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Kurznie
Rysunki:

Początki Kurzni sięgają już średniowiecza. Wskazówką 
umożliwiającą takie datowanie miejscowości jest 

charakterystyczny osadniczy układ wsi. Centralny punkt 
stanowi owalny plac, na środku którego wzniesiony jest kościół. 
Otoczony jest on dwiema łukowatymi liniami zabudowy. 
Najstarsza potwierdzona wzmianka historyczna pochodzi  
z końca XIII w. Miejscowość od XV w. współtworzyła dobra 
właścicieli zamku w Karłowicach. 

Miejscowość swą nazwę zawdzięcza… przypadkowi. Powstała 
ona prawdopodobnie na skutek licznych pomyłek językowych. 
W XIX w. stosowane było określenie Kutcznie, czyli coś 
przykucniętego. Miało to oddawać sytuację geograficzną wsi, 
która jest niejako przycupnięta w dolinie i wokół której znajdują 
się tereny o dużej różnicy wysokości względnej. 

Warunki przyrodnicze sprzyjają rozwojowi rolnictwa, 
dlatego też przeważającą część powierzchni Kurzni stanowią 
pola. Dla uprawy roślinności korzystne jest położenie terenu 
zapewniające odpowiednie warunki hydrologiczne i glebowe. 
W większości występuje tam gliniaste podłoże. Znaczną część 
miejscowości obejmują urokliwe lasy, co pozwala aktywnie 
działać Kołu Łowieckiemu „Odyniec” będącemu właścicielem 
domku myśliwskiego. 

Szczególnym miejscem dla mieszkańców jest kościół pw. 
św. Judy Tadeusza, który wpisany jest na listę zabytków 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Pochodzi on z 1813 r.  
i został wybudowany w miejscu starego, który groził zawaleniem 
i pochodził z XVI w. Początkowo przeważającą część wiernych 
stanowili ewangelicy posługujący się językiem śląskim 
(polskim). W budowę obecnego kościoła wkład finansowy miał 
król Prus, a pierwotną dokumentację projektową przygotował 
niemiecki architekt Karl Friedrich Schinkel. Jego wizja świątyni 
nawiązującej wyglądem do rozwiązań klasycystycznych nie 
została zrealizowana. Zdecydowano się na propozycję kościoła 
z emporami i ołtarzem ambonowym, którą przygotował radca 
budowlany Tschitz.  

Kościół około r. 1875 przeszedł modernizację.  Obecny 
ołtarz pochodzi z XIX w. Dopiero po 1945 r. świątynia stała się 
miejscem kultu katolickiego. Obraz Serca Jezusowego został 
przeniesiony z przyzamkowej kaplicy. W miejscowości znajduje 
się sporo zabytków, do których zaliczają się przede wszystkim 
budynki mieszkalne. Brak jednak zachowanych kapliczek. 

Swą wiedzą historyczną podzielił się pan Stanisław Szynkowski. 

Sołtys: Alicja Gieża (od 2007 r.)
Rada Sołecka: Paweł Chuchla, Wioletta Cichoń, Mirosław Gieża, Anna Goldewicz, Beata Kwiecień, Jadwiga Rencz
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Przedszkole jest dopełnieniem domu rodzinnego
Przedszkolem Publicznym w Starych 
Siołkowicach od 1 września 2018 r. kieru-
je Beata Kołodziej, która wcześniej przez 
28 lat pracowała tam jako nauczyciel wy-
chowania przedszkolnego, pedagog spe-
cjalny. Pełniła także funkcję społecznego 
zastępcy dyrektora. W rozmowie opowia-
da o prowadzonych innowacjach, umie-
jętnościach dzieci i marzeniach.

Jest Pani nauczycielem w siołko-
wickim przedszkolu już od 31 lat. 
Zna więc Pani potrzeby dzieci. W 
jakich dziedzinach rozwijanie są ich 
umiejętności? 

W naszym przedszkolu staramy się stwa-
rzać wychowankom możliwości aktywne-
go odkrywania świata, rozwijania ich za-
interesowań i predyspozycji - szczególnie 
plastycznych, muzycznych, czytelniczych. 
Wychowawcy tworzą programy wspiera-
jące ich indywidualny rozwój. 

Jakie to programy? 

Realizujemy innowację pedagogicz-
ną pt. „Wszystkimi zmysłami poznajemy 
świat, choć tak niewiele mamy lat”. Objęte 
są nią wszystkie dzieci uczęszczające do 
placówki, jak i nauczyciele, pracownicy 
zatrudnieni w placówce oraz rodzice. Po-
przez stymulację wielozmysłową staramy 
się pobudzać i ukierunkowywać globalną 
percepcję dziecka tak, aby dać mu nie-
zbędne poczucie bezpieczeństwa wynika-
jące ze zrozumienia siebie i otaczającego 
świata.  

Innowacja jest doskonałym kluczem do 
realizacji idei naszego przedszkola pro-
mującego edukację ekologiczną i prozdro-
wotną. W ramach innowacji przedszko-
laki biorą udział w licznych warsztatach 
[zob. więcej s.6]. W ogrodzie znajduje się 
ściana sensoryczna – tablica dotykowa  
z przedmiotów o różnych fakturach. 

Ponadto powstała budka lęgowa dla 

owadów, która stała się świetną okazją 
do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych  
w naszym ogrodzie, bowiem poprzez ob-
serwację i działania przedszkolaki naby-
wają umiejętności i wiadomości odnośnie 
środowiska przyrodniczego. 

Wspomniała Pani o idei przedszko-
la. Co jest Państwa mottem prze-
wodnim? 

Jest nim hasło: ,,Twórzmy wspaniałe 
przedszkole- Dom zabaw i edukacji- 
otwarte na potrzeby dzieci, rodziców 
i środowisko ”. W jego myśl dążymy do 
tego, by przedszkole było dla naszych 
wychowanków miejscem, które jest do-
pełnieniem domu rodzinnego, sprawując 
jednocześnie funkcję wspomagającą i do-
radczą. Przygotowuje do przeżywania suk-
cesu, jak i do radzenia sobie z porażkami.  
Nauczyciele oraz pracownicy przedszkola 
dążą do zapewnienia dzieciom możliwo-
ści ich samorealizacji, aktywnego odkry-
wania predyspozycji, pasji, zainteresowań, 
a także wyrównywania szans edukacyj-
nych.

Przedszkole to nie tylko zabawa, 
ale to także wstęp do nauki. Jak 
ona wygląda w siołkowickim przed-
szkolu? 

Zgodnie z zapisami dotyczącymi za-
dań przedszkola nauczyciele organizują 
zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wy-
korzystują do tego każdą sytuację i po-
byt dziecka w przedszkolu, czyli zajęcia 
kierowane i niekierowane. Organizując 
zajęcia kierowane, nauczyciele biorą pod 
uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania 
poznawcze i potrzeby wyrażania swoich 
stanów emocjonalnych, komunikacji oraz 
chęci zabawy. Wykorzystują każdą natu-
ralnie pojawiającą się sytuację edukacyjną 
prowadzącą ostatecznie do osiągnięcia 
przez naszego wychowanka dojrzałości 
szkolnej, przygotowując go tym samym 
do podjęcia nauki w szkole.

Wychowawcy grup starają się, by dzieci 
w sposób naturalny były zainteresowane 
zabawami prowadzącymi do osiągnięcia 
umiejętności takich jak czytanie, liczenie, 
pisanie. Rozwijanie talentów i zaintereso-
wań u naszych przedszkolaków znajduje 
odbicie w osiąganiu przez nich sukcesów 
w konkursach, festiwalach i projektach. 

A jakie są te najważniejsze 
osiągnięcia? 

Czterokrotnie zwyciężyliśmy w kon-
kursie plastycznym „Ozdoba choinko-

wa” organizowanym przez Kuratorium 
Oświaty w Opolu. Przy współpracy z rodzi-
cami przedszkole wydało własną piosenkę 
„Mała świnka”, z którą braliśmy udział  
w Krajowym Festiwalu Piosenki Przed-
szkolnej w 2019 w Opolu. Warto też wspo-
mnieć o I miejscu w XXVI Wojewódzkim 
Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Be-
ranie”. Posiadamy certyfikat „Przedszko-
le Talentów”. Wszystkie osiągnięcia to 
zasługa wspaniałych osób pracujących  
w przedszkolu, tworzących super zespół, 
w którym dominuje wzajemne zrozumie-
nie, pomoc i współdziałanie. 

Wspólnotę przedszkolną poza 
dziećmi i nauczycielami tworzą ro-
dzice, jak wygląda ta współpraca? 

Współpraca z naszymi rodzicami opie-
ra się m.in. na pozyskaniu informacji  
o dziecku, zdobyciu wzajemnego zaufa-
nia, ale przede wszystkim na włączeniu 
ich w pomoc i pracę na rzecz przedszkola. 
Wszyscy rodzice z chęcią i dużym zaanga-
żowaniem uczestniczą we współorganizo-
waniu różnych działań. 

Na naszych rodziców zawsze mogę li-
czyć, bo wiem, że w każdej sytuacji wspól-
nie znajdziemy rozwiązanie. Interesują 
się oni sprawami związanymi z naszym 
przedszkolem, często sami wychodzą na-
przeciw różnym inicjatywom i wykazują 
się pomysłowością. 

Obecna sytuacja wymusiła pewne 
zmiany i wskazała nowe cele. 
Jakie jest Pani marzenie jako dy-
rektora placówki? 

Pandemia mocno odbija się na naszych 
relacjach z rodzicami, partnerami i or-
ganizacjami współdziałającymi z przed-
szkolem, ogranicza nasze przedsięwzięcia, 
które służą wszechstronnemu rozwojowi 
naszych pociech. Dlatego chciałabym, 
abyśmy mogli wszyscy jak najszybciej 
wrócić do funkcjonowania bez obostrzeń. 

Pragnę także, aby powierzone naszej 
opiece dzieci były zawsze radosne, szczę-
śliwe, a nader wszystko zdrowe, by przed-
szkole było dla nich miejscem rozwoju ich 
pasji i zainteresowań, zdobywania wiedzy  
i wychowania, bo WYCHOWYWAĆ- TO 
ZNACZY- KOCHAĆ. Podsumowaniem 
niech będą słowa wybitnego pedagoga  
i wychowawcy: „Zmieniają się czasy, 
zmieniają się ludzie, lecz nigdy nie zmieni 
się ich zapotrzebowanie na miłość”.

Marcin Luszczyk

 Fot. Sabina Bryczek
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W Starych Siołkowicach w połowie 
lutego otwarty został drugi na tere-
nie gminy Popielów niepubliczny żło-
bek. W wyremontowanym budynku 
dawnej szkoły znalazło się również 
przedszkole.

Charakterystyczny ceglany budynek 
przy ul. Michała w Starych Sioł-

kowicach od pokoleń służył lokalnej 
społeczności jako szkoła podstawowa. 
Zmieniło się to w czerwcu 2020 r., kiedy 
mury szkoły opustoszały, bowiem siedzi-
bę przeniesiono do zmodernizowanego 
obiektu po dawnym gimnazjum. Od lu-
tego ponownie słychać tam wesoły gwar 
dzieci i zabawy. 

Po gruntownym remoncie budynek 
zmienił nieco swoje przeznaczenie, 

ponieważ został dostosowany na potrze-
by artystycznego żłobka i przedszkola  
„Atti-tude”, którego właścicielem jest 
Damian Gorazdowski, instruktor tańca  
i nauczyciel. – W żłobku mamy już kom-
plet dzieci, do przedszkola wciąż prowa-
dzimy nabór dla dzieci w wieku 4-6 lat. 
Zapewniamy nie tylko naukę, ale także 
szereg zajęć dodatkowych, np. taniec no-
woczesny, rytmikę, spotkania muzyczne 
– mówi dyrektor. 

Wnętrze budynku zmieniło się nie 
do poznania. Każda z sal wyróżnia się 
charakterystycznym graffiti na jed-
nej ze ścian. Ich wygląd dopasowa-
ny jest do nazw poszczególnych grup: 
Tańczące ludki, Klaszczące brzdące,  
Baletowcy, Breakdancowcy, Jazzowcy, 
Hip-Hopowcy. 

Na terenie „Przystani wodnej” w Nowych Siołkowi-
cach wybudowany zostanie budynek ekspozycji rybac-
kiej. Znajdą się w nim także sanitariaty oraz przebieralnia  
z natryskiem. 

W okresie wakacyjno-letnim, ale nie tylko, jedną z naj-
liczniej odwiedzanych miejscowości na terenie gmi-

ny Popielów są Nowe Siołkowice. Tamtejsze kąpielisko  
niczym magnez przyciąga do siebie miłośników wypoczynku 
nad wodą i kąpieli. Miejsce zachwyca swą ciszą, infrastrukturą 
i niemalże nadmorskim klimatem. Wkrótce rozpoczną się tam 
kolejne prace. 

Wykonany zostanie budynek ekspozycji rybackiej, który słu-
żyć będzie przede wszystkim jako obiekt edukacyjny. Powstanie 
w nim także zaplecze sanitarne, z którego będą mogli korzy-
stać plażowicze i osoby przebywające na terenie rekreacyjnym.  
W budynku będą ponadto toalety damskie, męskie i dla osób 
niepełnosprawnych. Swoje miejsce znajdzie również przebierania  
z natryskiem. 

Realizatorem inwestycji, która planowo powinna zakończyć się 
w czerwcu br., jest firma „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe” 
Tomasza Oziębłego z Namysłowa. Umowa z wykonawcą zosta-
ła podpisana 3 marca w Urzędzie Gminy w towarzystwie Mag-
daleny Julii Gleń, dyrektor Samorządowego Centrum Kultury, 

 

Turystyki i Rekreacji w Popielowie oraz Sybilli Stelmach, wójt 
gminy. 

Budowa nowego obiektu będzie kosztować 238 090,66 zł. Gmi-
na Popielów na realizację tego zadania pozyskała 195 392 zł dofi-
nansowania z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Kąpielisko wzbogaci się o budynek edukacji rybackiej

Podstawówka na „Gburach” zamieniła się w żłobek i przedszkole

Zgodnie z podpisaną umową prace budowlane mają zakończyć się w pierwszej 
połowie tego roku.

W oficjalnym otwarciu placówki uczestniczyła delegacja z Urzędu 
Gminy w Popielowie. Fot. Marcin Nawrot  

 Fot. UG Popielów

Młode mamy coraz wcześniej chcą wrócić 
do pracy, ale chcą mieć także pewność, że ich 
pociechy są bezpieczne. Z pomocą przycho-
dzą często  dziadkowie, jednak nie każdy ma 
taką możliwość. Rozwiązaniem stają się wte-
dy żłobki. 

Na terenie gminy Popielów już od 2013 
r. z powodzeniem działa prywatny klub 
malucha „Calineczka”. Mieści się on na po-
pielowskich Kabachach i jest prowadzony 
przez Joannę Szpajcher, z którą pracują jej 
mama i „ciocia” Justyna. – Razem z dziećmi 
tworzymy super zespół. Budujemy domową  
i rodzinną atmosferę. Dla dzieci staramy się 
być ciociami, a nie paniami. Żłobek cieszy się 
nieustannym zainteresowaniem od ośmiu lat 
– opowiada właścicielka. Opieką objęta jest 
tam kameralna grupa dwudziestu dzieci do 
lat 3. Dzieci pod okiem opiekunek będą mogły rozwinąć swoje artystyczne zdolności.                                     Fot. Marcin Nawrot

Drugi żłobek w gminie
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Od marca na boisku Or-
lik w Popielowie realizo-
wany jest program Lo-
kalny Animator Sportu. 
Zatrudnieni zostali ani-
matorzy, którzy prowa-
dzą bezpłatne zajęcia 
sportowe.

Gmina Popielów po 
raz kolejny zakwali-

fikowała się do rządowe-
go wsparcia finansowego 
w zakresie upowszech-
niania aktywności f i-
zycznej i sportu wśród 
dzieci i młodzieży. W 
ramach programu „Lo-
kalny Animator Sportu”  

na popielowskim boisku 
Orlik realizowane są do-
datkowe zajęcia sportowe. 

Treningi rozpoczęły się 
wraz z początkiem marca, 
gdy zatrudnionych zosta-
ło dwóch animatorów. 
Bezpłatne zajęcia odby-
wać się będą do listopada 
z uwzględnieniem panu-
jących w danym momen-
cie ograniczeń, nakazów  
i zakazów wynikających 
z stanu epidemii. Szcze-
gółowe informacje udzie-
lane są pod numerem tel. 
532 741 687.

Gmina Popielów jako jedyna  
z województwa opolskiego zosta-
ła ujęta w publikacji „Zwiedzaj 
Polskę. Szlakiem Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackie-
go”. Zaprezentowano w niej ką-
pielisko w Nowych Siołkowicach.

Wydany przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

przewodnik „Zwiedzaj Polskę. 
Szlakiem Europejskiego Fundu-
szu Morskiego i Rybackiego” ma 
ułatwić miłośnikom podróży od-
krycie ciekawych zakątków nasze-
go kraju i jednocześnie wskazać 

inwestycje, które zostały zreali-
zowane dzięki otrzymanym środ-
kom pieniężnym. 

Jedynym wyróżnionym i opi-
sanym miejscem z województwa 
opolskiego jest „Przystań wodna” 
w Nowych Siołkowicach współ-
finansowana w ramach progra-
mu „Rybactwo i Morze”. Gminne 
kąpielisko zachęca do odwiedzin 
nie tylko w sezonie kąpielowym, 
który w tym roku rozpocznie się 
26 czerwca, ale także w trakcie ca-
łego roku. 

Bezpłatne zajęcia  
sportowe na  
popielowskim „Orliku”

„Zwiedzaj Polskę”. 
Nowe Siołkowice jak Mazury

Złóż wniosek o świadczenie 
wychowawcze 500+
Od lutego trwa elektroniczny nabór 
wniosków o ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego na nowy okres. 
Droga tradycyjna uruchomiona zostanie 
1 kwietnia. 

Od lipca 2019 r. w Polsce przyznawane 
jest na każde dziecko do 18 r.ż. świad-

czenie w postaci comiesięcznego dodatku 
rodzinnego w kwocie 500 zł. Od tego roku 
prawo do tego wsparcia będzie ustalane na 
roczny okres świadczeniowy trwający od 
dnia 1 czerwca do ostatniego dnia maja na-
stępnego roku kalendarzowego. Konieczne 
jest więc złożenie nowego wniosku przez 
każdego beneficjenta. 

Najbliższy okres świadczeniowy w ra-
mach programu „Rodzina 500+” ruszy na 
początku czerwca. W lutym rozpoczęło się 

przyjmowanie wniosków drogą elektronicz-
ną. Niezbędne dokumenty można przesłać 
przez Internet za pośrednictwem portalu 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  
(https://empatia.mpips.gov.pl/), przez ban-
kowość elektroniczną lub przez portal PUE 
ZUS. 

Wnioski można składać także w trady-
cyjny papierowy sposób za pośrednictwem 
poczty lub osobiście w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Popielowie. Możli-
we będzie to od 1 kwietnia. Aby zachować 
ciągłość wypłaty świadczenia wychowaw-
czego i otrzymać pierwsze pieniądze już  
w czerwcu, dokumenty należy oddać do  
30 kwietnia.

Kąpielisko zachwyca szczególnie podczas zachodów słońca.

Boisko Orlik mieści się za Publiczną Szkołą Podstawową w Popielowie.

 Fot. UG Popielów

 Fot. Marcin Luszczyk
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Przedszkolaki ze Starych Siołkowic uczestniczą w innowacji 
pedagogicznej pobudzającej  zmysły. Mogą one poznać świat 
poprzez dotyk, węch, smak, słuch i wzrok. 

Prawidłowo wykształcone zmysły są fundamentem rozwoju 
umysłowego człowieka. Ważne jest więc, aby już od 

pierwszych lat życia dzieci zwracać szczególną uwagę na 
stymulację ich zmysłów. 

Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach realizuje 
innowację pedagogiczną „Wszystkimi zmysłami poznajemy 
świat, choć tak niewiele mamy lat”. Umożliwia ona dzieciom 
poznawanie świata w sposób multisensoryczny – poprzez 
smakowanie, wąchanie, słuchanie, dotykanie i patrzenie. 
Działania te wpływają na rozwój zdolności i zainteresowań 
maluchów. 

W ramach zajęć  prowadzone są  pokazy badawcze, 
eksperymenty i doświadczenia. Dzieci uczestniczą w warsztatach 
kulinarnych, na których uczą się m.in. piec chleb, robić 
kluski śląskie. Prowadzony jest ogródek ziołowo-warzywny. 
Organizowane są zabawy w plenerze. Maluchy są zapoznawane 
z metodą upcyklingu – przetwarzaniem odpadów na nowe 
przedmioty. Przedszkolaki, wykazując się twórczą postawą, 
rozwijają swoje zmysły. Roboty odwiedziły przedszkolaków z Popielowa. Dzieci 

poznały tajniki programowania i zgłębiły swoją wiedzę 
dotyczącą kodowania. 

Technologia zawładnęła już wszystkimi dziedzinami życia 
i nauki. Zewsząd otacza nas nowoczesna elektronika, 

która może wyręczyć nawet w podstawowych czynnościach. 
Dzieci bez problemu odnajdują się w kolejnych nowinkach  
i z zainteresowaniem poznają świat sztucznej inteligencji. 

W Publicznym Przedszkolu w Popielowie w drugim tygodniu 
marca odbyła się „Akademista Programistów”. Idealnym 
sposobem na zrozumienie tajników interakcji człowiek-maszyna 
były przeprowadzone warsztaty z robotami Photon. Dzieci 
zobaczyły dwie inteligentne maszyny, poznały wiedzę z zakresu 
programowania i wykorzystały ją w praktyce podczas gier  
i zabaw.

Kompetencje cyfrowe budowane są za pomocą zajęć 
związanych z kodowaniem. W przemyślany i przyjazny sposób 
wprowadza ono najmłodszych w świat logicznego myślenia, 
obserwacji i dedukcji. 

W karłowickim przedszkolu „Muzyka jest wszędzie”. Dzieci 
podczas zajęć muzyczno-ruchowych mogą wyrazić swoją 
ekspresję i poznać ruchy własnego ciała. 

Świat uczuć dziecka i postawa estetyczna kształtuje się dzięki 
różnorodności charakteru i nastroju słuchanych piosenek. 

Podczas śpiewania pomiędzy uczestnikami wytwarza się wspólna 
więź. Wyzwolony ruch pomaga wyrazić emocje. 

Podopieczni Przedszkola Publicznego w Karłowicach biorą 
udział w innowacji pedagogicznej „Muzyka jest wszędzie”. 
W trakcie zajęć dzieci uczą się m.in. rozpoznawać brzmienie 
instrumentów perkusyjnych, zapamiętywać sygnały muzyczne 
i słowne oraz reagować ruchem na dźwięki niskie, średnie  
i wysokie. 

Dzieci  dzięki realizowanemu programowi staną się 
wrażliwymi i świadomymi odbiorcami muzyki. Odkryją w sobie 
wyobraźnię muzyczną, a poprzez taniec i ćwiczenia rozwiną swą 
spontaniczność oraz koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową. 

Wykorzystują zmysły do poznania świata

Muzyka jest podstawową 
formą ekspresji dziecka

Z kodowaniem ruszają  
w przyszłość 

Z życia przedszkoli…

Fot. PP Stare Siołkowice

Fot. PP Karłowice Fot. PP Popielów
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Osiemnastoletni chłopak ze Stobrawy zdobył w lutym br. złoty 
medal w biegu na 1500 m w Halowych Mistrzostwach Polski 
juniorów. Lekkoatleta osiągnął najlepszy czas w historii – 
3.45,62 min. 

O tym, że ciężka praca, wielogodzinne treningi i liczne wyrze-
czenia przynoszą efekty, wie Filip Rak ze Stobrawy, który  

13 lutego został Mistrzem Polski w biegu na 1500 m w Halowych 
Mistrzostwach Polski U18 i U20 w Toruniu. Uzyskany przez nie-
go czas 3.45,62 min. jest także nowym rekordem naszego kraju. 
Poprzedni ustanowiony został w 2016 r. przez Mateusza Borkow-
skiego z Łodzi i był gorszy o 21 setnych sekundy. 

– Najintensywniej trenowałem przez około dwa miesiące przed 
mistrzostwami, ale tak naprawdę przygotowania do kolejnych za-
wodów trwają u mnie na bieżąco. W tym roku przeszedłem do 
nowej kategorii wiekowej U20 i od razu udało mi się osiągnąć 
najlepszy wynik w Polsce, co daje mi drugie miejsce na świecie 
– mówi Filip. 

Młody sportowiec w sierpniu 2020 r. podczas Memoriału Jó-
zefa Żylewicza w Gdańsku zdobył najlepszy wynik na świecie  
w kategorii do lat 18. Linię mety biegu na 1500 m przekroczył  
z czasem 3.45,86 min. 

Pasja do biegania pojawiła się u Raka już w podstawówce, 
kiedy nad jego rozwojem sportowym czuwała mgr Stanisława 
Szyndlarewicz. – Filip był bardzo pracowitym i zdyscyplinowa-
nym uczniem. Wiedział, czego chce i pragnie. Wyróżniał się na 
zajęciach, biegał więcej niż inni, a dodatkowo trenował w domu 
według planów, które mu opracowywałam. Obecne sukcesy za-
wdzięcza przede wszystkim swojemu zaangażowaniu i deter-
minacji, ale myślę, że także nie bez znaczenia są ludzie, których 
spotkał na swojej drodze i mocno wspierająca rodzina – mówi 
nauczycielka wychowania fizycznego. 

Filip swoje ostatnie osiągnięcia wybiegał w barwach AZS-u 
Politechniki Opolskiej, wcześniej był zawodnikiem Podium Kup. 
– Moim lekkoatletycznym celem jest dostanie się na olimpiadę  
– dopowiada Rak. 

Uzdolniony biegowo chłopak mieszka w Stobrawie, ukończył 
Publiczną Szkołę Podstawową w Popielowie, Publiczne Gimna-
zjum w Starych Siołkowicach, a obecnie uczy się w Publicznym 
Liceum Ogólnokształcącym nr 6 w Opolu. 

Życzymy kolejnych rekordów i złotych medali! 

Dwoma laureatami i trzema finalista-
mi może poszczycić się gmina Popielów  
w tegorocznej edycji wojewódzkich kon-
kursów przedmiotowych. Michał Mro-
zowski wykazał się największą wiedzą 
historyczną, zaś Samuel Król najlepiej 
opanował język niemiecki.  

Przełom semestrów to w szkołach pod-
stawowych czas wielkiej niepewności. 

Nie wynika ona z faktu wystawiania ocen 
śródrocznych, a z oczekiwania na rezultaty 
z wojewódzkich konkursów przedmioto-
wych. W roku szkolnym 2020/2021 utytu-
łowanych zostało czworo uczniów. 

Niekwestionowanym zwycięzcą okazał 
się Michał Mrozowski, uczeń VI klasy 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych 
Siołkowicach. Plasując się na 1. miejscu  

w województwie opolskim, z wynikiem 
97% zdobył on tytuł laureata z historii. 
Chłopak został także pierwszym finalistą 
w konkursie geograficznym, w którym 
osiągnął wynik 81,25%, co zagwaran-
towało mu 8. lokatę w regionie. Do obu 
konkursów przygotowała go mgr Edyta 
Macioszek. 

Samuel Król z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Popielowie został laureatem kon-
kursu języka niemieckiego. Zdobył naj-
lepszy wynik na Opolszczyźnie - 98,33%, 
tracąc tylko dwa punkty. Nad uczniem 
uczęszczającym do VII klasy czuwała mgr 
Elżbieta Radziewicz. 

Tytuł f inalisty z konkursu histo-
rycznego powędrował do Bartłomieja 
Kownackiego (VII klasa) z Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Karłowicach, któ-
ry uzyskał 80% i znalazł się na 13. miejscu  
w województwie. Jego opiekunem była 
mgr Anita Macioszek. Kamila Weresz-
czyńska z VIII klasy PSP Popielów została 
natomiast finalistką konkursu polonistycz-
nego, w którym zajęła 9. pozycję. Swą wie-
dzę przekazała jej mgr Jolanta Bukowy. 

Konkursy były przeprowadzone przez 
Kuratorium Oświaty w Opolu. Ucznio-
wie, którzy uzyskali tytuł laureata, nie 
będą musieli przystępować do egzaminu 
ósmoklasisty z danego przedmiotu.  

Filip Rak zdobywa medale 
i biegnie ku igrzyskom 
olimpijskim

Wysokie miejsca w wojewódzkich konkursach przedmiotowych

Filip zdobył 1.miejsce w kraju i ustanowił nowy rekord Polski. 

Z osiągnięcia biegacza dumni są rodzice, nauczyciele WF-u i włodarze gminy.

 Fot. Marta Gorczyńska

 Fot. UG Popielów
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Warsztaty „Przestrzeń kobiet” były tego-
roczną propozycją Centrum Kultury na 
uczczenie dnia 8 marca. Panie zadbały nie 
tylko o swoje ciało, ale także o energetycz-
ny i duchowy wymiar życia. 

Samorządowe Centrum Kultury, Turysty-
ki i Rekreacji stało się 6 marca siedzibą 

płci pięknej. Dwa dni przed swoim świętem 
panie spotkały się na pilotażowych warsz-
tatach z cyklu „Przestrzeń kobiet”. Mogły 
one pomyśleć wtedy tylko o sobie i zadbać 
o wewnętrzną równowagę.

Na uczestniczki czekało kilka ciekawych 
propozycji warsztatów przygotowanych 
specjalnie dla nich i poprowadzonych 
przez fachowców. Zajęcia „Kręgosłup  
w ruchu” opierając się o metodę Gyrokine-
sis i angażując całe ciało, pozwoliły zwięk-
szyć  paniom zakres ruchu, wzmocnić krę-
gosłup i polepszyć pracę nad świadomym 
oddechem. Prowadzącą była Anna Barsz-
czewska, instruktorka tańca i ruchu, tera-
peutka masażu tajskiego. 

Otwartości, odwagi i energii płynącej  
z ruchu i tańca poszukiwały kobiety pod-
czas zajęć „Emocje w ruchu”, którym prze-
wodniczyła Julia Gleń, reżyser teatralny 
i aktorka Teatru Ruchu Zapadnia. 

Zwieńczeniem niemal całodniowego spo-
tkania były warsztaty zielarskie z Tomaszem 
Bednarkiem, mikrobiologiem i znawcą ziół. 
Przybliżył on kilka naturalnych sposobów 
na wzmocnienie odporności, walkę z wi-
rusami i różnymi dolegliwościami. Wiedzę 
teoretyczną wykorzystały panie w praktyce 
i stworzyły swój własny krem do pielęgnacji 
ciała. 

Panie opuszczały Centrum Kultury zre-
laksowane i z uśmiechami na twarzy. Zaję-
cia odbywały się w kameralnej atmosferze, 
w niewielkich zamkniętych grupach z za-
chowaniem obostrzeń sanitarnych. – Mamy 
nadzieję, że „Przestrzeń kobiet” na stałe 
wejdzie do kalendarza wydarzeń organizo-
wanych w gminie Popielów – zapewnia Julia 
Gleń, dyrektor SCKTiR.

Dzień Kobiet w Centrum Kultury. 
Panie odnalazły swą przestrzeń 

Lubisz pomagać innym? Masz ciekawe pomysły? Chcesz nauczyć się nowych rzeczy? 
Jeśli tak, to właśnie dla takich osób jak Ty w Centrum Kultury powstał Młodzieżowy 
Klub Wolontariatu „PomagaMY”. 

O tym, że warto pomagać, uczymy się już od naj-
młodszych lat. Ale czy zdajemy sobie sprawę, że 

- jak powiedział Antonio Rosmini-Serbati - „Cokol-
wiek dobrego uczynimy naszemu bliźniemu, zyskuje 
na tym nasza dusza”? Idealnym miejscem do poma-
gania innym, a jednocześnie do rozwijania siebie jest 
Młodzieżowy Klub Wolontariatu. 

Centrum Kultury zaprasza do współpracy przede 
wszystkim młodzież (12-19 lat), ale mile widziane są także starsze osoby. Wolontariusze 
zdobędą ciekawe doświadczenia, nauczą się nowych rzeczy, spotkają kreatywnych ludzi, 
poznają proces organizacji wydarzeń kulturalnych, wezmą w nich udział, będą mogli zre-
alizować swoje własne pomysły, a przede wszystkim - pomagając, będą mogli wzbogacić 
swoje wnętrze i nabyć kolejne zdolności. 

Członkowie Klubu „PomagaMY” otrzymają zaświadczenie o przebytym wolontariacie 
 w placówce kulturalno-artystycznej. Spotkania odbywają się w środy o godz. 16.00. Szcze-
gółowych informacji można uzyskać  pod numerem tel. 77 469 21 93 lub za pośrednic-
twem maila: kultura@popielow.pl.

Zasil szeregi Młodzieżowego Klubu Wolontariatu

Grupa teatralna dla dorosłych „Złota 
Gęś” przewodniczyła w rozważaniach 
Drogi Krzyżowej w karłowickim 
kościele. Była to pierwsza próbka ich 
działalności. 

Wielki Post to czas, w którym 
rok ro c z n i e  ch r z e ś c i j an i e 

przypominają sobie trud i cierpienie 
idącego na ukrzyżowanie Chrystusa. 
Pomóc mają temu nabożeństwa drogi 
krzyżowej i gorzkich żali. 

W pierwszy piątek miesiąca grupa 
teatralna „Złota Gęś” poprowadzi-
ła według autorskiego scenariusza 
rozważania Drogi Krzyżowej w ko-
ściele pw. św. Michała Archanioła  
w Karłowicach. Czworo dorosłych 
aktorów w nieco teatralnej oprawie 
i w refleksyjnej atmosferze przeprowa-
dziło wiernych przez ból, poświęcenie 
i potknięcia Jezusa. 

Msza w intencji kobiet była także 
okazją do złożenia życzeń. Młodzi  
i starsi aktorzy dokonali tego, przeno-
sząc panie w świat poezji. 

Zostań aktorem,
przyjdź na próbę

W Domu Kultury w Karłowicach 
prowadzone są dwie grupy teatral-
ne – „Złota Gęś” i „Zero stresu”. 
Próby dla dorosłych odbywają się  
w piątki w godz. 18.00-21.00. Dzieci  
i młodzież wraz z opiekunem spoty-
kają się w soboty w godz. 15.30-17.00. 
Tymczasowym miejscem teatral-
nych zajęć jest tzw. zielony domek  
w Karłowicach. 

Obie grupy przygotowują się do 
nagrań z okazji Międzynarodowego 
Dnia Teatru, który obchodzony jest 
27 marca. Aktorzy wezmą też udział  
w polsko-czeskim projekcie „Bajka  
Byczek Fernando”. 

Teatralne  
rozważania 
Drogi Krzyżowej 
w Karłowicach

Krzyż oświetlony płomieniami świec i czytane 
rozważania skłaniały do przemyśleń. 

Kobiety poznały nowy sposób na domowy trening - 
ćwiczenia Gyrokinesis. 

Mikrobiolog zaprezentował zestaw ziół wspomagają-
cych odporność. 

Fot. Katarzyna Celustka
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Druhowie z Siołkowic wsparli Kresowiaków

Wiosenna zbiórka
odpadów 
wielkogabarytowych

Każde święta otwierają ludzkie serca na drugiego człowieka. 
Strażacy pomagają jednak przez cały rok. Siołkowicka jednost-
ka włączyła się w akcję „Wielkanocna paczka dla Kresowiaka od 
Strażaka”. 

Bezinteresowna służba strażaków ochotników kojarzy się przede 
wszystkim z natychmiastową reakcją na alarm i wyjazdem do 

pożaru, wypadku lub zagrożenia miejscowego. Ich pomoc jest 
jednak o wiele szersza. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Starych Siołkowicach po raz kolejny włączyli się w wielkanocną 
akcję niesienia pomocy innym.

Strażacy ze Starych Siołkowic przez miesiąc zbierali suchy pro-
wiant, środki czystości i higieny osobistej dla rodaków w Skałacie 
w Obwodzie Tarnopolskim na Ukrainie. Udało im się pozyskać 
ogromną ilość potrzebnych rzeczy, które zostały przekazane do

W połowie kwietnia odbędzie się pierwsza w tym roku zbiór-
ka odpadów wielkogabarytowych. Podajemy, jakie „gabaryty” 
zostaną odebrane.  

Dwukrotnie w ciągu roku w gminie Popielów odbierane są 
odpady wielkogabarytowe, które ze względu na ponadnor-

matywne wymiary, wagę lub ogólny problem nie nadają się do 
umieszczenia w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej 
zbiórki. Jednak nie wszystkie wystawione przed posesję rzeczy zo-
staną odbierane. Wyjaśniamy, co zaliczane jest do tzw. gabarytów. 

Mieszkańcy podczas najbliższej zbiórki będą mogli oddać: zu-
żyte meble, materace, dywany, sprzęt gospodarstwa domowego 
(m.in. lodówki, pralki, telewizory), stolarkę drzwiową i okienną 
(bez szyb) oraz opony do samochodów osobowych (do 4 sztuk). 

Nie należy wystawiać: odpadów poremontowych, płyt karton-
-gips, papy, wełny mineralnej, styropianu, farb i opakowań po 
nich, ceramiki łazienkowej, kabin prysznicowych i wanien, grzej-
ników, części samochodowych. Tego typu odpady można dostar-
czyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Odpady powinny zostać wystawione przed domostwo najpóź-
niej w dniu wywozu do godz. 8.00.  

Terminarz zbiórki:
Stare Siołkowice
Nowe Siołkowice
Kaniów
Popielowska Kolonia

Rybna
Stare Kolnie
Stobrawa 

Popielów 

13 kwietnia

14 kwietnia

15 kwietnia

16 kwietnia

16 kwietnia

Karłowice
Karłowiczki
Kurznie
Lubienia
Kuźnica Katowska 

Zorza Karłowice

KSRG OSP Chobienia w Rudzie Dolnośląskiej, a stamtąd zostaną 
przewiezione do Polaków mieszkających za wschodnią granicą.
– Już od kilku lat staramy się aktywnie włączać w akcje charyta-
tywne i zbiórki. Tym razem drugi raz uczestniczyliśmy w wiel-
kanocnej inicjatywie Stowarzyszenia „Strażacy Wspólnie Prze-
ciw Białaczce”. Wraz z sześcioma druhami z jednostki należę do 
niego i wspólnie chcemy nieść pomoc tam, gdzie jest ona akurat 
potrzebna – mówi Marcin Cyrys, koordynator stowarzyszenia  
w woj. opolskim.

Poza żywnością i środkami czystości zebrane zostały ubrania 
dla dzieci i dorosłych. Przed kilkoma laty oddany został samo-
chód bojowy Mercedes Benz TLF 16.  

W marcu i kwietniu ochotnicy 
z Siołkowic zachęcają do wsparcia 
zbiórki na rzecz szpitala „Przylą-
dek Nadziei” we Wrocławiu - Po-
nadregionalnego Centrum Onko-
logii Dziecięcej. Do 16 kwietnia  
w każdy piątek (od godz. 19.00) 
do tamtejszej remizy można do-
starczać: artykuły higieniczne 
(ręczniki papierowe, chusteczki 
nawilżane), wodę butelkowaną 
oraz artykuły biurowe (np. długo-
pisy, segregatory, papier ksero).

Strażacy zebrali ogromną ilość żywności i wiele ubrań.Siedmiu druhów z Siołkowic należy do ogólnopolskiego stowarzyszenia.

Fot. Marcin Nawrot Fot. Marcin Cyrys

Pomoc dla„Przylądka Nadziei”
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Z podatku od nieruchomości mogą być zwolnieni przedsię-
biorcy inwestujący na terenie gminy Popielów. Pomoc de mi-
nimis obowiązywać będzie do końca 2023 roku. 

Pandemia koronawirusa negatywnie odbija się na funkcjono-
waniu małych i średnich firm. Część z nich zawiesza swo-

ją działalność lub całkowicie ją kończy. Radni gminy Popielów 
chcąc zapobiec takim sytuacjom, zwolnili przedsiębiorców inwe-
stujących na terenie dwunastu sołectw z podatku od nieruchomo-
ści. Stosowna uchwała została przyjęta 25 lutego. 

Pomocą de minimis objęto zostały: nowo wybudowane lub 
rozbudowane budynki, budowle lub ich części przeznaczone 
do prowadzenia działalności gospodarczej (pod warunkiem 

wykorzystania ich do tej działalności), nowo nabyte grunty, bu-
dynki i budowle lub ich części przeznaczone do prowadzenia 
działalności gospodarczej (pod warunkiem wykorzystania ich do 
tej działalności) oraz grunty, budynki i budowle, w przypadku 
rozpoczęcia wykorzystywania ich do prowadzenia działalności 
gospodarczej, lecz wcześniej niewykorzystane do prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Zwolnienie przysługuje na okres nie dłuższy niż 2 lata, gdzie  
w pierwszym roku jego wysokość wyniesie aż 80%, zaś w drugim 
50%. Umorzenie obowiązywać będzie od pierwszego dnia miesią-
ca następującego po złożeniu wniosku i wszystkich wymaganych 
dokumentów. 

Radni udzielili wsparcia lokalnym przedsiębiorcom

Słowa Stanisława Jachowicza: „Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami 
nie wiecie, co posiadacie.” choć wypowiedziane w XIX w., to wciąż 

zachowują swój sens. Coraz częściej korzystamy z usług firm i branż dzia-
łających wiele kilometrów od naszych domów, zapominając, że blisko 
nas także znajdziemy solidnych, pewnych, a przede wszystkim lokalnych 
przedsiębiorców. 
Zachęcamy do wspierania usługodawców, którzy zlokalizowani są na  
terenie gminy Popielów. Tym razem przedstawiamy fryzjerów. 

Gmina Popielów wyróżnia się swą różnorodnością 
kulturową, religijną i… kulinarną. W wielu domach 
do dziś wykorzystywane są przepisy z zeszytów babć 
lub nawet prababć. Receptury przechodzą z pokolenia 
na pokolenie i tworzą niesamowite rodzinne historie. 

Zapraszamy do dzielenia się tymi przepisami. Chce-
my pokazać nasze gminne bogactwo kulinarne. Po-

trawy kresowe, śląskie, polskie. Nalewki, wina, syropy. 
Powidła, dżemy. Ciasta, ciasteczka, wafle. Stwórzmy 
wspólnie gminny PRZEPIŚNIK i wzbogaćmy wzajem-
nie swoje kuchnie. Przepisy prosimy przesyłać na maila:  

– w miarę możliwości warto dołączyć do nich fotografię 
potrawy. 

Nasz przepiśnik Solidna, pewna, lokalna.  
Siła przedsiębiorstw gminy Popielów

Popielów:
Fryzjer męski „ANET-FRYZ” 
Aneta Kulig
Popielów, ul. Opolska 30
tel. 666 902 133

Salon fryzjerski „Euforia” 
Patrycja Rohatyńska
Popielów, ul. Dworcowa 24
tel. 664 563 375 

Salon fryzjerski Ewa Krank
Popielów, ul. Kościuszki 36
tel. 600 677 829

Salon fryzjerski „Satysfakcja” 
Sandra Andruchów
Popielów, ul. Wolności 1
tel. 882 774 524

Studio fryzur
Magdalena Czechowska
Popielów, ul. Dworcowa 4
tel. 606 996 957

Zakład fryzjerski Aniela Ulbrich 
Popielów, ul. 1 Maja 1
tel. 694 836 245 Karłowice:

Zakład fryzjerski  
Alicja Czupryk
Karłowice, ul. Kolejowa 12
tel.  783 769 924

Stare Siołkowice:

Salon fryzjerski „Claudia” 
Anna Nawrot
Stare Siołkowice, ul. Klapacz 1
tel. 733 601 241

Salon fryzjerski Iwona Wilpert
Stare Siołkowice, ul. Warszawska 1
tel. 77 469 46 06 

Salon fryzjerski „Karina” 
Karina Kociok
Stare Siołkowice, ul. Klapacz 110
tel. 77 469 25 49

Studio fryzjerskie „Rubin” 
Marta Henke
Stare Siołkowice, ul. Piastowska 24a 
tel. 793 903 264

Studio fryzur „Zafir” 
Agnieszka Pfeffer
Stare Siołkowice, ul. Michała 44
tel. 512 706 919 

nowinygminne@gmail.com 
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Nadchodząca Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 
Ponownie odkryjemy prawdę i sens życia: 

chrześcijańskiego, rodzinnego i społecznego.
Okażemy sobie wzajemną życzliwość i troskę. 
Z radością - po czterdziestodniowym poście  

zaśpiewamy: 
„Alleluja! Żyw już jest śmierci Zwyciężyciel”. 

Zmartwychwstały Chrystus, który jest źródłem
bezwarunkowej miłości, odrodzenia i przebaczenia,

niech napełni Was, Drodzy Mieszkańcy,
pokojem, błogosławieństwem i wiarą w lepsze jutro, 

bowiem to one pozwolą bezpiecznie przejść 
przez najbardziej niespokojne i trudne czasy. 

Zdrowych i wesołych świąt Wielkiej Nocy.
Aby triumf życia nad śmiercią i dobra nad złem

przemienił każdy smutek w radość,
każde zmartwienie w nadzieję,

każdą samotność w miłość. 

Bądźmy ze sobą, przy sobie i dla siebie,
doceńmy obecność rodziny i bliskich osób.

Przewodnicząca Rady Gminy Popielów 

Joanna Widacha-Cichoń
wraz z radnymi
Gminy Popielów

Redaktor naczelny

Marcin Luszczyk
wraz z agencją reklamową

„Projektor”

Wójt Gminy Popielów

Sybilla Stelmach
wraz z pracownikami

Urzędu Gminy Popielów
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Narodowy Spis Powszechny 
rusza 1 kwietnia
Po 10 latach ponownie będziemy musieli odpowiedzieć 
na szereg pytań w ramach Narodowego Spisu Powszech-
nego. Obowiązkową formą będzie samospis internetowy.  
Nieudzielenie odpowiedzi wiązać się będzie z karą  
finansową. 

W pierwszym dniu kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań, który zgodnie z no-

welizacją ustawy potrwa aż do 30 września br. W panujących 
warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 pytania 
będą zadawane przy użyciu interaktywnego formularza spiso-
wego dostępnego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego 
– spis.gov.pl. 

Obowiązkowego samospisu internetowego muszą dokonać 
wszyscy obywatele naszego kraju (zarówno Polacy, jak i cudzo-
ziemcy) oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie 
spisu za granicą. Mieszkańcy będą mogli także wypełnić for-
mularz w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu Urzędu 
Gminy w Popielowie. 

W razie trudności czy też niemożności samodzielnej we-
ryfikacji danych spis zostanie przeprowadzony telefonicznie 
lub bezpośrednio przez rachmistrza. Wynikłe problemy nale-
ży zgłaszać na infolinii pod numerem telefonu: 22 279 99 99. 
Wszystkie dane objęte będą tajemnicą statystyczną. Na osoby, 
które zaniechają tego obowiązku, zostaną nałożone kary finan-
sowe. 

Pytania dotyczyć będą m.in. wieku, stanu cywilnego, wy-
kształcenia, zawodu, aktywności ekonomicznej, niepełno-
sprawności, charakterystyki etniczno-kulturowej, migracji.  

Do czego przykładowo służy NSP?
• pomaga jednostkom samorządu terytorialnego w tworzeniu budżetu;

• kształtuje politykę krajową w zakresie rozwoju oświaty;

• wpływa na planowanie środków przeznaczanych  

   na ochronę zdrowia;

• zaspokaja potrzeby mieszkalnictwa poprzez chociażby poprawę 

   warunków mieszkaniowych społeczeństwa;

• rzetelnie i w sposób pełny obrazuje strukturę wyznaniową  

   i etniczną kraju;

• wskazuje kierunki rozwoju państwa;

• pozwala obliczyć kwoty dotacji dla poszczególnych gmin  

   wg liczebności populacji. 

Zbierane będą także informacje na temat mieszkań od osób, 
które dane lokum zamieszkują. Będą to więc pytania dotyczące 
m.in. metrażu i sposobu ogrzewania mieszkania.  

Uzyskane podczas spisu dane indywidualne są opracowywane  
i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach 
i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjne-
go kraju. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania 
przemian demograficznych i społecznych. Na ich podstawie rząd 
podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na ko-
lejne lata.

Nie czekaj – spisz się już w kwietniu!


