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Karłowice
Rysunki:

Pierwsza udokumentowana wzmianka o Karłowicach 
pochodzi z 1344 r., jednak nie wiadomo, kiedy dokładnie 

miejscowość powstała. Dawniej po polsku stosowana była 
nazwa Katowice, a po niemiecku Ketzerdorf. Wieś posiada 
bogatą przeszłość historyczną. Jej śladami są m.in. zamek, dwa 
kościoły, rynek (pamiątka po dawnych jarmarkach) oraz dom 
ks. Jana Dzierżona.  

W średniowieczu Karłowice były wsią rycerską. Tamtejszy 
zamek do 1411 r. był w posiadaniu możnego rodu szlacheckiego 
von Zedlitz, a dokument sprzedaży stanowi pierwsze źródło 
świadczące o istnieniu tego obiektu. W historii Karłowic istotną 
rolę odegrał ród von Beesów, który w 1440 r. nabył wieś i zamek, 
którymi władał przez 125 lat. To z nimi związane są początki 
tamtejszego kościoła, ponieważ zainicjowali oni założenie 
niewielkiego klasztoru Bernardynów. 

W 1565 r. zamek został przejęty przez Piastów Brzeskich, 
którzy rzadko bywali w tym miejscu, a komnaty przeznaczyli na 
siedzibę swoich urzędników i administracji dóbr obejmujących 
kilka wiosek. Po nieco ponad stu latach włodarzami zostali 
Habsburgowie. W wyniku ugody altransztadzkiej z 1707 r.  
w zamku powstała krucjata józefińska, czyli kaplica katolicka. 
Cesarz Karol VI nadał miejscowości 7 października  
1712 r. prawo organizowania jarmarków na dzień św. Wacława,  
 

co wiązało się z zaliczeniem do grona miasteczek. Na cześć 
cesarza nazwa wsi została zmieniona na Karlsmarkt. 

Na przełomie XIX i XX w. państwowy majątek wiejski 
został rozdzielony, a zamek sprywatyzowany. Po wojnie był 
on siedzibą chociażby nadleśnictwa, przedszkola, a nawet 
Gromadzkiej Rady Narodowej. Karłowice w latach 1973-1975 
tworzyły oddzielną gminę w powiecie brzeskim. Zamek jest 
obecnie wystawiony na sprzedaż. Jego losy mogłyby stanowić 
fabułę ciekawego dokumentu historycznego. Jego współczesny 
kształt to efekt wielu przemian, o czym świadczą: gotycka 
wieża, renesansowa brama, barokowa kaplica i klasycystyczny 
budynek mieszkalny. 

Z Karłowicami nieodzownie łączy się postać ks. dra Jana 
Dzierżona. Przez niemalże 35 lat był proboszczem (lata 1835-
1869/70) parafii katolickiej. W miejscu posługi przeprowadził 
swoje największe badania życia pszczół. Dzięki sprowadzonej  
z Włoch pszczelej królowej odkrył zjawisko partenogenezy, czyli 
dzieworództwa u tych owadów. Wprowadził także modyfikację 
budowy ula, ponieważ zainstalował w nim drewniane listewki, 
co przyczyniło się do powstania ramki i w pełni funkcjonalnego 
ula o ruchomej zabudowie. Do dziś w prawie niezmienionym 
stanie zachował się dom tego wybitnego badacza.

Swą wiedzą historyczną podzielił się pan Stanisław Szynkowski. 

Sołtys: Jolanta Bernacka (od 2003 r.)
Rada Sołecka: Mariusz Kopacz, Tomasz Ryszka, Elżbieta Skibińska, Angelika Sowerszenko
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Pomoc społeczna wspiera nie tylko potrzebujących

Ciąg dalszy na następnej stronie

Barbara Piekarek kieruje Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Po-
pielowie nieprzerwanie od 2005 r. Zna 
i rozumie potrzebujących mieszkańców. 
W rozmowie opowiada m.in. o realizo-
wanych programach pomocowych.

Gminny Ośrodek Pomocy  
Społecznej to miejsce, w którym 
mieszkańcy mogą otrzymać 
wsparcie. Na czym ono polega?
Głównym celem GOPSu jest realizacja 
zadań wynikających z ustawy o pomo-
cy społecznej z 12 marca 2004 r., czyli 
prowadzenie szeroko rozumianej pra-
cy socjalnej z osobami potrzebujący-
mi. Ale to również wypłacanie świad-
czeń pieniężnych, w tym świadczeń 
rodzinnych, dodatków do tych świad-
czeń, świadczeń wychowawczych 
 i z funduszu alimentacyjnego. 
Szeroko rozumiana pomoc społeczna 
ma wspierać rodziny i osoby w usa-
modzielnieniu się, codziennym życiu 
i integracji ze środowiskiem. W naszej 
gminie dba o to 13 pracowników.
Pomaganie to jednak nie tylko 
wypłacanie świadczeń finan-
sowych, ale także wsparcie 
duchowe. 
W dużej mierze rzeczywiście zajmuje-
my się wypłacaniem świadczeń finan-
sowych, lecz znacznie większa część 
pracy zostaje nakierowana na pomoc 
drugiemu człowiekowi. Pomagamy 
zarówno osobom doświadczającym 
przemocy, jak i osobom, które taką 
przemoc stosują. Zajmujemy się kie-
rowaniem osób starszych lub niepeł-
nosprawnych do domów dziennego 
pobytu. Często pomagamy w ustala-
niu wizyt lekarskich, zakupie lekarstw, 
kompletowaniu dokumentacji orzecz-
niczej, jak i emerytalnej. 

Mieszkańcy mogą z naszej strony 
liczyć na duże wsparcie. Wachlarz 
udzielanej pomocy jest naprawdę 
bardzo szeroki, bowiem w zasadzie  
z każdym problemem można zgłosić 
się do nas, a my staramy się znaleźć 
rozwiązanie. Często zgłaszają się do 
nas osoby, które borykają się z pro-
blemami wymagającymi konsultacji 
psychologicznej, alkoholizmem czy 
nawet nie radzą sobie z prowadzeniem 
gospodarstwa domowego. 
To niezbędne wsparcie 
psychiczne, a materialne? 
Nasz  ośro dek  już  o d  k i lku  l at  
we współpracy z Bankiem Żywności  
w Opolu bierze udział w programie 
„Nie marnuj żywności”, w ramach któ-
rego rozdysponowywane są artykuły 
spożywcze z sieci sklepów „Biedron-
ka”. Otrzymujemy produkty nabiało-
we, słodycze oraz napoje, które wyda-
wane są mieszkańcom naszej gminy. 
Dodatkowo od 2008 r. realizujemy 
program operacyjny „Pomoc żywno-
ściowa” 2014-2020, który jest współfi-
nansowany z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
Z naszych miejscowości skorzystały  
z niego 253 osoby, które znajdowały 
się w trudnej sytuacji życiowej. Otrzy-
mały one bezpłatnie np. makarony, 
kasze, tłuszcze, szynki, a także dania 
gotowe. 
Rozpoczęliśmy także współpracę  
z Fundacją Sarigato, do której wystą-
piliśmy z kilkunastoma wnioskami 
o wsparcie naszych podopiecznych 
komputerami. Fundacja w związku  
z obowiązującą dla większości dzie-
ci nauką zdalną, zainicjowała akcję 
przekazywania dobrej jakości sprzętu 
dla placówek i rodzin z małych miej-
scowości. Otrzymaliśmy już pierwszy 
komputer.
Jakie jeszcze projekty  
realizuje się w naszej gminie?
Jest ich sporo, ale do najważniejszych 
zaliczyć muszę trzy programy: „Nie-
-Sami-Dzielni – rozwój usług społecz-
nych oraz wspierających osoby niesa-
modzielne”, „Wspieraj Seniora” oraz 
„Bliżej rodziny i dziecka – wspieranie 
rodzin przeżywających problemy opie-
kuńczo-wychowawcze oraz wsparcie 
pieczy zastępczej”. 
Pierwszy z projektów jest długofa-
lowy. W 2019 r. zatrudniona była 
opiekunka, która pomagała oso-
bom potrzebującym wsparcia w 
ich codziennym funkcjonowaniu.  
W kolejnym etapie (od kwietnia  
do czerwca 2020 r.) dziesięć osób 
otrzymywało posiłki we wszystkie dni 
tygodnia oraz był zatrudniony tzw. ku-
rier społeczny, który realizował zakupy  

i inne niezbędne potrzeby związane  
z załatwianiem recept czy umawia-
niem wizyt lekarskich. Następnie na 
przełomie 2020 i 2021 r. piętnaście 
osób powyżej 70. r.ż. i niepełnospraw-
nych otrzymywało przez prawie dwa 
miesiące bezpłatne, ciepłe posiłki. 
Łącznie wydanych zostało 915 dań, 
które dowożone były przez siedem dni 
w tygodniu.

 

Barbara Piekarek jest kierownikiem GOPSu od 16 lat.

Pierwszy komputer trafił już do podopiecznej placówki.

 Fot. Bernadetta Kampa

 Fot. GOPS

Seniorzy przez kilka tygodni otrzymywali ciepłe 
i darmowe posiłki.

 Fot. GOPS
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Kontynuacją tego projektu będzie 
utworzenie dwóch mieszkań wspoma-
ganych dla dwóch osób niesamodziel-
nych. Planujemy także zatrudnić dwie 
opiekunki dla osób wymagających 
usług opiekuńczych.
„Bliżej rodziny i dziecka” to aktualnie 
prowadzony projekt. Dla dzieci ze Sto-
brawy i Lubieni prowadzone są zajęcia 
online, podczas których mogą rozwi-
jać swoje kompetencje, predyspozycje 
i spędzić atrakcyjnie czas. Wychowaw-
ca podwórkowy pomaga im w nauce 
tak, aby bez trudu poradziły sobie na 
kolejnych etapach nauki.

Program „Wspieraj Seniora” reali-
zowany jest od minionego roku do 
marca 2021 r. Ma on pomóc star-
szym osobom, które z racji pandemii 
zdecydowały się pozostać w domach. 
Specjalnie zatrudniona osoba dowo-
zi beneficjentom potrzebne artykuły 
spożywcze, higieniczne i pozostałe 
wskazane przez seniorów. Realizuje 
recepty na lekarstwa. Nawiązywany 
jest kontakt z najbliższym otocze-
niem tych osób w celu utworzenia 
sieci wsparcia i szybkiego reagowania 
w stanach zagrożenia. Przeprowadza-
ne są rozmowy podnoszące na duchu  
i udostępniane numery telefonów do 
placówek medycznych czy też osób 
zajmujących się naprawami różnych 
sprzętów domowych. 
Społeczna wrażliwość i wzajem-
na pomoc w czasach pandemii 
jest na wagę złota. Na co mogli  
i wciąż mogą liczyć mieszkańcy?
Podejmowaliśmy i w dalszym ciągu 
podejmujemy wiele działań wynikają-
cych z obecnej sytuacji w kraju. Szcze-
gólnie staramy się pomagać osobom, 
które przebywają na kwarantannie lub 
już przebyły chorobę. Głównie dowo-
ziliśmy im jedzenie. W trudnych cza-
sach pandemii dzięki przystąpieniu do 
partnerskiej inicjatywy „Opolskie się 
wspiera” zainicjowanej przez Zarząd 
Województwa Opolskiego i poprzez 
wspólną akcję do najbardziej potrze-
bujących seniorów trafiły paczki za-
wierające maseczki, rękawiczki, ulotkę 
informacyjną oraz płyn dezynfekcyjny. 

Pomoc obejmuje także swym 
zasięgiem całe rodziny. 
Tak. Borykające się z problemami 
rodziny wspierane są przez asystenta 
rodzinnego, którego praca polega na 
spotkaniach i rozmowach. Najprościej 
zdefiniować można ją słowami: „Dzień 
dobry, w czym mogę pomóc?”. Pomaga 
on pokonać takim osobom trudności 
życiowe, zwłaszcza te dotyczące opie-
ki i wychowania dzieci. Początkowo 
spotkania są częste, ponieważ musi 
on zyskać zaufanie rodziny, zrozu-
mieć sytuację i zbudować przestrzeń, 
w której będzie możliwa współpraca. 
Po wyciągnięciu wniosków asystent 
przygotowuje tzw. diagnozę potrzeb, 
na podstawie której wyznacza ob-
szary do zmiany. Następnie wspólnie  
z rodziną tworzony jest „plan napraw-
czy” zakładający cele, z orientacyjnym 
określeniem ich realizacji. 
Później taki asystent ma pozytywnie 
motywować swoich podopiecznych, 
wspierać ich mocne strony, budować 
ich wiarę w siebie i w powodzenie 
założonego planu. Może on także de-
likatnie naprowadzać rodzinę na po-
żądane rozwiązania i pomagać w ich 
wcielaniu w codzienność. Ponadto 
utrzymuje on kontakt z placówkami 
oświatowymi i wychowawczymi, pe-
dagogami, psychologami, kuratorami 
sądowymi i dzielnicowymi. Asystent 
rodzinny przyznawany jest na wnio-
sek sądu. Także my możemy przyznać 
taką osobę, ale robimy to dopiero po 
otrzymaniu zgłoszenia ze szkoły lub 
przedszkola. 

Ile osób korzysta w naszej 
gminie z poszczególnych 
świadczeń?
Z pomocy w formie zasiłku 
stałego skorzystały 22 rodziny 
(223 świadczenia), zaś  z za-
siłku okresowego 52 rodziny 
(332 świadczenia).Schronie-
nia udzielono trzem rodzinom,  
z posiłku korzystało 58 ro-
dzin (6569 świadczeń). Zasiłki 
celowe przyznano 119 rodzinom. 

Liczba rodzin, wobec których prowa-
dzona była w minionym roku pro-
cedura Niebieskiej Karty, wynosiła 
20. Ze świadczenia wychowawczego, 
zwanego 500+, skorzystało 695 ro-
dzin (13754 świadczeń). Z „Dobre-
go startu” w postaci 300 zł wyprawki 
szkolnej skorzystały 547 rodziny. Za-
siłek rodzinny z dodatkami to 4161 
świadczeń, a zasiłek pielęgnacyjny to 
z kolei 852 świadczenia dla 76 rodzin. 
Praca socjalna to często misja,  
a nie tylko ośmiogodzinna 
praca. Ta praca to działanie 
obliczone na dobro drugiego 
człowieka. Z czym wiąże się ten 
zawód?
Każdy pracownik GOPSu powi-
nien kierować się w wykonywanych 
czynnościach sympatią, życzliwością  
i umiejętnością podejmowania decyzji, 
kierując się przede wszystkim dobrem 
drugiego człowiek. Pracownik socjal-
ny pełni funkcję służebną wobec osób 
oczekujących pomocy. Taka osoba po-
winna być kompetentna, doświadczo-
na życiowo, bezinteresowna, zaradna. 
Pożądanych cech można by wymieniać 
bez końca. Najważniejsze, aby szano-
wała ona godność drugiego człowieka 
i wykazywała dużą dozę empatii wo-
bec niego. 
Niezwykle istotny jest dobór takiej for-
my wsparcia, która w danym momen-
cie może pomóc uporać się z trudną 
sytuacją beneficjenta. Pracownik so-
cjalny winien tak prowadzić potrze-
bującego, aby znalazł on w sobie siłę 
do przezwyciężenia problemu. Trze-
ba jednak pamiętać, że my możemy 
wskazać drogę do poprawy jakości ży-
cia, ale nie możemy jej nakazać. Każdy 
decyduje o sobie. 
Musimy również pamiętać, aby w swej 
pracy umieć zachować dystans i obiek-
tywizm. Zdarza się, że spotykamy się 
z niechęcią, gdyż musimy poznać całą 
sytuację, w jakiej znajduje się dana 
osoba, a to bywa dla niej krępujące. 
My w zupełności to rozumiemy i sza-
nujemy. Ostatecznie, widząc efekty 
naszej pracy, zaufanie potrzebującego 
lub zwykłą ludzką życzliwość, czujemy 
satysfakcję i radość z pełnionej pracy. 

Dzieci uczestniczące w projekcieotrzymały kreatywne 
podarunki. 

Fot. GOPS

Do starszych mieszkańców dostarczone zostały  
przeciwcovidowe paczki.

GOPS mieści się w Popielowie przy ul. Powstańców 12.

Fot. GOPS

Fot. Marcin Luszczyk
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W Popielowie otwarty został pierw-
szy na terenie gminy Klub Seniora. 
Dla starszych mieszkańców przygo-
towano m.in. salę rehabilitacyjną 
oraz kuchnię. Wartość inwestycji to 
ponad 180 tys. zł. 

Nowo powstały Klub Seniora  
w Popielowie jest dwudziestą pią-

tą placówką tego typu w naszym regio-
nie. Utworzony został on na parterze 
budynku Samorządowego Centrum 
Kultury, Turystyki i Rekreacji, gdzie 
dotychczas znajdowały się biura oraz 
pomieszczenie, w którym starsi miesz-
kańcy uczestniczyli w zajęciach pla-
styczno-manualnych. Od teraz będą 
mieli oni więcej możliwości aktywne-
go spędzania czasu. 

Powierzchnia wyremontowanych 
pomieszczeń wynosi 157 m². Znaj-
dzie się tam miejsce dla 15 seniorów 
z wszystkich miejscowości. W sali 
rehabilitacyjnej prowadzone będą za-
jęcia ruchowo-usprawniające wraz  

z indywidualną aktywnością fizyczną. 
W pełni wyposażonej kuchni senio-
rzy będą mogli przygotowywać sobie 
ciepłe posiłki lub piec smaczne ciasta. 
Sala spotkań stanie się miejscem roz-
mów, ciekawych zajęć oraz integracji. 
Do potrzeb osób starszych i niepełno-
sprawnych dostosowane zostały tam-
tejsze sanitariaty. 

–  Jest to długo wyczekiwana in-
westycja. Staramy się otoczyć naszych 
seniorów szczególną opieką, dlatego 
też powstało to piękne miejsce do spo-
tkań, zadbania o kondycję czy też po 
prostu miłego spędzenia dnia. Chcie-
libyśmy, aby w przyszłości podobne 
miejsca pojawiły się w innych sołec-
twach – zapewnia Sybilla Stelmach, 
wójt. 

Oficjalne otwarcie placówki miało 
miejsce 2 lutego. Symboliczną wstęgę 
przecięły: Wicewojewoda Opolski 
Teresa Barańska, Wójt Gminy Popie-
lów Sybilla Stelmach, Przewodnicząca 

Rady Gminy Popielów Joanna Wida-
cha-Cichoń oraz Kierownik Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej Bar-
bara Piekarek. 

Przy Klubie Seniora ma dodat-
kowo powstać centrum wolontariatu, 
które miałyby tworzyć osoby młode 
lub zainteresowane niesieniem pomo-
cy. Wpłynie to na wzmocnienie mię-
dzypokoleniowych więzi. Zajęcia dla 
seniorów mają się planowo rozpocząć 
w marcu, gdy sytuacja pandemiczna 
pozwoli na tego typu spotkania. 

Zadanie zostało zrealizowane 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Popielowie w ramach pro-
gramu wieloletniego „Senior+” na 
lata 2015-2020 prowadzonego przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Koszt inwestycji wyniósł 
183 200 zł, z czego gmina Popielów 
pokryła 20% wydatków.

Pierwszy Klub Seniora w gminie Popielów otwarty

Czas na remont dróg wojewódzkich
Sporo będzie się działo na drogach wojewódzkich w gmi-
nie Popielów. W bieżącym roku wyremontowane zostaną 
ważne odcinki dróg. 

Samorząd Województwa Opolskiego wraz z Zarządem 
Dróg Wojewódzkich rozpoczął 2021 r. z hasłem „Nie 

zwalniamy!”. Ma ono się odnosić do dalszych intensywnych 
prac remontowych na drogach wojewódzkich. Kilka inwe-
stycji realizowanych będzie w gminie Popielów. 

Zmodernizowane zostaną nawierzchnie dwóch dróg wo-
jewódzkich; nr 457 na odcinku Popielów-Chróścice (przez 
Stare Siołkowice) i nr 458 na odcinku Popielowska Kolonia-
-Mikolin.  Przy współfinansowaniu z Funduszu Dróg Sa-
morządowych zrealizowana zostanie DW 462 – od miejsco-
wości Stobrawa w kierunku Krzyżowic (gmina Olszanka). 

W przypadku kolejnej transzy pieniędzy w ramach sub-
wencji mostowej z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury 
przeprowadzona zostanie inwestycja mostowa w Starych 
Kolniach.  

Plan finansowy Zarządu Dróg Wojewódzkich opiewa na 
kwotę 99 mln zł (63,5 mln zł - wydatki inwestycyjne, 35,5 
mln zł - wydatki bieżące). Część zadań będzie współfinan-
sowana ze środków Unii Europejskiej oraz - po raz pierw-
szy - z Funduszu Dróg Samorządowych.  

Budynek został oddany do użytku po uroczystym przecię-
ciu wstęgi.

Do dyspozycji seniorów będzie w pełni wyposażona kuch-
nia wraz z jadalnią. 

Jedno z pomieszczeń biur SCKTiR zamienione zostało  
w salę rehabilitacyjną. 

fot. ZDW
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Karnawał to czas hucznych i radosnych zabaw, tańców oraz maskarad. Zimowe uroczystości zorganizowano także 
dzieciom uczęszczającym do przedszkoli w Karłowicach, Popielowie i Starych Siołkowicach.

Agnieszka Osiecka w jednym ze swych wierszy, który stał się przebojem Maryli Rodowicz, napisała: „Niech żyje bal! 
Drugi raz nie zaproszą nas wcale!”. Słowa te niosą się przez blisko 40 lat i stanowią nieodzowny element każdego 

wydarzenia tanecznego. Pasują one także do przedszkolnych balów karnawałowych. 
Na początku lutego sale zabaw przedszkoli w Karłowicach, Popielowie i Starych Siołkowicach zamieniły się niemalże 

w piękne, balowe komnaty (z nutką współczesności). Pod sufitami rozwieszone były kolorowe bibułki i balony.  
Z głośników wydobywały się melodie wesołych i skocznych piosenek. Na dywanach tańczyły księżniczki, rycerze, ale 
także smoki, policjanci czy superbohaterowie. Przedszkolaki bawiły się wspólnie ze swoimi koleżankami i kolegami  
z grupy, zacieśniając więzi. 

Aż chciałoby się w imieniu dzieci powiedzieć… Niech żyje bal! 

Niech żyje bal!

Fot. archiwum przedszkoli

Z życia przedszkoli…

PP Karłowice PP Popielów PP Stare Siołkowice
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Patryk Jureczko, mieszkaniec 
wsi Rybna, został nagrodzony 
w konkursie „Moje drzewo ge-
nealogiczne - moja genealogia”. 
Dwudziestolatek przedstawił hi-
storię życia pradziadka.

Warto troszczyć się o pamięć 
o przodkach i przekazywać 

rodzinne historie z pokolenia na 
pokolenie. Wie o tym Patryk Ju-
reczko z Rybnej, który zdobył 
II miejsce w kategorii szkół po-
nadpodstawowych oraz nagrodę 
specjalną - Nagrodę Dyrektora 
Archiwum Państwowego w Opo-
lu w konkursie „Moje drzewo ge-
nealogiczne - moja genealogia”. 

 Tegoroczny maturzysta przygo-
tował ponad czterominutowy 

film o intrygującej historii życia 
swojego pradziadka. Przodek 

brał udział w II wojnie światowej, 
a jego losy były mocno związane 
z historią wielu ludzi żyjących na 
Śląsku w tamtych czasach. 

– Na początku zająłem się ze-
braniem starych dokumentów  
i zdjęć. Nie było to najłatwiejsze 
zadanie, ponieważ te pamiątki 
były rozrzucone po wszystkich 
krewnych. Uzyskane z nich in-
formacje wzbogaciłem opowie-
ściami najstarszych członków 
rodziny. Posiłkowałem się także 
Internetem – opowiada Patryk 
Jureczko, laureat konkursu. 

Patryk jest uczniem IV klasy 
technikum informatycznego ZSZ 
nr 1 w Brzegu. W konkursie po-
łączył on swoje historyczne zain-
teresowanie z obranym kierun-
kiem nauki. – Zawsze uważałem 
historię za bardzo interesującą 
dziedzinę, jednak zwykle ogra-
niczałem się do czytania i oglą-
dania rożnych ciekawostek. Gdy 
nadarzyła się okazja na lepsze 
poznanie losów mojej rodziny 
i zaprezentowanie ich w tak od-
powiadającym mi formacie, po-
stanowiłem spróbować swoich sił 
– dopowiada. 

Organizatorem konkursu było 
Stowarzyszenie Opolskich Gene-
alogów. We współpracę włączyły 
się także placówki: Archiwum 
Państwowe w Opolu oraz Wo-
jewódzka Biblioteka Publiczna  
w Opolu.  

Te g oro c z ny  f i n a ł 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
okazał się rekordowy 
dla Sołectwa Popie-
lów. Do e-skarbonki 
ponad 60 osób wpła-
ciło 3100 zł. 

Wielka Orkiestra 
Ś w i ą t e c z n e j 

Pomocy gra w Polsce 
n ieprzer wanie  o d 
1 9 9 3  r.  S o ł e c t w o 
Popielów włączyło 
się w tę charytatywną 
akcję po raz drugi. 
P o p r z e z  s t r o n ę 
siepomaga.pl założona 
z o s t a ł a  w i r tu a l na 
skarbonka, do której 
datki mógł wpłacać 
każdy. 

W  2 0 2 0  r . 
popielowska e-puszka 
wypełniła się kwotą 
1 7 4 5  z ł ,  k t ó r a 
podczas tegorocznej 
e d y c j i  s t a ł a  s i ę 
c e l e m  m i n i m u m . 
C h c i a n o  b o w i e m 
u s t a n o w i ć  n o w y 
rekord. Udało się to,  
a  z e b r a n a  s u m a 
b y ł a  n i e m a l ż e 
dwukrotnie wyższa 
od tej ubiegłorocznej. 
Wpłacono 3100 zł. 
A kc j ę  wsp ar ło  61 
osób.

– Puszka aktywna 
była już na miesiąc 

p r z e d  f i n a ł e m , 
a l e  n a j w i ę k s z e 
z a i n t e r e s o w a n i e 
wzbudziła oczywiście 
w trakcie niedzielnego 
f i n a ł u .  W t e d y 
wypełniała się ona 
w  b ł y sk aw i c z ny m 
tempie.  Czul iśmy, 
że pobijemy rekord  
z  p o p r z e d n i e j 
e d y c j i ,  a l e  n i e 
spodziewaliśmy się, 
że będzie to aż tak 
duża kwota – mówi 
Kornelia Sluga, sołtys 
Popielowa. 

Tegoroczny f inał 
WOŚP był inny niż 
d o t y c h c z a s o w e , 
p onie waż  zbiórka 
w  d u ż e j  m i e r z e 
pr z e n i o s ł a  s i ę  d o 
Internetu. Oficjalna 
k w o t a ,  k t ó r ą 
udało  s ię  uzyskać 
podczas 29. zbiórki, 
zostanie ogłoszona 
w  p i e r w s z y m 
t y g o d n i u  m a r c a . 
Zebrane pieniądze 
wesprą laryngologię, 
o t o l a r y n g o l o g i ę  
i diagnostykę głowy.

Do 8 marca można składać wnioski o przy-
jęcie dziecka do przedszkola lub szkoły. 
Postępowanie rekrutacyjne zakończy 
się podaniem oficjalnej listy przyjętych  
i nieprzyjętych kandydatów. 

Choć do września i rozpoczęcia nowe-
go roku szkolnego pozostało jeszcze 

kilka miesięcy, to jednak należy pamiętać, 
że rekrutacja do publicznych przedszkoli  
i szkół w gminie Popielów rozpoczęła się już  
22 lutego. 

Rodzice mają czas do 8 marca na złoże-
nie wniosku o przyjęcie do przedszkola 
lub szkoły (wraz z dokumentami potwier-
dzającymi spełnianie przez kandydata wa-
runków lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym). Formularze 

dostępne są w poszczególnych placówkach  
i tam też należy je składać. 

Pomiędzy 15 a 30 marca komisje rekru-
tacyjne będą weryfikować złożone wnioski, 
a w ostatnim dniu miesiąca podadzą listę 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwa-
lifikowanych. Następnie rodzice od 7 do 21 
kwietnia będą musieli przekazać pisemne 
potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do 
wybranego przedszkola lub wybranej szkoły. 
Lista przyjętych i nieprzyjętych kandydatów 
zostanie ogłoszona 22 kwietnia. Postępowa-
nie uzupełniające rozpocznie się 10 maja. 

Druki i oświadczenia dostępne są w po-
szczególnych placówkach lub na stronach 
internetowych. W razie pytań zalecany jest 
kontakt telefoniczny. 

Intrygująca historia 
pradziadka z Popielowa

Sołectwo Popielów 
wsparło WOŚP 

Trwa rekrutacja do publicznych przedszkoli i szkół

Patryk zawsze uważał historię za ciekawą dyscyplinę naukową.

Przedszkola:
Karłowice
77 469 71 67
Popielów
77 469 21 33
Stare Siołkowice
77 469 21 49

Szkoły podstawowe: 
Karłowice
77 469 72 37
Popielów
77 469 20 26
Stare Siołkowice
77 469 45 06

Fot. Szymon Radka
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Czterema medalami za-
kończyły się dla zespołu 
„Euforia” ogólnopolskie 
konfrontacje taneczne 
pn. „Zakochani - Zakrę-
ceni na Taniec”. Turniej 
odbył się w formie online. 

Zespół taneczny „Eufo-
ria” działający w Samo-

rządowym Centrum Kul-
tury, Turystyki i Rekreacji 
w Popielowie od lat osiąga 
wysokie miejsca w krajo-
wych i międzynarodowych 
turniejach. Dziewczęta  
w Walentynki uczestni-
czyły w internetowych 
konfrontacjach tanecznych 
„Zakochani - Zakręceni na 
Taniec”.

Miejscem występów 
„Eufor i i”  była  popie-
lowska sala widowisko-
wa, ponieważ z powodu 

panującej pandemii kon-
kurs zorganizowany został  
w sposób zdalny. Choć 
tancerki musiały zaprezen-
tować siedem swoich cho-
reografii w filmikach i nie 
mogły z bliska obserwo-
wać konkurentek, to jed-
nak na parkiecie panowała 
iście rywalizacyjna atmos-
fera, którą tworzyły emo-
cje, stres i ogromne ambi-
cje. – Każdy konkurs jest 
dla nas ważny i staramy 
się na nim pokazać z jak 
najlepszej strony. Moment 
ogłoszenia werdyktu jury 
to zawsze długie chwile 
niepewności i zdenerwo-
wania. Nawet jeśli jest on 
w formie online – mówi 
Wiktoria Kulig, tancerka. 

 „Euforia” zdobyła aż 
cztery medale. Srebrny 

krążek otrzymała mini 
formacja juniorek. Brą-
zowymi wyróżnieniami 
nagrodzone zostały: mini 
formacja kadetek „Kraina 
Lodu”, duo kadetki Emil-
ka i Maja oraz duo kade-
tki Liwia i Milena. Tuż za 
podium znalazły się Eliza, 
duet Ewelina i Wiktoria 
oraz Zuzia. 

–  F o r m a  k o n k u r s u  
i zajęcia odbiegały od na-
szych dotychczasowych 
doświadczeń. Do wspól-
nych treningów powróci-
łyśmy dopiero w styczniu,  
od października ćwiczy-
łyśmy zdalnie. Miałyśmy 
więc zaledwie trzy tygo-
dnie na przygotowanie 
do turnieju, który zakoń-
czył się dla nas zdobyciem 
pierwszych w tym roku 
osiągnięć – cieszy się Ju-
styna Gawrońska, trenerka 
zespołu.

W s z y s t k i m  Tanc e r-
kom składamy serdeczne 
gratulacje i życzymy po-
wodzenia w następnych 
konkursach!

„Euforia” wytańczyła pierwsze w tym roku medale

W Kaniowie zrealizowany został mu-
zyczny teledysk do tradycyjnej pieśni 
ludowej z terenu Opolszczyzny. Zespół 
„Flama” wykonał tam utwór „Koziyry”. 

Jednym z najbardziej malowniczych 
miejsc w gminie Popielów jest Kaniów. 

Tamtejsze lasy, w których odnaleźć moż-
na dziką naturę i spokój, cieszą się nie-
małym zainteresowaniem wśród biegaczy, 
miłośników przyrody czy grzybiarzy. Tym 
razem piękno tej miejscowości docenił 
zespół muzyczny „Flama”. – Kaniów jest 
niezwykle malowniczą wioską, której kra-
jobraz zapiera dech w piersi. W naszych 
klipach staramy się zawierać elementy 
tradycji śląskiej. Do tła piosenki „Koziy-
ry” wykorzystaliśmy architekturę i ume-
blowanie jednego z tamtejszych domów 

– mówi Monika Lebich, założycielka 
zespołu. 

Utwór dostępny jest na kanale FLΔMΔ 
na platformie YouTube. Dotychczas osią-
gnął on ponad 2000 wyświetleń, a liczba 
słuchaczy stale rośnie. Zachęcamy do 
odtworzenia klipu i podziwiania tej aran-
żacji muzycznej z kaniowskim akcentem  
w tle. 

 Muzyczny band tworzy pięciu mło-
dych artystów, którzy promują twórczość 
ludową, zwłaszcza śląskie pieśni. Tworzo-
ny przez nich folk modern jazz jest bar-
dzo żywiołowy, dlatego nazwa zespołu  
nawiązuje do płomienia, który ma obra-
zować wewnętrzną i nieokiełznaną naturę 
człowieka.

Kolejny utwór został już nagrany, jed-
nak z powodu braku funduszy nie udało 
się zrealizować do niego klipu. Muzycy 
założyli internetową zbiórkę pt. „Reali-
zacja klipu muzycznego zespołu FLA-
MA” - https://zrzutka.pl/fc9drm, dzięki 
której będą mogli rozwijać swoją pasję  
i pielęgnować lokalną, gwarową twór-
czość. Każde wsparcie jest mile widziane.

„Flama” muzycznie rozpaliła Kaniów

„Przestrzeń Kobiet” pod 
takim hasłem odbędzie się 
tegoroczny Dzień Kobiet. 
Całodniowe warsztaty będą 
szansą na oderwanie się od 
codzienności i rodzinnych 
obowiązków. 

Samorządowe Centrum 
K u l t u r y ,  Tu r y s t y k i  

i  Rekreacji w Popielowie 
zaprasza wszystkie panie na 
warsztaty pt. „Przestrzeń 
Kobiet”, które odbędą się  
6 marca. W programie ujęte 
zostały cztery propozycje 
zajęć. 

Program:
godz. 11.00-12.30

„Kręgosłup w ruchu”
Będą to zajęcia ruchowe, które 
oparte zostaną o metodę Gy-
rokinesis, czyli trening anga-
żujący całe ciało i zwiększający 
zakres ruchu poprzez ćwiczenia 
ułożone w płynną, rytmiczną 
sekwencję. 

godz. 12.30-13.00   
przerwa na kawę

godz. 13.00-14.30

„Emocje w ruchu”
Warsztaty pozwolą paniom 
uwolnić emocje i wzbudzić w 
sobie radość z ruchu. Zawierać 
będą elementy tańca integracyj-
nego i contact improwizacji. 
godz. 14.45-15.30   
obiad
godz. 15.45-18.00

„Zioła dla zdrowia i urody”
Będzie to okazja do poznania 
naturalnych sposób na zdrowe 
ciało, pogodę ducha, poziom 
energii życiowej. W drugiej 
części spotkania każda z uczest-
niczek stworzy własny krem do 
pielęgnacji ciała.

Warsztaty odbywać się będą 
w zamkniętych grupach  
z zachowaniem obostrzeń 
sanitarnych. Obowiązują  
na nie wcześniejsze zapisy  
i wpłaty. Chęć wzięcia udzia-
łu należy zgłosić telefonicznie 
(77 46 92 193) lub mailowo  
(kultura.imprezy@popielow.pl).

Czas tylko 
dla pań
w Centrum 
Kultury

Tancerki z zespołu „Euforia” zaprezentowały się aż w siedmiu choreografiach i zdobyły cztery medale.

Fot. archiwum zespołu
Interpretacja utworu i klip zostały stworzone przez młodych artystów.

Fot. Justyna GawrońskaFot. Justyna Gawrońska
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Sporo dzieje się w Karłowicach. 
Przebudowane zostały dwie ulice, 
wyremontowano remizę. W trakcie 
modernizacji jest budynek GOKu,  
a w planach są już następne zadania. 
Środki zewnętrzne pozyskało także 
stowarzyszenie. 

Gmina Popielów stara się dbać  
o równomierny rozwój wszystkich 

miejscowości, jednak w ostatnim cza-
sie szczególnie odczuły to Karłowice. 
Realizowane są tam kolejne projekty, 
które otrzymują wysokie dofinanso-
wania. Tamtejsze budynki i drogi prze-
chodzą długo wyczekiwane remonty. 
W końcu tytuł: „Najpiękniejsza Wieś 
Opolska 2013 r.” zobowiązuje. 

Remonty dróg gminnych
W 2019 r. gruntownie przebudo-

wana została ul. Polna, gdzie nową 
nawierzchnię asfaltową położono 
na 600-metrowym odcinku. Koszt: 
511  429,81 zł ,  dofinansowanie: 
255 714,94 zł. Rok później wybudo-
wana została ul. Leśna, gdzie zamon-
towane zostało także oświetlenie. 
Koszt: 331 115,32 zł, dofinansowanie: 
231 780,72 zł. Inwestycja przyczyni-
ła się do poprawy jakości życia w tej 
części Karłowic. Większym zaintereso-
waniem cieszą się tamtejsze działki bu-
dowlane, na których tworzy się nowe 
osiedle domków jednorodzinnych. 

W bieżącym roku przebudowie ma 
zostać poddana ul. Kościelna. War-
tość zadania wyniesie 326 768,40 
zł, a dofinansowanie stanowi 70% 
kwoty. Otrzymywane wsparcie fi-
nansowe pochodzi z Funduszu Dróg 
Samorządowych. 

Remiza, dom kultury,
przedszkole, wozownia

Najnowszą inwestycją jest wyre-
montowany budynek Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Strażnica wraz z no-
wym boksem została docieplona i wy-
posażona w nowe źródło ciepła. Po-
nadto wymieniono okna, drzwi oraz 
wewnętrzną instalację elektryczną. 
Koszt: 298 558,23 zł, dofinansowanie: 
238 816,71 zł. 

W kwietniu ma się zakończyć ter-
momodernizacja i wymiana poszycia 
dachowego w budynku domu kultury. 
Zakupione zostało już pełne wyposa-
żenie do kuchni i sali widowiskowej. 
Koszt: 723 440,11 zł, dofinansowanie: 
456 998 zł. Planowane jest tam także 
wymienienie istniejącego ogrzewania 
na pompę ciepła wraz z panelami fo-
towoltaicznymi. Koszt: 309 775,50 zł, 
dofinansowanie 195 158,57 zł. 

Odnowiona przed kilkoma laty wo-
zownia stanie się centrum warszta-
towym „Wśród pszczół”. Zabytkowy 
budynek zostanie odpowiednio za-
adoptowany i wyposażony w ramach 
projektu „Stobrawska wstęga – ostoja 
bioróżnorodności – edukacja, rozpo-
znanie, ochrona”. Koszt: 244 406,47 zł, 
dofinansowanie: 207 745,50 zł. 

Po ocenie formalnej jest wniosek 
dotyczący poprawy efektywności ener-
getycznej w przedszkolu. Zakłada on 
ocieplenie budynku i wymianę ogrze-
wania. Inwestycja zostanie rozpoczęta 
po otrzymaniu pozytywnych opinii. 
Koszt: 1 053 375,76 zł, dofinansowa-
nie: 693 788,11 zł. 

 Inwestycje lokalne
ze wsparciem rządowym

W ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych na początku 
roku został przeprowadzony nabór 
dla miejscowości popegeerowskich. 
Gmina Popielów złożyła trzy wnioski, 
które teraz czekają na decyzję o przy-
znaniu dofinansowania. 

Za 400 tys. zł miałaby zostać prze-
prowadzona modernizacja ośrodka 
zdrowia wraz z zagospodarowaniem 
przyległego do niego terenu. Obiekt 
zostałby dostosowany do potrzeb osób 
starszych i z niepełnosprawnościami. 

Dobrą wiadomością dla piłkarzy  
i miłośników piłki nożnej jest pla-
nowana budowa szatni sportowych, 
parkingu i zaplecza gospodarczego 
na boisku drużyny LKS Polonia Kar-
łowice. Dodatkowo zamontowane 
zostałoby specjalne ogrodzenie od-
dzielające trybuny od murawy boiska. 
Całkowita wartość przedsięwzięcia  
wyniesie 350 tys. zł. 

Ostatni projekt to dalsze prace mo-
dernizacyjne w budynku przedszkola. 
Tutaj gmina Popielów uzyskałaby 960 
tys. zł dofinansowania, ale miałaby 
także swój wkład własny. 

Stowarzyszenie rozwija się
dla mieszkańców

Pod koniec 2020 r. Stowarzyszenie 
Miłośników Karłowic i Kuźnicy Ka-
towskiej im. Dzierżona otrzymało 10 
tys. zł dofinansowania na zadanie pn. 
„Rozwój możliwości działania Stowa-
rzyszenia na rzecz społeczności lo-
kalnej i dziedzictwa w województwie 
opolskim”. 

Za 14 373 zł zakupiono profesjonal-
ny sprzęt do organizacji imprez plene-
rowych (kolumna muzyczna z mikro-
fonami, oświetlenie sceniczne, agregat 
prądotwórczy), urządzenie wielofunk-
cyjne (drukarka z możliwością druku 
plakatów w formacie A3, skaner) oraz 
szafę. 

– Sprzęt został tak dobrany, żeby 
w przyszłości już bez trudu można 
było zorganizować większe imprezy 
na świeżym powietrzu. Do ich orga-
nizacji zapraszać będziemy naszych 
partnerów, zaprzyjaźnione sołec-
twa oraz inne samorządy i organiza-
cje – mówi Jolanta Bernacka, prezes 
Stowarzyszenia. 

Dotacja pochodziła ze środków Sa-
morządu Województwa Opolskiego. 

W Karłowicach realizowane są ważne inwestycje 

Zabytkowa wozownia zyska nową funkcję.                   Fot. UG Popielów 

Ul. Leśna stała się dogodnym  miejscem do zamieszkania. fot. UG Popielów

Strażnica została ocieplona, a nowa elewacja pomalowana. Fot. UG Popielów
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Chcesz odwdzięczyć się druhom za 
nieustanną gotowość do niesienia po-
mocy? Teraz masz okazję. Możesz to 
zrobić poprzez oddanie 1% ze swojego 
podatku dochodowego.

Druhowie z Ochotniczych Straży Po-
żarnych w naszej gminie zwracają 

się z prośbą do wszystkich sympaty-
ków i mieszkańców z dwunastu sołectw  
o przekazanie 1% podatku na rzecz tych 
jednostek. Wybrać należy jeden konkret-
ny cel. 

Ten szlachetny gest nie uszczupli 
dodatkowo domowego budżetu. Pie-
niądze te, jeśli nie zostaną przekazane 
konkretnej organizacji pożytku pu-
blicznego, trafią do budżetu państwa.  

A przecież warto 
odwdzięczyć się 
lokalnym ochot-
n i k o m  z a  i c h 
bezinteresowną 
służbę.

Jak wypełnić swój PIT i pomóc 
strażakom?

We wniosku o przekazanie 1% podat-
ku należnego na rzecz organizacji po-
żytku publicznego trzeba dla wszystkich 
gminnych jednostek wpisać numer KRS: 
0000116212. Związek Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej dokonuje podziału zebranych środ-
ków na podstawie danych zawartych  
w części „Informacje uzupełniające”.  
W rubryce „Cel szczegółowy” należy 
wpisać dokładny adres wybranej przez 
siebie jednostki. 

Przekaż swój 1% podatku strażakom ochotnikom

W kwietniu rozpocznie się Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 
Spisać musi się każdy, a obowiązkową 
formą będzie samospis internetowy. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań to badanie demograficz-

ne realizowane raz na 10 lat przez Głów-
ny Urząd Statystyczny. Obowiązkiem 
spisowym objęte będą: osoby fizyczne 
stale zamieszkałe i czasowo przebywają-
ce w mieszkaniach, budynkach i innych 
zamieszkanych pomieszczeniach niebę-
dących mieszkaniami na terenie Polski, 
osoby fizyczne niemające miejsca za-
mieszkania oraz mieszkania, budynki, 
obiekty zbiorowego zakwaterowania  
i inne zamieszkane pomieszczenia niebę-
dące mieszkaniami. 

Spis rozpocznie się 1 kwietnia i po-
trwa do 30 czerwca br. Dane od osób 
fizycznych zbierane będą metodą sa-
mospisu internetowego. Oznacza to, że 
każdy mieszkaniec Polski jest zobowią-
zany samodzielnie dokonać weryfikacji, 

aktualizacji i uzupełnienia danych  
zamieszczonych w formularzu na stronie 
spis.gov.pl.

W szczególnych przypadkach możliwe 
będzie przekazanie danych podczas wy-
wiadu telefonicznego przeprowadzonego 
przez rachmistrza spisowego lub podczas 
wywiadu bezpośredniego. Odmowa 
przekazania danych skutkuje możliwo-
ścią nałożenia kary grzywny. 

Mieszkańcu, spisz się, bo liczysz się dla Polski! 

W  p r z y c h o d n i  r e h a b i -
l i t a c y j n e j   „ Z a k - R e h a”  
w Popielowie w 2021 r. do-
stępne są darmowe cykle 
rehabilitacyjne. Skorzystać 
mogą z nich osoby powyżej 
16. r.ż. posiadające orzeczenie  
o niepełnosprawności. 

W popielowskiej przy-
chodni rehabilitacyjnej 

„Zak-Reha” poza stale dostęp-
nymi zabiegami finansowa-
nymi przez NFZ (w ramach 
otrzymywanych skierowań) 
realizowany jest dodatkowy 
program „Świadczenia me-
dyczne Narodowego Fun-
duszu Z drowia  d la  osób 
niepełnosprawnych”. 

Jest on dedykowany oso-
bom powyżej 16. roku życia. 
Warunkiem uczestnictwa 
jest posiadanie orzeczenia  
o lekkim lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenia równoważnego  
(tj. II, III grupa inwalidzka, 
orzeczenie ZUS o całkowitej 
lub częściowej niezdolności 
do pracy). 

Udział w tym programie 
rehabilitacyjnym NIE wyma-
ga skierowania od lekarza. 
Pacjentowi przysługują bez 
kolejki darmowe zabiegi reha-
bilitacyjne, które odbywają się 
w miarę możliwości na bieżą-
co. Zabiegi nie są wykonywa-
ne w warunkach domowych.  
Z oferty mogą także skorzy-
stać osoby spoza terenu gminy 
Popielów. 

Więcej informacji udziela-
nych jest pod numerami te-
lefonów: 77 43 10 423 oraz 
733 579 501 lub bezpośrednio 
w przychodni rehabilitacyjnej 
mieszczącej się w Popielowie 
na ul. Dworcowej 31. 

Darmowa
rehabilitacja 
w Popielowie

O co zapytają ankieterzy NSPLiM?
Tematyka:

- charakterystyka demograficzna osób 
(m.in. płeć, wiek, stan cywilny), 
- aktywność ekonomiczna osób
 (m.in. wykonywany zawód, wymiar czasu pracy, rodzaje  
pobieranych świadczeń), 
- poziom wykształcenia, 
- niepełnosprawność (m.in. samoocena niepełnospraw-
ności, prawne orzeczenie), 
- migracje wewnętrzne i zagraniczne (m.in. rok powrotu 
do Polski, miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju, 
fakt przebywania kiedykolwiek za granicą), 
- charakterystyka etniczno-kulturowa 
(m.in. narodowość, wyznanie, język), 
- gospodarstwa domowe i rodziny (m.in. stopień pokre-
wieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego), 
- stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych
 (m.in. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych, powierzchnia 
użytkowa mieszkania, rok wybudowania budynku). 

OSP Kaniów, ul. Szkolna 1,
46-090 Kaniów, 
województwo opolskie,
gmina Popielów
OSP Karłowice, ul. Kolejowa 1c, 
46-037 Karłowice, 
województwo opolskie, 
gmina Popielów
OSP Popielów, ul. Dworcowa 27a, 
46-090 Popielów, 
województwo opolskie, 
gmina Popielów
OSP Stare Siołkowice, ul. Michała 55a, 
46-083 Stare Siołkowice, 
województwo opolskie, 
gmina Popielów 
OSP Stobrawa, ul. Odrzańska 1a,
46-090 Stobrawa, 
województwo opolskie,
gmina Popielów
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Teren wokół świetlicy 
wiejskiej w Stobrawie zo-
stał zagospodarowany  
i zachęca do odwiedzin. 
Zainstalowany został tam 
park sensoryczno-przy-
rodniczy. Wyremontowa-
no remizę OSP.   

W Stobrawie powstał 
pierwszy w gminie 

Popielów park sensoryczno-
-przyrodniczy. Uzupełnił on 
dotychczasową infrastruk-
turę zabawową znajdującą 
się przy tamtejszej świe-
tlicy wiejskiej.  Dla miesz-
kańców stworzone zostały 
dodatkowe możliwości do 
rekreacji i uprawiania spor-
tu. – Nasze sołectwo zyskało 

bardzo ciekawe miejsce  
do aktywnego spędzania 
czasu na świeżym powie-
trzu. Niedawno wyremon-
towana świetlica i ten park 
będą dobrym miejscem  
do organizacji ciekawych 
spotkań i wydarzeń ple-
nerowych – mówi Monika 
Szpajcher, sołtys Stobrawy. 

Parki sensoryczne zwa-
n e  s ą  t a k ż e  o g ro d am i 
z my s ł ów.  D z i e c i  m aj ą  
w nich pobudzać swój słuch, 
wzrok, węch czy też dotyk.  
W Stobrawie będzie to 
możliwe dzięki m.in. pane-
lowi muzycznemu oraz grze 
pamięciowej eko-memory. 
Teren został odpowiednio 
utwardzony i doposażony 
w ławki. Posadzono drze-
wa miododajne wspierające 
lokalne pszczelarstwo. Wy-
budowane zostało boisko 
o nawierzchni trawiastej. 
Murawa będzie nawadnia-
nia. Plac ze względów bez-
pieczeństwa ogrodzono i  do-
świetlono. Zagospodarowanie  
placu zostało zrealizowane  
w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, z którego 
gmina Popielów pozyskała 

63 470 zł dofinansowania. 
Całkowita wartość projektu 
wyniosła 150 866,39 zł.

Wyremontowano 
remizę

Na poziom gotowości 
bojowej strażaków skła-
da się nie tylko stopień ich 
wyszkolenia, ale także od-
powiednie wyposażenie.  
To polepszyło się w stobraw-
skiej remizie dzięki prze-
prowadzonemu remontowi. 
Odnowiono: garaż, zaplecze 
kuchenne, pomieszczenia 
sanitarne z natryskiem i to-
aletą. Modernizacja obiek-
tu kosztowała 16 tys. zł,  
z czego 15 tys. zł pochodzi-
ło z Funduszu Składkowego 
Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników.

 
 
 

Świetlica wiejska

Przypomnijmy, że w maju 
minionego roku do użytku 
oddana została świetlica 
wiejska, w której przepro-
wadzony został generalny 
remont. Zakres prac objął: 
przebudowę wszystkich 
pomieszczeń, wymianę po-
szycia dachowego, wymianę 
stolarki okiennej i drzwio-
wej oraz ocieplenie ścian ze-
wnętrznych. Zamontowano 
ekologiczne źródło ciepła  
i nowe instalacje: elektrycz-
ną, wodno-kanalizacyjną 
i wentylacyjną. Moderni-
zacja budynku  kosztowała 
854 706,80 zł, z czego gmi-
na Popielów pokryła 40% 
kwoty.

Na terenie naszej gminy zareje-
strowanych jest ponad 400 przed-
siębiorstw. Wśród nich wiodącą 
rolę odgrywają firmy remontowo- 
budowlane oraz usługowo-handlo-
we.

Z racji swego położenia gmina Po-
pielów zaliczana jest do sektora 

rolniczego, jednak ma ona także inną 
siłę; są nią przedsiębiorstwa i świad-
czone przez nie usługi. W dwunastu 
sołectwach zarejestrowanych jest 440 
podmiotów gospodarczych. Zaliczają 
się one przede wszystkim do sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw. 
Zdecydowaną większość stanowią 
jednoosobowe działalności gospodar-
cze.

Przeważają firmy prowadzące dzia-
łalność: remontowo-budowlaną, wy-
kończeniową i instalacyjną. Następ-
nie znajdują się zakłady fryzjerskie  
i kosmetyczne.Prowadzone są rów-

nież firmy handlowo-gastronomicz-
ne, stolarskie, wytwórczo-usługowe. 
Gminę Popielów na tyle innych gmin 
wyróżnia fakt, że działają tutaj aż trzy 
tartaki. 

Gmina Popielów wspiera 
rozwój przedsiębiorczości

Działające firmy stanowią przed-
siębiorczą siłę tej gminy. Pracują so-
lidnie, pewnie, a przede wszystkim 
na gruncie lokalnym. W następnych 
wydaniach biuletynu informacyj-
nego „Nowiny Gminne” będziemy 
starali się przybliżać poszczególne 
branże tak, aby zachęcić do korzy-
stania z ich usług. Warto wybierać 
przedsiębiorców,  którzy są fachow-
cami i do  swojej pracy podchodzą  
z pełnym oddaniem. 

Pracownicy Urzędu Gminy  
w Popielowie wspierają tutejszych 
usługodawców poprzez współpracę z: 

Opolskim Centrum Rozwoju Gospo-
darczego, Fundacją Rozwoju Śląska, 
Izbą Gospodarczą „Śląsk”, Powiato-
wym Urzędem Pracy oraz Akademic-
kim Inkubatorem Przedsiębiorczości. 
Placówki te przekazują cenne rady, 
organizują konkursy grantowe i za-
praszają na szkolenia.

Zamów obiad i wspomóż 
gastronomię

Obecnie w szczególnie trudnej 
sytuacji znajduje się branża 
gastronomiczna. Od 24 października 
pozostaje ona w niemalże całkowitym 
zamknięciu. Dozwolone jest tylko 
podawanie posiłków na wynos. 
Klienci nie mogą przyjść do lokali, 
co negatywnie wpływa na stan 
finansowy tych miejsc. Zachęcamy 
więc mieszkańców do wsparcia 
lokalnych restauracji i pizzerii 
poprzez zamówienie ulubionych 
potraw do domu. 

Solidna, pewna, lokalna. Siła przedsiębiorstw gminy Popielów

W Stobrawie powstał park sensoryczno-przyrodniczy

Fot. UG Popielów

Fot. UG PopielówFot. UG Popielów
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Oddaj 
osocze, 
skorzystaj 
z ulgi!

Koronawirus wciąż jest obecny. Przybywa chorych, 
kolejne osoby kierowane są na kwarantannę, ale 
wzrasta także liczba osób zaszczepionych i ozdro-
wieńców. I to właśnie ci ostatni mogą uratować ży-
cie zakażonych. 

Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, 
który powoduje COVID-19, mogą stać się lekiem ra-

tującym życie osobom z ciężkimi, zagrażającymi życiu 
objawami zakażenia. Po przetoczeniu mają one za zada-
nie zablokować namnażanie się wirusa w organizmie pa-
cjenta z aktywnym zakażeniem. 

 Kto może zostać dawcą?
1. Osoby, które przechorowały COVID-19 lub przeszły 
bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (które 
zostało potwierdzone testami bądź wpisem w aplikacji 
gabinet.gov.pl);
2. Osoby, które przeszły zakażenie w sposób objawowy 
i minęło u nich co najmniej 14 dni od zakończenia ob-
jawów;
3. Osoby, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawo-
wy i minęło u nich co najmniej 14 dni od zakończenia 
izolacji; 
4. Osoby w wieku 18-65 lat;
5. Osoby, które spełniają kryteria kwalifikacji dla daw-
ców krwi. 

Dawcom osocza przysługują dwa dni wolne od pracy.
Ponadto takie osoby zyskują ulgi na przejazdy środkami 
publicznego transportu zbiorowego (33%) – przysługu-
ją osobom, które co najmniej trzy razy oddały krew lub 
jej składniki. Ozdrowieńcy, którzy zdecydują się pomóc, 
mogą skorzystać z ulgi PIT, gdyż osocze traktowane jest 
jako darowizna.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Opolu rekomenduje wcześniejszy bezpośredni kon-
takt telefoniczny w celu omówienia szczegółów oraz za-
poznanie się z ankietą zamieszczoną na stronie placówki.

 
 

RCKiK w Opolu: 
tel. 77 44 13 803 lub 77 44 13 810
e-mail: lekarz@rckik-opole.com.pl


