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Rysunki:

Lubienia powstała w XVIII w. jako 
kolonia fryderycjańska. W 1777 

r. rozpoczęły się prace planistyczne,  
a już w 1780 r. wieś została zasiedlona 
przez 40 czeskich rodzin kolonistów 
wyznania ewangelickiego. Część przybyła 
bezpośrednio z Czech, a reszta m.in.  
z Gęsińca koło Strzelina. Niektórzy 
udali się w dalszą drogę w poszukiwaniu 
lepszego życia, jednak większość 
pozostała w Lubieni i przyczyniła się 
do powstania kolejnych czeskich osad 
na Śląsku. Przybysze nazywani byli 
husytami, dlatego wsi przypisuje się 
średniowieczne korzenie. Nazwa „husyci” 
w XVIII w. odnosiła się do Braci Czeskich, 
ewangelików wyznania reformowanego 
(kalwińskiego), nawiązujących do 
tradycji Jana Husa. Z Lubienią związany 
był Karliczek, jeden z bohaterów słynnej 
piosenki o Karolince, która poszła 
do Gogolina. Do dziś we wsi można 
spotkać potomków pierwszych czeskich 
osadników.

Nazwa wsi prawdopodobnie pochodzi 
od lasu, który wykarczowano pod nową 
osadę. Nazywano go Lubine. Ponieważ 

kolonia powstała na obszarze leśnym 
mieszkańcy trudnili się karczowaniem 
lasów, rolnictwem oraz rzemiosłem. 
Zaplanowana została jako osada  
z działkami dla 40 rodzin, a w centrum 
wsi przygotowano miejsce na kościół 
z cmentarzem, szkołę, leśnictwo oraz 
karczmę. Kolonia otrzymała niemiecką 
nazwę Sacken - prawdopodobnie na cześć 
pruskiego ministra Carla von Osten-
Sacken.

Wyjątkowość Lubieni podkreśla zgodne 
sąsiedztwo dwóch kościołów - wyznania 
ewangelickiego i katolickiego. O. Henryk 
Kałuża napisał w swojej monografii wsi: 
„Zachowując swoją inność potrzeba 
nam wciąż szukać tego co wspólne. 
Ostatecznie pragniemy się kiedyś spotkać 
w tym samym niebie”. Pamiętają o tym 
mieszkańcy, którzy od pokoleń żyją  
w zgodzie. Obecnie sołectwo to liczy ok. 
350 mieszkańców.

Najważniejszym zabytkiem wsi jest 
kościół ewangelicki wzniesiony w latach 
1896-1898. Wcześniej nabożeństwa 
odbywały się w szkole. Parafia ewangelicka 
w Lubieni, choć blisko związana z parafią 

w Pokoju, zachowuje samodzielność. 
Od czasu zakończenia wojny, posługę 
w obu społecznościach pełni pastor  
z Pokoju, ale każda wspólnota ma 
swoją radę parafialną. Za kościołem 
znajduje się cmentarz założony w 1780 
r., jednak najstarsze zachowane nagrobki 
pochodzą z końca XIX w. Po sąsiedzku, 
po długich perypetiach, wybudowano 
kościół katolicki pod wezwaniem św. 
Maksymiliana Marii Kolbego, uroczyście 
poświęcony w 1996 r. Należy on do parafii 
w Popielowie.w

W centrum wsi znajduje się pomnik 
o niezwykłych losach. Początkowo 
poświęcony był mieszkańcom poległym 
na frontach I wojny światowej. Po 1945 
r. został przeszlifowany i ustawiony 
w Łubnianach, gdzie upamiętniał 
powstańców śląskich. Do Lubieni wrócił 
w latach 90. Dziś bez symboli militarnych 
przypomina o wszystkich ofiarach I oraz 
II wojny światowej.

Swą wiedzą historyczną podzielił się pan  
Stanisław Szynkowski.

Sołtys: Jolanta Stokłosa (od 2018 r.) 
Rada sołecka: Anna Gabrysz, Izabela Paterek, Wioletta Reichert, Krystyna Stanek-Nikisz

Lubienia
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Różnorodność wzbogaca i inspiruje
Krystyna Rychlik dyrektorem Przed-
szkola Publicznego w Popielowie jest 
od niemal 20 lat. Podczas rozmowy 
przybliżyła historię placówki, wskazała 
jej mocne strony i opowiedziała o nieła-
twym kierowaniu instytucją oświatową.

Przedszkole obchodziło w ubiegłym 
roku swój jubileusz. Jakie były jego 
początki?

Wszystko zaczęło się w siedzibie Unii 
Europejskiej w Brukseli, gdzie w 1997 
r. ówczesny wójt Dionizy Duszyński 
opowiedział o szkodach wyrządzonych  
w naszych miejscowościach przez po-
wódź. Wtedy w Popielowie były dwa 
przedszkola: nr 1 z dwoma oddziałami i nr  
2 z jednym oddziałem. Obydwa ucierpia-
ły. Zalane zostały kotłownie wraz z pieca-
mi centralnego ogrzewania. 

Jednego ze słuchaczy szczególnie zain-
teresował los popielowskich dzieci i uru-
chomiony przez niego program sprawił, 
że wpływające za pośrednictwem Polsko-
-Szwajcarskiej Komisji Środków Złoto-
wych pieniądze umożliwiły wybudowanie 
przedszkola w ciągu jednego roku. 

Powstała piękna, przestronna i nowo-
czesna placówka. I tak 1 września 2000 r. 
dzieci po raz pierwszy przekroczyły próg 
tego miejsca. Przedszkole było wówczas 
trzy oddziałowe.
Pracuje Pani w tym miejscu od po-
czątku jego istnienia?

Tak. Wcześniej w latach 1985-1997 pra-
cowałam jako nauczyciel w Przedszkolu 
nr 35 w Opolu. W latach 1997-2000 by-
łam dyrektorem Przedszkola nr 2 w Po-
pielowie (na Kabachach). Funkcję dyrek-
tora w tej placówce sprawuję od 2002 r.
Obecna Pani kadencja kończy się za 
nieco ponad rok. Co później?
  Czas pokaże. W ciągu roku może się 
jeszcze dużo wydarzyć. Zobaczymy.
A czym kieruje się Pani w swojej pracy?

Bycie dyrektorem w obecnych czasach 
nie należy do łatwych zadań. Jest ogrom 
wyzwań i pracy, ale staram się, aby kie-
rowana przeze mnie placówka zapew-
niała wszechstronny, bezpieczny rozwój 
wszystkim wychowankom. Aby każde 
dziecko było traktowane indywidualnie  
i podmiotowo, czuło się kochane, akcep-
towane i szczęśliwe oraz przygotowane do 
przeżywania sukcesu, ale i radzenia sobie 

z porażkami. 
Najważniejszym w przedszkolu jest 

dziecko. Należy więc dbać o to, by wokół 
dominowała troska o jego dobro i atmos-
fera swobodnej, twórczej zabawy oraz 
ścisła współpraca z rodziną - zgodnie ze 
współczesną koncepcją wychowania i na-
uczania. 

Przedszkole powinno organizować 
swoją działalność w sposób dostosowa-
ny do potrzeb i możliwości rozwojowych 
dziecka, w kontakcie z rodzicami. Współ-
pracę przedszkola z rodziną należy wyko-
rzystywać do stworzenia placówki, w któ-
rej rodzice będą wspomagać nauczycieli, 
a nauczyciele będą wspierać działania wy-
chowawcze rodziców. 
Przedszkole kształtuje i rozwija umie-
jętności dzieci. Na jakie płaszczyzny 
wychowania dziecka zwraca uwagę 
popielowska placówka?

Najpełniej oddaje je wizja tego miejsca: 
Nasze przedszkole jest placówką bezpiecz-
ną, przyjazną dzieciom, rodzicom, środo-
wisku. Otwarta na potrzeby wychowan-
ków, a naszym największym dobrem jest 
dobro dziecka. 

Zwracamy szczególną uwagę na wszech-
stronny rozwój dziecka, na kształtowanie 
nawyków i zachowań prowadzących do 
samodzielności, dbania o zdrowie, spraw-
ność ruchową i bezpieczeństwo. Nasze 
dzieci są bardzo samodzielne, posiadają 
dużą wiedzę z zakresu ochrony środowi-
ska, przestrzegają zasad i norm ustalo-
nych w grupie. 

Nauczyciele dążą do tego, aby ich wy-
chowankowie byli twórczy, rozwijali swo-
ją wyobraźnię, zdolności intelektualne, 
zainteresowania, by nie bali się nowości  
i zmian, by stawali się aktywni, dociekliwi, 
kreatywni. 
Stanowicie wyjątkowe miejsce, bo-
wiem tutaj spotykają się dzieci  
z różnych miejscowości. Część z nich 
dojeżdża autobusem. Taka właśnie 
różnorodność jest dobra? 

Tak. Różnorodność wzbogaca i inspi-
ruje. Pozwala przekraczać ograniczające 
przekonania i nawyki. Poszerzamy świa-
domość, jeśli tylko potrafimy z niej wydo-
być, to co najlepsze. 

W 2001 r. zlikwidowano Przedszkole  
w Lubieni, które stało się następnie od-
działem zamiejscowym przedszkola  
w Popielowie. Dwa lata później zlikwido-
wano ten oddział, a dzieci dowożono już 
autobusem do nas. W 2007 r. dołączyły do 
nas dzieci z oddziału przedszkolnego ze 
Stobrawy. 

Obecnie uczęszczają do naszego przed-

szkola dzieci z siedmiu miejscowości: 
Kaniowa, Lubieni, Rybnej, Starych Kol-
ni, Stobrawy, Popielowskiej Kolonii i Po-
pielowa. Autobusami dojeżdżają z pięciu  
z nich. Gmina zapewnia dojazd wszyst-
kim dzieciom, które z miejsca zamieszka-
nia do przedszkola mają min. 3 km. 
Jakie inne mocne strony posiada 
jeszcze przedszkole?

Nasz obiekt jest nowoczesny i położo-
ny w centrum wsi. Przedszkole posiada: 
przyjazny dziecku rozkład budynku, prze-
stronne sale zabaw z jadalniami i łazien-
kami, leżakownię, salę plastyczną, gabi-
net logopedyczny, kuchnię wyposażoną  
w dobry sprzęt umożliwiający przygoto-
wywanie domowych posiłków oraz duży 
i zielony ogród z urządzeniami do zabaw. 

Posiadamy opracowane i wdrażane 
przez nauczycieli programy autorskie, in-
nowacje pedagogiczne i projekty eduka-
cyjne. Godziny pracy przedszkola są do-
godne dla rodziców. Sporym ułatwieniem 
dla nich jest też sprawnie funkcjonujący 
dowóz. 

Prowadzone rokrocznie badania losów 
absolwentów - a mamy ich już 563 - po-
kazują nam, że nasi wychowankowie nie 
mają problemów z przyswajaniem na-
uki w szkole. Nauczyciele są otwarci na 
zmiany, zaangażowani w swoją pracę. Po-
siadają wysokie kompetencje zawodowe  
i umiejętność rozwiązywania problemów 
wychowawczych. Nie byłoby przedszko-
la, gdyby nie wszyscy współpracownicy  
i przyjaciele naszej instytucji. Szereg moż-
liwości stwarza także efektywna współ-
praca z rodzicami. 
A co wymaga ulepszenia lub zmiany?

Na pewno w najbliższym czasie musimy 
pomyśleć o wymianie starych urządzeń 
na placu zabaw. Elementy drewniane za-
czynają się rozpadać. Mamy duży ogród, 
ale zbyt mało cienia, dlatego przydałoby 
się też jakieś zadaszenie, które pozwoliło-
by nam na prowadzenie zajęć i zabaw na 
powietrzu w czasie palącego słońca. Na-
leżałoby także zakupić laptopy, aby moż-
na było prowadzić zajęcia informatyczne  
z dziećmi.
Pani wizja przedszkola w najbliższej 
perspektywie. 

Chciałabym, aby nasze przedszkole 
w dalszym ciągu było miejscem, gdzie 
dziecko zawsze będzie czuło się bezpiecz-
ne, doceniane, lubiane; miejscem, gdzie 
dzieci nauczą się funkcjonować w grupie 
rówieśniczej; poprzez zabawę i zajęcia dy-
daktyczne nabędą różnych wzorców za-
chowań i postaw oraz będą przygotowane 
do dalszego etapu kształcenia.

 Marcin Luszczyk

 Fot. Marcin Luszczyk
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Ponad 8 km drogi wojewódzkiej ulegnie modernizacji. Roz-
budowa zakresem swoich prac dosięgnie Stobrawy, gdzie po-
wstanie m.in. rondo.

Dyrekcja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu podpisa-
ła 6 maja umowę z wykonawcą rozbudowy ok. 8,5 kilo-

metrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 452 na odcinku 
Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice.

Modernizacja nawierzchni i budowa chodników obejmie 
aż trzy gminy: Popielów, Skarbimierz i Lewin Brzeski. In-
westycja prowadzona będzie w trybie „zaprojektuj i wybu-
duj”, dlatego natychmiast po podpisaniu umowy możliwe 
było rozpoczęcie prac projektowych. Termin uzyskania 

prawomocnych decyzji wyznaczony został na dzień 30 paź-
dziernika 2022 r., zaś zakończenie prac planowane jest na 
październik 2023 r. 

W Stobrawie przewidziano m.in. wymianę i poszerzenie 
aktualnej nawierzchni, budowę chodnika oraz przebudowę 
istniejącej infrastruktury drogowej na skrzyżowanie typu 
rondo. 

Rozbudowę prowadzić będzie firma DROG-BUD Sp.  
z o.o., zaś nadzór pełnić będzie firma ER GRUPA Sp. z o.o. 
Wszystkie prace kosztować będą 43 856 174 zł. Finansowa-
nie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg.

Rozbudowana zostanie droga wojewódzka w Stobrawie

Projekty drogowe z dofinansowaniem
Gmina Popielów otrzymała 70% dofinansowania na realizację 
dwóch projektów drogowych. Przebudowane zostaną ulice Po-
kojska w Lubieni i Kościelna w Karłowicach.

Za niemal 2 mln zł wyremontowane zostaną drogi w Lubieni  
i Karłowicach. Gmina Popielów w ramach Rządowego Fun-

duszu Rozwoju Dróg otrzymała 1,17 mln zł, co stanowi 70% 
wszystkich zaplanowanych kosztów.

W Lubieni przybudowanych zostanie 860 m drogi na ul. Pokoj-
skiej. Dotychczasowa nawierzchnia tłuczniowo-kamienista zosta-
nie zastąpiona jezdnią bitumiczną o szerokości 3,5 m. Wykonane 
zostaną obustronne pobocza o szerokości 0,75 m. Nowa droga 
przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkań-
ców. Koszt tej inwestycji to 1 343 655,26 zł. 

Nowa jezdnia o szerokości 3,5 m i długości ok. 250 m zostanie 
wykonana na ul. Kościelnej w Karłowicach. Droga stanowi po-
łączenie ul. Pokojowej z centrum wsi i będzie służyć wszystkim 
mieszkańcom udającym się w kierunku sąsiedniej wsi Kuźnica 
Katowska i odwrotnie. Wartość zadania wynosi 326 768,40 zł.

Trzeci projekt złożony przez gminę Popielów pn. „Przebudo-
wa drogi gminnej – ul. Polna w miejscowości Nowe Siołkowice” 
znajduje się na wysokim siódmym miejscu listy rezerwowej i być 
może także otrzyma dofinansowanie.

Ulica Pokojska w Lubieni zmieni się nie do poznania.
 Fot. UG Popielów

W zakresie prac przewidziano m.in. budowę ronda, nowych chodników oraz wymianę nawierzchni drogowej.

 Fot. Samorząd Województwa Opolskiego
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Zapobiec bezdomności zwie-
rząt może każdy. Mieszkańcy 
mogą korzystać z bezpłatnego 
elektronicznego czipowania 
psów, sterylizacji i kastracji 
zwierząt domowych. Spra-
wowana jest także opieka nad 
zwierzętami wolno żyjącymi.

Ustawa o ochronie zwierząt 
z 1997 r. mówi: „Zwierzę, 

jako istota żyjąca, zdolna do 
odczuwania cierpienia, nie jest 
rzeczą. Człowiek jest mu wi-
nien poszanowanie, ochronę 
i opiekę”. Myśl ta przyświeca 
Programowi opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie gminy Popielów. 
Powinna przyświecać także 
wszystkim mieszkańcom.

Właściciele zwierząt zo-
bowiązani są do właściwe-
go dbania o nie. Dodatkowe 
możliwości daje gminny pro-
gram. W zakładzie leczni-
czym „Vetoptium” w Popielo-
wie realizowane są darmowe 
przedsięwzięcia zapobiegają-
ce ewentualnej bezdomności 
zwierząt. Są to: znakowanie 
(czipowanie) psów, sterylizacja 
i kastracja zwierząt domowych 
(w szczególności psów i kotów 
oraz kotów wolno żyjących), 
usypianie „ślepych miotów”. 

Gmina Popielów finansuje 
koszty zabiegu jednego zwie-
rzęcia rocznie w odniesieniu 
do jednego właściciela. Re-
fundacja odbywa się na pod-
stawie wypełnionego wniosku 

właściciela o wykonanie da-
nego zabiegu. Formularze do-
stępne są w Urzędzie Gminy. 

Zwierzęta bezdomne są wy-
łapywane i przekazywane do 
schroniska lub zwracane wła-
ścicielowi. Podstawowa opie-
ka zapewniana jest w schroni-
sku w Szczytach. W przypadku 
dzikich zwierząt każdorazowe 
interwencje są realizowane 
ze znajdującym się na terenie 
gminy kołem łowieckim lub 
Nadleśnictwem Kup. Zwierzę-
ta gospodarskie, które zostały 
czasowo odebrane właścicie-
lowi lub były źle traktowane, 
umieszczane są w gospodar-
stwie rolnym Andrzeja Slugi. 

Informacje o wszelkich 
z d a r z e n i a c h  d r o g ow y c h  

z udziałem zwierząt na te-
renie gminy należy zgła-
s z a ć  d o  U r z ę d u  G m i -
ny. W dni wolne od pracy  
i poza godzinami pracy in-
stytucji fakt ten należy zgło-
sić pod numerem telefonu 
796 657 675. 

Na realizację wszystkich za-
dań gmina Popielów zabez-
pieczyła w budżecie 37 000 zł. 
Zadania realizowane będą do 
wyczerpania środków.

Skorzystaj z bezpłatnego programu opieki 
nad zwierzętami

Muzyka nie zna granic. 
Warsztaty instrumentalne
Wkrótce wszystko rozbrzmi. 
Muzyka będzie ponad grani-
cami. Mieszkańcy nauczą się 
grać na różnych instrumen-
tach. Pierwsze warsztaty po-
święcone będą fortepianowi.

Samorządowe Centrum Kul-
tury, Turystyki i Rekreacji  

w Popielowie, gmina Domašov 
u Šternberka oraz Městská kul-
turní zařízení (Dom Kultury 
w Šternberku) rozpoczynają 
realizację wspólnego projektu 
„U nas wszystko gra – muzy-
ka ponad granicami”. Polsko-
-czeska współpraca dostoso-
wana zostanie do warunków 
pandemicznych. 

Muzyka uczy,  kształtuje  
i bawi, ale może także być szan-
są na zachowanie wspólnego 
dziedzictwa poprzez prezenta-
cję dorobku kulturowego tere-
nu pogranicza polskoczeskie-
go. Uwzględnione zostaną nie 
tylko aspekty muzyczne, ale 
także historyczne, artystyczne 
i językowe. 

Realizacja wielopłaszczyzno- 

wego projektu rozpocznie się 
warsztatami fortepianowymi. 
Dzieci i młodzież zostaną za-
poznani z budową fortepianu 
i jego możliwościami. Zajęcia 
będą okazją do praktycznej na-
uki gry na tym instrumencie 
oraz do wysłuchania utworów 
granych przez zawodowego 
pianistę, Piotra Iwasyszyna 
mieszkańca gminy Popielów. 
Relacja ze spotkań zostanie 
udostępniona partnerom cze-
skim w formie nagrania. Lek-
cje prowadzone będą z wy-
korzystaniem wysokiej klasy 
fortepianu cyfrowego, który 
po zakończeniu projektu stanie 
się wyposażeniem Centrum 
Kultury.

W dalszych etapach odbędą 
się kolejne warsztaty. Zade-
dykowane będą one: instru-
mentom dętym, akordeonowi, 
klarnetowi, gitarze oraz tańco-
wi. Pozyskane dofinansowanie 
umożliwi zakup niezbędnych 
instrumentów, strojów dla 
orkiestry dętej „Select Band” 
oraz  przypinek do pulpitów 
nutowych.
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Dzieci z Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach 
brały udział w obchodach Światowego Dnia Wody. Z tej oka-
zji wszyscy przyszli do przedszkola ubrani na niebiesko.

Woda to życie. Dowiedziały się o tym przedszkolaki ze 
Starych Siołkowic, które uczciły Światowy Dzień Wody  

w niebieskich ubraniach i poprzez zajęcia edukacyjne połączone 
ze świetną zabawą.

Przedszkolaki wzięły udział w licznych eksperymentach i za 
pomocą zmysłów poznawały właściwości fizyczne wody. Badały 
zachowanie różnych substancji, np. soli, cukru, oleju, barwników 
w cieczy. Tworzyły tęczę z lentylków, wykonały eksperyment „Wę-
drująca Woda”. Dzieci dowiedziały się, jak wygląda obieg wody 
w przyrodzie i skąd bierze się deszcz. Zbudowały filtr wodny, od-
krywając tym samym tajemnicę oczyszczania wody. Prawdziwą 
frajdę sprawiły dzieciom ćwiczenia oddechowe, podczas których 
musiały wprawić wodę w ruch, tworząc bąbelki za pomocą słom-
ki. Prowadzone były także ciekawe zajęcia plastyczne. 

Wiedza przeplatana była zabawami muzyczno-ruchowymi. 
Wszystkie przedszkolaki dowiedziały się, że należ dbać o czystość 
wody i nie należy jej marnować.

Przedszkole Publiczne w Karłowicach umożliwia dzieciom 
rozwój poprzez samodzielną obserwację. Dzieci są ciekawe 
nowych rzeczy.

Najwięcej wiedzy w krótkim czasie jest w stanie przyswoić 
dziecko, które jest żądne odkrywania coraz to nowszych ta-

jemnic świata. Karłowickie przedszkole wzbudza w maluchach 
ciekawość świata.

Najmłodsi pragną poznawać i doświadczać. Robią to na co 
dzień - w domu, na podwórku, ale także w przedszkolu. Dzieci 
z Karłowic obserwowały budzącą się do życia przyrodę. Zgodnie 
z dewizą „w zdrowym ciele, zdrowy duch” pokonywały ścieżkę 
sensoryczną, która pobudza receptory odpowiedzialne za prawi-
dłowe funkcjonowanie organizmu. Ścieżki były wykonane m.in.  
z szyszek, woreczków z grochem, jeżyków, makaronu, kaszy.  
Z racji przypadających na początek miesiąca świąt państwowych 
poznały symbole narodowe i nauczyły się szacunku do nich.

Zachęcanie dzieci do samodzielnego poznawania świata 
rozwija ich pewność siebie i pobudza do nieustannej nauki, 
która to będzie przynosić efekty w przyszłości.

Zabawa jest nauką, a nauka zabawą. Otoczenie skrywa wiele 
tajemnic. Odkryły je przedszkolaki z Popielowa podczas wy-
cieczki do „Zaczarowanego Świata”.

Przedszkole Publiczne w Popielowie w ramach projektu „Dwu-
języczna Opolszczyzna” odwiedziło „Zaczarowany Świat”  

w Centrum Nauki i Eksperymentu RCRE w Opolu. Dzieci uczyły 
się tam poprzez zabawę.

Wizyta w tym wyjątkowym miejscu opierała się na zabawie 
i edukacji w czterech pokojach tematycznych pn.: świat w po-
większeniu, tajemnice światła, szlak zaczarowanego świata, mali 
obywatele planety Ziemia. Dzieci przyglądały się owadom z wy-
korzystaniem lupy i mikroskopu. Poznały domy m.in. Indian  
i Eskimosów. Przypomniały sobie zasady prawidłowej segregacji 
odpadów. Dowiedziały się, jak powstaje tęcza i dlaczego widzimy 
tyle barw. W „magicznych” lustrach zobaczyły swoje nienaturalne 
i zabawne postury. 

 Zarówno dorosłym, jak i maluchom znacznie łatwiej jest 
przyswoić sobie informacje, kiedy przekazywane są one w spo-
sób praktyczny. Popielowskie przedszkolaki podczas ciekawych 
warsztatów poszerzyły swoją wiedzę o życiu na Ziemi.

Woda jest źródłem życia na Ziemi

Poprzez obserwację 
uczą się świata

Ziemia nie ma już 
żadnych tajemnic

Z życia przedszkoli...

Fot.  PP Stare Siołkowice

Fot.  PP Karłowice Fot.  PP Popielów
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Od 29 maja uczniowie wszystkich szkół 
powrócą do nauczania stacjonarnego. 
Placówki oświatowe miesiąc przed wa-
kacjami ponownie wypełnią się gwarem 
uczniów i nauką.

Nauka zdalna objęła niemalże cały rok 
szkolny 2020/2021. Uczniowie klas 

4-8 szkół podstawowych oraz uczniowie 
szkół ponadpodstawowych od 26 paź-
dziernika uczą się w domach. Młodsi  
w województwie opolskim przeszli na 
kształcenie online 20 marca. Wkrótce 
wszyscy znów zasiądą w ławkach i usłyszą 
szkolny dzwonek.

Obowiązujące zasady bezpieczeństwa 
przeciw COVID-19 zakładały ogranicze-
nie wszelkich spotkań i zbiorowisk do 

absolutnego minimum. W związku z tym 
starsi uczniowie już w ostatnim tygodniu 
października przenieśli swoje działania do 
Internetu i tam prowadzą je nieprzerwanie 
od niemalże siedmiu miesięcy. Z ucznia-
mi klas 1-3 było różnie. Po raz pierwszy 
naukę zdalną rozpoczęli 9 listopada. Do 
szkół powrócili już w nowym roku kalen-
darzowym - 18 stycznia. Ten stan trwał 
dwa miesiące i maluchy ponownie powró-
ciły przed ekrany komputerów. 

Zgodnie z harmonogramem uchylania 
obostrzeń do szkół 4 maja powrócić mogły 
klasy 1-3. W połowie miesiąca rozpoczę-
ła się nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół 
podstawowych i wszystkich klas szkół 
podstawowych. Pełna nauka stacjonarna 

rozpocznie się wszędzie 29 maja. Wtedy to 
uczniowie spotkają się w swoich klasach 
z koleżankami i kolegami oraz nauczy-
cielami. Będą musieli przyzwyczaić się do 
45-minutowej pracy w ławkach i wcze-
śniejszego rannego wstawania. 

Powrót z pewnością nie będzie łatwy, 
bowiem uczniom pozostanie tylko miesiąc 
do zakończenia tego roku szkolnego i wy-
stawienia ocen. Z zapewnień nauczycieli 
wynika jednak, że dołożą oni wszelkich 
starań, aby nauka stacjonarna stała się na 
powrót atrakcyjna i nie była powodem 
stresu. 

Wszystkim uczniom i nauczycielom ży-
czymy na ten czas powodzenia i trzymamy 
kciuki!

Edyta Kupczyk, uczennica klasy VII b Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Popielowie zdobyła tytuł laureata Diecezjalnego 
Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK 2021. Uczestnicy poznawali 
w nim życie prymasa Wyszyńskiego.

Nie trzeba oglądać się na innych, na tych lub owych, może na 
polityków, żądając od nich, aby się odmienili. Każdy musi za-

cząć od siebie, abyśmy prawdziwie się odmienili. Te słowa pryma-
sa Stefana Wyszyńskiego w szczególny sposób zapamiętała Edyta 
Kupczyk z PSP Popielów, laureatka Diecezjalnego Konkursu Wie-
dzy Religijnej ŻAK 2021. 

Trzyetapowy konkurs odbył się pod hasłem „Droga do beaty-
fikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego”. Przeprowadzony został 
zdalnie z wykorzystaniem platformy Testportal. Spośród blisko 
800 uczniów, którzy brali udział w eliminacjach szkolnych, do fi-
nału dostało się 109 dzieci z klas IV-VI oraz 140 z klas VII-VIII. 
Tytułem laureata nagrodzeni zostali uczestnicy, którzy zdobyli co 
najmniej 85% maksymalnej liczby punktów. 

Edyta Kupczyk osiągnęła niemal 90%. Przyznano jej ten wyróż-
niający tytuł, jednak to nie on okazał się najważniejszy. Uczenni-
ca zdobyła coś ponad - poznała nauczyciela życia. Podczas pół-
rocznych przygotowań do konkursu pod wodzą katechetki mgr 
Teresy Mainusz odkrywała ona kolejne ważne fakty z życia kardy-
nała, poznawała jego myśli i nauczanie, przekonywała się o jego 
wielkości. Ostatecznie zrozumiała, że: „Mógłby nas nauczyć, jak 
radzić sobie w życiu, czym się kierować. Jego nauki przystają do 
naszych trudnych czasów”. 

Organizatorem konkursu był Wydział Katechetyczny Kurii 
Diecezjalnej w Opolu wraz z Opolskim Kuratorium Oświaty.

Szkoły znów w pełni zatętnią życiem

PSP KarłowicePSP Stare SiołkowicePSP Popielów

Prymas Wyszyński nauczycielem życia

 Fot. PSP Popielów
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Czy w zamkniętej przestrze-
ni i bez podlewania mogą ro-
snąć rośliny? Tak, dowiedzieli 
się o tym uczestnicy warszta-
tów online „Las w słoiku”.

Natura jest w stanie po-
konać wszelkie przeciw-

ności i stworzyć swój mały, 
zamknięty świat w niemalże 
każdych warunkach. Dzieci  
i seniorzy z dwóch gmin posa-
dzili las w szklanym naczyniu. 

Wars z t at y  on l i ne  „ L as  
w słoiku” były okazją do spo-
tkania, integracji między-
pokoleniowej i stworzenia 
własnego ekosystemu w sło-
iku. Uczestniczyło w nich 75 

przedszkolaków i seniorów  
z gmin Popielów i Murów. 
Każdy uczestnik otrzymał dar-
mowy zestaw niezbędnych ma-
teriałów, z których, pod okiem 
ogrodniczki Pauliny Kulikow-
skiej, skomponował przestrzeń 
leśną w domu. 

Bluszcze, fitonie i mchy zo-
stały wsadzone do odpowied-
nio przygotowanego podłoża, 
a następnie ozdobione różny-
mi rodzajami kamieni i pia-
sku. – Te zajęcia były świetne. 
Posadziłam roślinki, podlałam 
je i zamknęłam. Teraz patrzę, 
jak rosną – opowiada Marta, 
uczestniczka warsztatów. 

 Należycie stworzone sło-
ikowe ekosystemy potrafią 
poradzić sobie bez ingerencji 
człowieka nawet przez kilka 
miesięcy. Istnieją także ogro-
dy, które są w słojach już od 
kilkudziesięciu lat. W tych 
zamkniętych przestrzeniach 
rośliny mają stałą temperaturę 
i wilgotność, co umożliwia im 
piękny rozwój. Rola opiekuna 
takiej ozdoby sprowadza się 
tylko do obserwacji i dostar-
czenia nieco wody, gdy zajdzie 
taka potrzeba. 

Realizatorem projektu gran-
towego pn. „Zielono mi” było 
Samorządowe Centrum Kultu-
ry, Turystyki i Rekreacji w Po-
pielowie, które pozyskało dofi-
nansowanie z LGD Stobrawski 
Zielony Szlak.

Dzieci i seniorzy posadzili las… w słoiku

Dwudziestoosobowa grupa młodzieży 
uczyła się uwalniać zablokowane uczu-
cia. Podczas warsztatów uczestnicy pra-
cowali nad odbudowywaniem relacji. 
Nauczyciele i rodzice zostali wyczuleni 
na izolację emocjonalną uczniów. 

Kultura to nie tylko zabawa i sztuka, to 
także umiejętność wyrażania siebie  

i swoich odczuć. Prawidłowe radzenie so-
bie z emocjami i rozumienie ich nie jest 
proste. Zwłaszcza w czasach pandemicznej 
izolacji społecznej. Brak bezpośredniego 
kontaktu z rówieśnikami oraz nieustanne 
przebywanie w wirtualnym świecie pogłę-
biły problemy emocjonalne wśród dzieci 
i młodzieży.

Centrum Kultury w Popielowie po-
stanowiło pomóc młodym osobom  

w uwalnianiu ich emocji i rozpoczę-
ło realizację projektu „Daleko-Blisko”. 
Podczas kilku warsztatów dwudziestu 
uczniów klas VI-VIII, którzy wchodzą  
w okres dorastania, poznali swoje wnętrze 
i starali się także odkryć je przed inny-
mi. Sprzyjały temu zajęcia integracyjnie  
i teatralno-plastyczne. 

Dzieci rozmawiały o tym, jak radzić so-
bie z kotłującymi się uczuciami, jak wy-
rażać gniew, sympatię, ból czy ekscytację,  
a w końcu jak reagować i pomagać innym 
osobom odnaleźć dobro wokół siebie. 
Warsztaty na świeżym powietrzu były oka-
zją do twórczego ozdobienia bawełnianych 
toreb „na małe i duże radości”. Uczestnicy 
wyposażeni w wiedzę teoretyczną i zachę-
ceni do dzielenia się emocjami stworzyli 

„Pocztówki dobrych myśli”. Kartki ozdo-
bione grafikami oraz pozytywnym prze-
słaniem zostaną wręczone mieszkańcom 
gminy Popielów.

Nauczyciele, rodzice i animatorzy kul-
tury wzięli udział w szkoleniu pn. „Jak być 
uważnym na emocje nastolatków? Zauwa-
żać i przeciwdziałać izolacji emocjonalnej 
u dzieci i młodzieży podczas pandemii”. 
Psycholog pomógł dorosłym odkryć trud-
ny świat emocji nastolatków. 

Projekt otrzymał dofinansowanie  
ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach programu 
Narodowego Centrum Kultury EDUKO 
„Bardzo Młoda Kultura Opolskie 2019-
2021” oraz ze środków budżetu Woje-
wództwa Opolskiego.

Wyrażanie swoich emocji to niełatwa sztuka

Fot. SCKTiR

Fot. Marcin Luszczyk
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Darmowa pomoc prawna znów stacjonarnie
Mieszkańcy gminy Popielów ponownie 
mogą korzystać w sposób stacjonarny  
z nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady  
udzielane są w dwa wyznaczone dni. 

W związku z  dec yzją  Starosty 
Opolskiego od 10 maja pora-

dy prawne odbywają się już w spo-
sób rzeczywisty. Interesanci ponownie 
mogą spotkać się z prawnikiem i po-
rozmawiać o zaistniałych problemach. 

Punkt nieodpłatnej pomocy praw-
nej/porady obywatelskiej mieści się  
w  G m i n n y m  O ś r o d k u  Po m o c y 

Społecznej w Popielowie. Radca prawny 
przyjmuje w środy w godz. 10.00-14.00.  
W czwartki w godz. 10.00-14.00 świad-
czone jest wsparcie w zakresie do-
radztwa obywatelskiego i mediacji. 

W dalszym ciągu przewidziana jest 
także forma zdalna. Chęć skorzy-
stania z telefonicznej porady praw-
nej należy zgłosić pod numerami 
telefonów: 693  014  714 (w godzi-
nach pracy punktu) lub 77 54 15 169 
(Starostwo Powiatowe w Opolu).

Monitorowanie poziomu sa-
turacji, czyli nasycenia krwi 
tętniczej  t lenem, pomaga 
określić stan pacjenta z CO-
VID-19. Urządzenie na czas 
choroby może otrzymać każdy. 

Mi n i s t e r s t wo  Z d row i a 
prowadzi w całej Polsce 

projekt Domowej Opieki Me-
dycznej. Jest to system zdalnego 
monitorowania pacjentów z po-
zytywnym wynikiem testu, któ-
rzy w czasie izolacji przebywają 
we własnych mieszkaniach. Pul-
soksymetr pomaga w odpowied-
nim momencie wykryć objawy 
niedotlenienia i podjąć odpo-
wiednie kroki dalszego leczenia. 

Niekontrolowanie swojego 
stanu zdrowia podczas izolacji 
może skutkować niepożądany-
mi efektami i hospitalizacją. Aby 
tego uniknąć, należy regularnie 
sprawdzać poziom saturacji,  
a także mierzyć tętno, tempera-
turę oraz obserwować objawy 
chorobowe. Służy do tego bez-
płatna aplikacja PulsoCare oraz 
pulsoksymetr jako narzędzie 
diagnostyczne. Pomoc ta ofero-
wana jest w ramach programu 

Domowej Opieki Medycznej. 
Pulsoksymeter (urządzenie 

mierzące saturację krwi) ma 
prawo otrzymać każdy Polak za-
każony wirusem SARS-CoV-2. 
Osoby, które ukończyły 55. r.ż. 
dostaną go niezwłocznie po 
otrzymaniu dodatniego wyniku 
testu. Młodsi zakażeni zostaną 
wyposażeni w to urządzenie 
po odpowiednim zgłoszeniu 
swojej chęci. Należy wypełnić 
„Formularz PulsoCare dla osób, 
które nie ukończyły 55 lat”,  
w którym zawarte są pytania 
dotyczące danych osobowych, 
a także dat rozpoczęcia i zakoń-
czenia izolacji, danych osoby 
kontaktowej w przypadku za-
grożenia. Do programu może 
także zakwalifikować lekarz 
podstawowej opieki zdrowotnej. 

Urządzenie dostarczy pra-
cownik Poczty Polskiej. Jeśli 
posiadamy już własny pulso-
ksymetr, to możliwe jest dołą-
czenie do programu poprzez 
wypełnienie tego samego for-
mularza. Dane rejestrowane 
będą w specjalnej aplikacji 
zainstalowanej na telefonie.

Fot. Pixabay

Przebywasz na izolacji? 
Skorzystaj z pulsoksymetru
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Od kilku tygodni trwają intensywne pra-
ce nad projektem nowej Strategii Rozwoju 
Gminy Popielów na lata 2021-2030. Swój 
głos może zabrać każdy.

Strategia Rozwoju Gminy to jeden z naj-
ważniejszych dokumentów określają-

cych kierunki zrównoważonego kształ-
towania się wszystkich miejscowości.  
To także zarysowanie wizji projektów  
i zadań do zrealizowania w najbliższej per-
spektywie. Dokument ten ma istotne zna-
czenie podczas pozyskiwania zewnętrznych 
źródeł finansowania inwestycji i działań 
społeczno-kulturalnych.

Pierwsze prace nad strategią w gminie 
Popielów rozpoczęły się pod koniec 
minionego roku. Wówczas powołany został 
zespół roboczy, w skład którego weszli 
przedstawiciele m.in.: rady gminy, placówek 
oświatowych, urzędu gminy, sołtysów. 
W końcowej fazie opracowywania jest 
diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej do 2030 r. Mieszkańcy wciąż 
mogą zgłaszać swoje sugestie i wypowiedzi.

Wszystkie osoby zaproszone są do 
aktywnego włączenia się w prace nad 
s t w o r z e n i e m  n o w e g o  d o k u m e nt u 
w yznaczającego  k ier unki  rozwoju. 

Wystarczy wypełnić krótką anonimową 
ankietę, w której będzie można, np.: ocenić 
stan infrastruktury publicznej, wskazać 
rzeczy wymagające zmiany, wymienić dobre 
strony miejscowości.  

Ankieta dostępna jest  na stronie:  
http://komunikacja.popielow.pl. Wystarczy 
wpisać podany adres w wyszukiwarce lub 
zeskanować poniższy kod QR. 

Zebrane odpowiedzi pozwolą zespołowi 
dostrzec oczekiwania mieszkańców oraz 
poznać płaszczyzny, które należałoby  
w przyszłości poprawić. Każdy głos ma 
więc ogromne znaczenie. Wszystkie opinie 
i spostrzeżenia będą nieocenioną pomocą.

Gmina Popielów za dziesięć lat. 
Jak ją sobie wyobrażasz?

Wszystkie osoby powyżej 16. roku życia 
mają już aktywne e-skierowania na szcze-
pienia przeciw COVID-19. Zaintereso-
wani muszą wybrać dogodne dla siebie 
termin i miejsce szczepienia.

W  niedzielę 9 maja otwarty został ostat-
ni etap narodowego harmonogramu 

szczepień. Od tego dnia prowadzona jest 
rejestracja wszystkich grup wiekowych, bez 
względu na wykonywany zawód czy wiek. 
Dzięki rekomendacji Rady Medycznej na 
szczepienia przeciw koronawirusowi za-
pisywać mogą się także zainteresowani 16  
i 17-latkowie, których rodzice wyrażą na to 
zgodę. Te dwie grupy wiekowe otrzymają 
szczepionkę preparatu Pfizera.

Dzięki e-skierowaniu na szczepienie 
zarejestrować się można w dowolnym 
momencie. Obecnie dostępne są czte-
ry sposoby zgłoszenia chęci przyjęcia 
szczepionki:

Na terenie gminy Popielów znajdują się 
dwa punkty szczepień. Są to Niepublicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ars-Med”  
w  K a r ł o w i c a c h  ( u l .  K o l e j o w a  8 ,  
tel. 77 46 97 226) oraz Przychodnia Ro-
dzinna „Dom Zdrowia” w Popielowie  
(ul. Dworcowa 39, tel. 77 50 05 990).

Zaszczepić się może już każdy chętny

Seniorzy będą mieli kolejne miejsce 
d o  s p o t k a ń .  G m i n a  Po pi e l ó w 
otrzy mała  d of inans owani e  na 
utworzenie Klubu Seniora w Lubieni.

Rok 2021 jest wyjątkowo dobry 
dla seniorów z gminy Popielów. 

W lutym oficjalnie otwarty został 
pierwszy Klub Seniora w Popielowie, 
a już wkrótce rozpoczną się prace nad 
utworzeniem kolejnego. 

Pow s t an i e  on  j e s z c z e  w  t y m 
roku w Lubieni .  Gruntownemu 
r e m o n t o w i  p o d d a n y  z o s t a n i e 
b u d y n e k  t a m t e j s z e j  ś w i e t l i c y 
wiejskiej. Obiekt po przebudowie  
i odpowiednim wyposażeniu będzie 
d o s t o s ow any  d o  p ot r z e b  o s ó b 
starszych i wszystkich mieszkańców, 
którzy będą pragnęli spotykać się  
i  integrować z  innymi.  Projekt 
otrzymał 200 000 zł dofinansowania 
w ramach Wieloletniego Programu 
„Senior+” na lata 2021-2025. 

Pierwszy klub został uroczyście 
otwarty w lutym br. na parterze 
budynku Samorządowego Centrum 
Ku l tu r y  Tu r y s t y k i  i  R e k re a c j i  
w  P o p i e l o w i e .  N a  b i e ż ą c e 
funkcjonowanie tego miejsca gmina 
Popielów pozyskała 19 000 zł.

Klub seniora to ogólnodostępne 
miejsce dla starszych osób, które 
pr ag ną  a kt y w n i e  sp ę d z i ć  s wój 
dzień w otoczeniu rówieśników.  
W specjalnie przystosowanych salach 
możliwe są chociażby pogawędki, 
gry w planszówki lub spotkania  
z zaproszonymi gośćmi. Do dyspozycji 
są także kuchnia, toalety oraz pokój 
rehabilitacyjny.

W Lubieni 
powstanie 
Klub Seniora

Lubienia zyska dobrze wyposażone wnętrze 
do spotkań.

Fot. Marcin Luszczyk

1. Cał odobowa i bezpłatna infolinia 
 tel: 989

2. E-rejestracja na stronie 
pacjent.gov.pl
 
3. Kontakt z wybranym 
punktem szczepień

4. Wysłanie SMS-a o treści:
SzczepimySie
na numer 664 908 556 lub 880 333 333
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Kaniów   

- Sklep Piotr Jagieła, ul. Szkolna 1
Karłowice:
- Sklep spożywczo-przemysłowy „Groszek” Stanisława Zimna,  
   ul. Kolejowa 1b
- Sklep spożywczo-przemysłowy „Margo” Marzena Semeniuk, 
   ul. Polna 14, tel. 77 46 71 34 lub 603 160 749
Kurznie:
- Sklep spożywczo-przemysłowy Małgorzata Wosik,    
    ul. Reymonta 1, tel. 793 976 710
Lubienia:
- Sklep Piotr Jagieła, ul. Popielowska 2
Popielów:
- Beck. Materiały i instalacje budowlane, 
   ul. Dworcowa 26, tel. 77 46 92 610
- Hurt-detal napoi „ANKA” Anna Grzonka, 
   ul. Dworcowa 56b, tel. 888 920 165
- Lamia Krysbud Anna Kulig, 
   ul. Kościuszki 21, tel. 694 281 280
- PHU ROL-MAX Monika Kasprzyk, 
   ul. Dworcowa 98, tel. 693 909 796 lub 77 46 92 013
- Sklep spożywczo-monopolowy Anna Widacha 
   ul. Powstańców 20, tel. 77 46 92 046 
Rybna: 
- Sklep spożywczo-przemysłowy „ABC” Halina Tlałka, 
   ul. Odrzańska 9a
- Sklep spożywczo-przemysłowy Maria&Józef Gruszka, 
    ul. Odrzańska 23, tel. 77 46 92 024 lub 696 488 595
Stare Siołkowice:
- Beck. Materiały i instalacje budowlane, 
   ul. Klapacz 21, tel. 884 623 756
- Sklep, kwiaciarnia „Agawa”, 
   ul. Klapacz 32, tel. 603 070 783
- Sklep wielobranżowy Elżbieta Skupien, 
   ul. Michała 48
- Sklep wielobranżowy „Saba”,  
   ul. Michała 26, tel. 77 46 92 817
- Przedsiębiorstwo Handlowe Magda Jagieła-Felix, 
   ul. Warszawska 2, tel. 77 46 92 477
- Sklep „Lider” S.C., Krzysztof Piróg, Anna
   Piróg, ul. Michała 38, tel. 660 017 960
Stobrawa:
- Sklep spożywczo-przemysłowy Kazimierz Budas, 
   ul. W. Witosa 34, tel. 77 54 45 494

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 korzysta-
my z usług firm i branż działających wiele kilometrów od naszych 
domów, zapominając, że blisko nas także znajdziemy solidnych, 
pewnych, a przede wszystkim lokalnych przedsiębiorców. 
Tym razem przedstawiamy sklepy spożywcze, budowlane  
i wielobranżowe.

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

Zapraszamy do dzielenia się tymi przepisami. Chcemy pokazać 
nasze gminne bogactwo kulinarne. Potrawy kresowe, śląskie, 

polskie. Nalewki, wina, syropy. Powidła, dżemy. Ciasta, ciastecz-
ka, wafle. Stwórzmy wspólnie gminny PRZEPIŚNIK i ubogaćmy 
wzajemnie swoje kuchnie.

Solidna, pewna, lokalna. Siła 
przedsiębiorstw gminy Popielów

Nasz przepiśnik

Przepisy prosimy przesyłać na maila: nowinygminne@gmail.com
 - w miarę możliwości warto dołączyć do nich fotografię potrawy.

„Rabarbarowy”
Składniki:Składniki:
na 6 butelek (każda o pojemności 250 ml):
2,5 kg rabarbaru (najlepiej rabarbaru malinowego)
50 g malin (mrożonych)
300 g cukru
Wykonanie:
Rabarbar oczyścić i pokroić w ok. 3 mm cienkie 
plasterki. Przykryć i doprowadzić do wrzenia wraz  
z mrożonymi malinami, cukrem i 700 ml wody. Zdjąć 
z ognia i pozostawić do zaparzenia na 30 minut. Wlać 
mieszankę rabarbarową do dużego sita nad miską  
i dobrze odsączyć (można pozostawić na noc). Zebra-
ną ciecz ponownie rozcie czyć i przelać do czystych, 
gorących, opłukanych butelek. Uszczelnić i pozostawić 
do całkowitego ostygnięcia. Syrop należy dodawać do 

wody mineralnej.
Smacznego!

„Z sosny”
Składniki:
1 kg młodych pędów sosny
1 kg cukru
100 ml wody
Wykonanie:
Pędy należy dokładnie przebrać, obrać z brązowych łu-
sek, ale nie płukać. Do sparzonego i wysuszonego słoika 
należy włożyć trochę oczyszczonych pędów, tak aby 
stanowiły one około 1/3 wysokości słoika. Ułożyć je cia-
sno, a następnie zasypać cukrem. Całość wstrząsnąć 
i ponownie dodać młode pędy i cukier. Tak wypełniony 
słoik, szczelnie zakręcić i umieścić w miejscu dobrze 
nasłonecznionym, np. na parapecie okna. Co jakiś czas 
obracać słoik z syropem. Po całkowitym rozpuszcze-
niu się cukru (od 1,5 do 3 miesięcy) zawartość należy 
przecedzić przez gazę do szklanej butelki lub słoicz-
ka ze szczelnym zamknięciem. Umieścić w ciemnym 

pomieszczeniu.
Smacznego!
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Załatwiaj sprawy urzędowe 
bez wychodzenia z domu
Zakres możliwości załatwiania spraw w sposób zdalny jest 
coraz większy. Profil zaufany umożliwia identyfikację oso-
by w kontakcie online z różnymi urzędami i instytucjami.  
W gminie Popielów cieszy się on coraz większą popularnością.  

Obecna od ponad roku pandemia wymusiła zmiany nie tylko  
w służbie zdrowia, ale także w administracji publicznej. Ograni-
czono kontakt na linii petent-urzędnik, a większość spraw zała-
twianych jest drogą internetową. Jest to możliwe dzięki profilowi 
zaufanemu. 

Jest to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych  
w Internecie. Przekazane dane osobowe (imię/imiona, nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL) są tak zabezpieczone, aby tylko 
właściciel miał do niego dostęp. Umożliwia on załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu i potwierdzanie swojej toż-
samości w świecie wirtualnym. 

Dzięki profilowi możliwe jest korzystanie z setek usług online na wielu portalach urzędowych. Poszczególne strony odpowie-
dzialne są za różne typy spraw społecznych. Poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) można np.: 
złożyć wniosek o dowód osobisty, uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego, zgłosić urodzenie dziecka lub odwołać się od decyzji 
administracyjnej. 

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) umożliwia m.in.: umówienie się na wizy-
tę w placówce ZUS, sprawdzenie swojego zwolnienia lekarskiego, sprawdzenie informacji o stanie konta ubezpieczeniowego.  
Za pomocą strony Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) można np.: założyć firmę, wznowić lub zawiesić dzia-
łalność gospodarczą, uzyskać dane osób, które prowadzą firmy w Polsce. 

Profil służy także do potwierdzenia, kim jesteśmy, w serwisie OBYWATEL.GOV.PL. Tam można sprawdzić: punkty karne, dane  
w Rejestrze Dowodów Osobistych, dane w rejestrze PESEL, dane medyczne w Internetowym Koncie Pacjenta. 

Co zyskujesz?

Profil zaufany może założyć każdy, kto posiada numer PESEL. 
Dokonać tego można w dowolnym momencie, wykorzystując jeden 
z czterech dostępnych sposobów: za pomocą  internetowego konta 
bankowego, za pomocą dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, 
za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w punkcie 
potwierdzającym (np. urzędzie gminy). Wszelkie szczegółowe infor-
macje objaśniające krok po kroku znajdują się na stronie www.gov.pl. 

Potwierdzenie danych ważne jest przez 3 lata, później należy prze-
dłużyć ich prawdziwość.

Czym jest profil zaufany?

Jak założyć?


