najkrótsze. Chociaż czasem postać przedstawia
się jako przerażającą, w rzeczywistości nie była odbierana negatywnie. Władała zimą, okresem, w którym w danych czasach
śmierć była zdecydowanie częstsza – brak lekarstw, kiepskie
ogrzewanie, sprawiało, że ilość zimowych zgonów była znacznie
większa. Nasi przodkowie mogli mieć również problemy z kończącymi się zapasami i problemami ze zdobyciem nowego pożywienia. Marzanna jednak uosabiała siły natury, dlatego była kojarzona z mocą. Jako pani
potężnych sił natury budziła grozę, jednak była
czczona nie jako demon,
a jako przedstawicielka
słowiańskiego panteonu.
Kukła, która została
nazwana jej imieniem,
ma za zadanie skutecznie
odpędzić mrozy i zaprosić boginię Ładę (znaną
również jako Lejlę lub u
Jana Długosza Dziedzilelę), która miała odpowiadać za domowe ognisko
oraz urodzaj, a także zapraszać do nas wiosnę.
Foto: Bogusław Dziadzia
Joanna Świba
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Biblioteka - zmiana numerów

książek, by chociaż na moment wrócić do normal-

Drodzy czytelnicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu informuje że od 1 marca
zmianie uległy numery telefonów oraz e-mail
w bibliotekach w Hażlachu i Kończycach Wielkich. Prosimy kontaktować się z nami pod nowymi numerami telefonu oraz e-mail:
Hażlach: Tel.: 33 445 20 07,
e-mail: gbph@hazlach.home.pl
Kończyce Wielkie: Tel.: 33 445 20 08
e-mail: gbph-kw@hazlach.pl
W trudnym okresie pandemii, wielu z nas pragnie chwilowego oderwania od dosyć przygnębiającej rzeczywistości. W tym celu chętnie sięgamy do

naszej gminy, a w szczególności do odremontowanej

ności. Zapraszamy więc do korzystania z bibliotek
i nowocześnie wyposażonej biblioteki w Hażlachu,
gdzie każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Serdecznie zapraszamy również rodziców małych dzieci
do zainteresowania się programem „Mała książka,
wielki człowiek” w którym nasza biblioteka bierze
udział. Każde, nowo zapisane dziecko w wieku 3-6
lat otrzyma wyprawkę czytelniczą oraz weźmie
udział w zabawie polegającej na zbieraniu naklejek.
Po zebraniu 10 naklejek, mały czytelnik otrzymuje
dyplom oraz zestaw upominków. Zapraszamy do
udziału w tej wspaniałej inicjatywie, która ułatwia
wejście dziecka w świat literatury.

Ogłoszenie Wójta Gminy
Wójt Gminy Hażlach informuje, że
2 kwietnia 2021 r. (Wielki Piątek) Urząd
Gminy Hażlach będzie nieczynny.

W sprawach dotyczących zgonu można
kontaktować się z pracownikiem USC pod
numerem telefonu 664 618 462.

Odwołane Imprezy
Z przykrością informujemy, że w związku z wprowadzeniem obostrzeń na terenie
całej Polski - zamknięte zostały m.in. muzea (Dom Przyrodnika) oraz galerie handlowe - zmuszeni jesteśmy do odwołania
Jarmarku Wielkanocnego planowanego na
28 marca i konkursu na Najładniejszą i Największą Palmę Wielkanocną.
Trudna sytuacja na świecie i w Polsce
związana z pandemią COVID-19 wymaga
od nas wszystkich ograniczenia aktywności. Bądźmy odpowiedzialni. Wiele zależy
od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę oraz przyjaciół.
Zachowujmy dystans, dezynfekujmy
ręce, nośmy maseczki!

