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Hrabina już ma maseczkę. A Ty?
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Ulice i parki świecą pustkami. Wszystko za sprawą odpowiedzialnej, społecznej
kwarantanny. Co jednak, kiedy musimy wyjść z domu? Na to pytanie odpowiada nam
pomnik Hrabiny, zlokalizowany w Kończycach Wielkich. Dobra Pani z Kończyc nie tylko
siedzi na ławce sama, unikając skupisk ludzkich, ale również ma na twarzy maseczkę
ochronną.
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Hrabina von Thun-Hohenstein to wybitna postać z Kończyc Wielkich. Jej pomnik znajduje się w lokalnym parku, gdzie
Dobra Pani podziwia swoje włości z ławeczki. Aktualnie pomnik został wyposażony w maseczkę ochronną – na wzór
m.in. Krakowa (gdzie maseczki dorobiła się rzeźba Mitoraja). Akcja wyposażania pomników w maseczki ma na celu
promowania korzystania z osłony twarzy i nosa podczas przebywania poza domem.
Jak podkreśla Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, w wyjątkowych czasach potrzeba nam odpowiedzialności,
rozsądku i solidarności. Pamiętajmy, że wielu z nas wolałoby zostać w domu, ale jednak musi udać się do pracy. To
pracownicy służby zdrowia, sklepów, zakładów spożywczych i wielu innych branż, które są niezbędne do
funkcjonowania społeczeństwa. Jednak bez wątpienia jest to dla nich bardzo trudny czas, ponieważ oni, tak jak my
wszyscy, również obawiają się o zdrowie swoje i swoich najbliższych.
- Dlatego zachowajmy ostrożność, dbajmy o podstawy higieny oraz bądźmy ROZSĄDNI i jeśli to
niepotrzebne, zrezygnujmy z przebywania w miejscach publicznych. Aby przetrwać w walce z
niewidzialnym wrogiem, wykażmy się ludzką solidarnością – rozejrzyjmy się wokoło i pomóżmy osobom
samotnym, w starszym wieku czy poddanym kwarantannie, pozbawionym pomocy rodziny lub najbliższych

sąsiadów, które mogą mieć trudności z załatwianiem codziennych potrzeb, takich jak zakup lekarstw czy
żywności – apeluje Sikorski, wyjaśniając, że w Gminie Hażlach takie sytuacje należy zgłaszać pod numerem telefonu
33 856 96 00 w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 7:00 do 15:00, środy od 7:00 do 16:00, piątki od 7:00 do
14:00 lub mailowo: gops@hazlach.pl. Każde zgłoszenie zostanie zweryfikowane.
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