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Rysunki:

Jest to jedna z najstarszych miejsco- 
wości powiatu opolskiego, bowiem 

pierwsza historyczna wzmianka pochodzi  
z 31 maja 1286 r. W wydanym wówczas 
dokumencie książę wrocławski Henryk 
nadaje swojemu wiernemu dowódcy 
wojskowemu m.in. prawo polowania, 
rybołówstwa, zakładania barci i czerpania 
miodu w lesie Leng nad Odrą, jak też łąki 
i las w Popielowie i w Chróścicach.  Swą 
nazwę sołectwo zawdzięcza nieznanemu 
bliżej Popielowi, którego łączyć można  
z rodem Piastów. Heinrich Adamy podaje 
natomiast w swym dziele z 1888 r.,  
iż nazwa wywodzi się od „popiołu”.

W 1304 r. książę Bolesław sprzedał so-
łectwo Boguszowi, zwanemu Stobrawa. 
Pamiątką tego faktu był napis w języku ła-
cińskim „Skultetia libera” („Wolne sołec-
two”) umieszczony na domu dziedziczne-
go sołtysa Kokota. W tym samym czasie 
sołtys otrzymał od księcia prawa i przy-
wilej. Do wsi należały dwa wolne łany, do  

których nowy właściciel dokupił jeszcze 
cztery w pobliżu młyna Lesco. Włodarz 
miał nawet prawo sądzenia złodziei i mor-
derców oraz skazywania ich na śmierć. 

Stosunkowo wcześnie wieś przyjęła 
chrześcijaństwo. Jedna ze wzmianek infor-
muje, że już ok. 1292 r. Popielów ma swo-
jego proboszcza, co świadczyłoby o istnie-
niu parafii. W wyniku zdziesiątkowania  
i zubożenia ludności w trakcie wojny trzy-
dziestoletniej parafia po przeszło 350 la-
tach przestała istnieć. Od 1654 r. połączo-
na była z Chróścicami i Siołkowicami. Ten 
stan trwał 230 lat i dopiero w 1883 r. po-
nownie powołano do życia popielowską 
parafię. W 1889 r. zakończyła się budowa 
nowego kościoła, zaś drewnianą świątynię 
przeniesiono na cmentarz. W 1906 r. od-
była się uroczysta koronacja obrazu NMP 
Królowej Aniołów. 

Miejscowość rozwijała się dzięki bliskie-
mu sąsiedztwu lasów i Odry. Pracę dawały 
także wiatraki i młyn. W 1874 r. powstała 

cegielnia, której pierwszym właścicielem 
był Sylwester Kania. Jego syn, Jan, zelek-
tryfikował swój zakład w 1901 r., dając 
jednocześnie taką możliwość okolicznym 
mieszkańcom. Na początku XX w. w tarta-
ku prowadzonym przez Franciszka Pawli-
ka uruchomiona została maszyna parowa. 

Postęp przemysłowy nie był wystar-
czający w porównaniu z przyrostem de-
mograficznym. W 1783 r. Popielów liczył 
876 mieszkańców, zaś w 1861 r. było to już 
2380 osób, natomiast dziś jest ich 1970.  
W XIX w. wielu ludzi wyemigrowało za 
morze. Część osiedliła się w stanie Wi-
sconsin w Independence, gdzie założyła 
wioskę pod nazwą Nowy Popielów i wy-
budowała kościół pw. św. Piotra i Pawła. 
Inni udali się do Brazylii, gdzie w miejsco-
wości Zacorias wznieśli drewniany kościół 
przypominający ten tutejszy. Wyjeżdżano 
także do Niemiec, w okolice Poznania lub 
do Rosji. 

Sołtys: Kornelia Sluga (od 2019 r.) 
Rada sołecka: Roland Barczyk, Iwona Baron, Norbert Kilian, Marcin Luszczyk, Joanna Widacha-Cichoń, Norbert Wilczek

Popielów
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Uwielbiała czytać książki, a dziś pisze je już sama
Czternastoletnią Jagodę Bąk z Karłowic 
można określić już mianem pisarki. Na 
swoim koncie ma ponad 50 wierszy. Pisze 
także opowiadania oraz książki. Młoda 
artystka opowiedziała o swojej twórczości  
i poetyckich inspiracjach.

Współczesna młodzież coraz czę-
ściej zamiast książek wybiera filmy. Ty 
jednak nie tylko jesteś rozmiłowana  
w czytaniu, ale także sama tworzysz.

Książki uwielbiałam już od dziecka, zresz-
tą i obecnie dużo czasu poświęcam na czyta-
nie. Z czasem chyba przestało mi to wystar-
czać i zaczęłam sama pisać. Swoją przygodę 
zaczęłam od opowiadań, które zaczęłam 
tworzyć w pierwszej klasie szkoły podstawo-
wej. Od około dwóch lat piszę także wiersze.
Wciąż uczęszczasz do szkoły i na lek-
cje języka polskiego. Nauczyciele 
wiedzą o tej pasji?

Szczerze mówiąc, do tej pory tworzyłam 
do przysłowiowej szuflady, a podczas lekcji 
–zwłaszcza w formie zdalnej – przez moją 
nieśmiałość i brak czasu, raczej ten temat 
nie był poruszany. Jednak przed pandemią 
uczęszczałam na kółko polonistyczne pro-
wadzone przez pana Macieja Seńkowskiego. 
Omawialiśmy  na nim dodatkowy materiał: 
lektury, elementy gramatyki itp.

Literaturę, żeby zrozumieć, trzeba po-
kochać. Skąd w tobie takie zamiłowa-
nie?

 Myślę, że miłość do literatury zawdzię-
czam głównie rodzicom, którzy dawali mi 
książki i opowiadali o nich. Pamiętam, że 
jako mała dziewczynka oglądałam okładki 
powieści stojących na półkach i zastanawia-
łam się, jakie historie mogą skrywać.
A co stanowi dla ciebie źródło inspi-
racji?

Ciężko stwierdzić. Na pewno inspirują 
mnie ludzie. Nie zawsze rozumiem motywy, 
którymi kierują się inne osoby, ale właśnie 
to mnie w nich najbardziej fascynuje. Czę-
sto też źródłem pomysłów są moje prywatne 
przemyślenia i wyobraźnia, czasami emocje.

Nowe pomysły najłatwiej przychodzą mi 
do głowy w klimatycznych miejscach, za-
zwyczaj wieczorem, po zachodzie słońca. To 
związane jest prawdopodobnie z moją fa-
scynacją kosmosem. Czasami zdarza mi się 
coś wymyślać w zupełnie przypadkowych 
momentach, ponieważ nie mam wpływu na 
czas moich przemyśleń. One pojawiają się 
samoistnie.
Każdy pisarz ma zawsze swojego ulu-
bionego twórcę, który stanowi dla 
niego wzór. Kto jest nim dla ciebie?

Zdecydowanie ulubionym autorem był, 
jest i najpewniej będzie Tolkien, a poza nim 
czytałam też i cenię powieści Isaaca Asi-
mova, George’a Orwella, Małgorzaty Na-
wrockiej i Sławomira Mrożka. Z gatunków 
szczególnie upodobałam sobie powieści 
science-fiction, fantastykę i kryminały.
 

Nie są to nazwiska pisarzy, po których 
twórczość sięgają młode osoby. Skąd 
więc ten wybór?

W książkach wspomnianych autorów 
zachwycił mnie styl pisania: rozwój akcji  
i fantastyczne miejsca oraz postaci, z któ-
rymi można się utożsamiać bądź nie.  
U Mrożka zaś cenię perfekcyjnie opano-
wane tworzenie skrajnie absurdalnych/
abstrakcyjnych sytuacji. Z tego powodu ich 
książki czytam często wiele razy. Są takie 
pozycje, które wprawiają mnie w jeszcze 
większy zachwyt po każdym kolejnym razie  
i w których zawsze odkrywam coś nowego.
Jakim dorobkiem możesz się już po-
chwalić?

Mam już ponad 50 wierszy, 15-20 opo-
wiadań i kilka rozpoczętych książek. Na ten 
moment udało mi się ukończyć tylko jedną 
książkę, która liczy niecałe 70 stron. 

Staram się pisać regularnie, jednak w trak-
cie roku szkolnego mam nieco mniej czasu  
i wtedy zajmuję się tworzeniem przynaj-
mniej raz w tygodniu. O wiele częściej pra-
cuję literacko podczas wakacji. Wówczas 
mogę pisać nawet codziennie.
Swoją twórczość będziesz publikować 
na łamach biuletynu „Nowiny Gmin-
ne”. Jaki utwór wybrałaś jako pierw-
szy?

 Zdecydowałam się na jedno z kilku opo-
wiadań fantastycznych o sympatycznym ko-
smicie imieniem Mily. Napisałam je nieco 
ponad rok temu dla mojej młodszej siostry 
– Hani

 Marcin Luszczyk

 Fot. archiwum prywatne

Nie do końca czarna dziura
Na planecie XA-12 wstawał nowy dzień. Kosmita Mily z ociąganiem zerknął na holo-kalendarz. Najchętniej sam zerwałby kartkę, ale to nowo-

czesne urządzenie chyba odgadło jego zamiary i zgasło. Dobrze, że chociaż ekspres do czekolady działał. 

Mily ziewnął szeroko, wylewając przy tym pół filiżanki napoju na śnieżnobiały obrus. Plama oczywiście natychmiast zniknęła i tylko unoszący się 
w powietrzu zapach czekolady świadczył o niedawnym wypadku. Znudzony kosmita włączył Automatyczny Plan Zajęć. Cichy, metaliczny głos szybko 
podał kolejność i godziny lekcji w Międzyplanetarnej Szkole. Zanim urządzenie zamilkło Mily był gotowy do wyjścia. Przeszedł przez domowy telepor-
ter, który natychmiast przetransportował go do właściwej klasy – tylko mignęło za nim jasnobłękitne światło. Chwilę po udanej podróży usiadł w ławce, 
uruchomił elektrozeszyt i jedną z trzech rąk zanotował temat. Zanim minęła lekcja, upłynęło kilka cennych międzyczasów. Pozostałe zajęcia również nie 
były zbyt interesujące, więc uczniowie po kryjomu wymieniali się elektrycznymi liścikami lub, w równie wielkiej tajemnicy, chrupali czekoladki. Gdy  
w końcu rozbrzmiał magnetyczny dzwonek oznajmiający koniec lekcji, wszyscy szybko opuścili klasę. Mily od razu udał się do własnego teleporte-
ra. Podróż powrotna przebiegła spokojnie, a zadania domowe też wyglądały raczej normalnie. 

Fluorescencyjne karty spięte były namagnesowaną zszywką. Kosmita szybko przejrzał kilka arkuszy elektrozeszytu. Niechętnie wziął długopis i już 
miał zacząć pisać kiedy z końcówki przyrządu wylała się plama granatowego atramentu. Kosmita, próbując zetrzeć tusz, niechcący przedziurawił kart-
kę. Dziura po prostu wyskoczyła ze swojej dotychczasowej siedziby i ruszyła w podróż po pokoju. Co ciekawe gdy tylko dotknęła jakiegoś przedmio-
tu, ten znikał. A atramentowy byt stopniowo rósł. Mily wybiegł bojąc się by dziura przypadkiem nie wciągnęła również jego. W panice wyjął z szafki 
pudełko czekoladek, wrócił do pokoju i położył przysmak przy drzwiach. Powołana przypadkiem do życia sublokatorka,  która miała ładny, ciemno-
granatowy odcień zafalowała tylko i zaczęła pożerać krzesło. Mily częstował gościa herbatnikami, kakao, a nawet batonikami – wszystko na nic. Tym-
czasem meble znikały w zawrotnym tempie. W końcu, zdesperowany, wyjął z wnęki w ścianie lody cytrynowe. Dziura tym razem z zainteresowaniem 
zbliżyła się, po czym szybko wessała łakoć. Zaburczała i przystanęła, wyraźnie wyczekując dokładki. Kosmita od razu zrozumiał w czym rzecz i nie 
minęło nawet kilka międzyczasów, a na progu piętrzył się stos ładnie opakowanych lodów. Po smakowitej anihilacji zmarzlin dziura nieco złagodniała  
i nawet chętnie wskoczyła do szklanego akwarium (uważając, by go nie dotknąć). 

Z upływem kolejnych dni nowa towarzyszka Mily’ego nabrała ogłady i bardziej kulistych kształtów. Co prawda czasem zdarzało jej się zrobić ja-
kiegoś psikusa, ale ogólnie była to dość grzeczna dziura i nawet bardzo pomagała przy sprzątaniu...
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W zabytkowej wozowni zamiast koni będą pszczoły

Kąpielisko stanie się miejscem edukacji rybackiej

W Karłowicach jeszcze w tym roku powstanie centrum warsz-
tatowe „Wśród pszczół”. Na ten cel zaadaptowane zostaną po-
mieszczenia XVII-wiecznej wozowni i stajni przyzamkowej.

Gmina Popielów realizuje w ramach RPO WO 2014-2020 
partnerski projekt pn. „Stobrawska wstęga – ostoja bio-

różnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”. Zakłada on 
wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicz-
nej na terenie parku i jego otuliny poprzez rozpoznanie zasobów 
i zagrożeń wybranych siedlisk i gatunków, czynną ochronę gatun-
ków zagrożonych wyginięciem.

Powstać mają także dwa miejsca do prowadzenia zajęć  
i warsztatów w zakresie edukacji ekologicznej. Jedno z nich znaj-
dzie się w zabytkowej wozowni i stajni w Karłowicach  i będzie 

poświęcone pszczołom, roślinom miododajnym, miodom i ba-
daniom ks. dra Jana Dzierżona. Po odpowiedniej adaptacji w bu-
dynku powstaną: pomieszczenia z funkcją ekspozycyjną dla akce-
soriów związanych z pszczelarstwem, zaplecze kuchenne, toalety. 
Całość będzie również dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Wójt Sybilla Stelmach podpisała już umowę z wykonawcą in-
westycji, który został wyłoniony w procedurze przetargowej. Naj-
lepszą ofertę przedłożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwór-
czo-Usługowe Krzysztofa Stręga z Rybnej. Zakończenie prac 
przewidziane jest na listopad br. 

Inwestycja kosztować ma 175 890 zł, z czego gmina Popielów 
pokryje tylko 15% poniesionych wydatków. Pozostała część zo-
stanie opłacona w ramach otrzymanego dofinansowania.

Kończą się prace związane z budową budynku edukacji ry-
backiej w Nowych Siołkowicach. Obiekt będzie także pełnić 
funkcję sanitariatu.

W upalne dni szukamy wytchnienia, dlatego wielu z nas wy-
biera wypoczynek nad wodą. Z roku na rok coraz więk-

szym zainteresowaniem cieszy się kąpielisko „Przystań wodna  
w Nowych Siołkowicach”, które stale powiększa swoją infrastruk-
turę. Na finiszu są już prace związane z budową budynku eduka-
cji rybackiej.

Będzie on przede wszystkim obiektem edukacyjnym, w którym 
utworzona zostanie ekspozycja przedstawiająca historię rybo-
łówstwa w dolinie Odry. Powstanie tam także zaplecze sanitarne,  
z którego będą mogły bezpłatnie korzystać zarówno osoby prze-
bywające na terenie rekreacyjnym, jak i plażowicze. 

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usłu-
gowe Tomasza Oziębłego z Namysłowa. Projekt poszerzający 
ofertę edukacyjną i turystyczną kosztował 248 636,95 zł, w tym 
195 392 zł pochodziło z dofinansowania z Programu  Operacyj-
nego „Rybactwo i Morze”.

Umowa z wykonawcą została podpisana 26 lipca.

Budynek będzie pełnić funkcje edukacyjną i higieniczną. Dotychczasowe toi toie nie będą już potrzebne.

Zabytkowa wozownia będzie pełnić nową funkcję.
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We wrześniu przeprowadzone zostaną zbiórki odpadów, które 
sprawiają mieszkańcom problem z powodu swojego rozmiaru 
lub toksyczności. Podajemy pełen terminarz.

Rok 2021 jest ostatnim, w którym odbywa się dwukrotny od-
biór odpadów wielkogabarytowych. Jest to także ostatni rok, 

w którym istnieje możliwość oddania odpadów niebezpiecznych 
do specjalnych kontenerów.

Po uruchomieniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych w Starych Siołkowicach obowiązywać będzie już tyl-
ko jeden termin wywozu tzw. gabarytów i nie będzie możliwości 
odwiedzenia mobilnego kontenera. Problematyczne odpady bę-
dzie można nieodpłatnie dostarczać do nowo powstałego punktu.

Przypominamy!
Odpady wielkogabarytowe: zużyte meble, materace, dywany, 
sprzęt gospodarstwa domowego (m.in. lodówki, pralki, telewi-
zory), stolarka drzwiowa i okienna (bez szyb), opony do samo-
chodów osobowych (do 4 sztuk)

Odpady niebezpieczne: farby, lakiery, oleje mineralne, opako-
wania po takich substancjach, baterie, akumulatory, lampy flu-
oroscencyjne, kleje, rozpuszczalniki, zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny, przeterminowane leki, odpady medyczne, środki 
ochrony roślin, przepracowane oleje silnikowe

Będzie mniej kopciuchów w naszej okolicy

Zbiórka odpadów niebezpiecz-
nych i wielkogabarytowych

W 18 gospodarstwach domo-
wych i 7 budynkach użytecz-
ności publicznej wymienione 
zostaną stare i szkodliwe źró-
dła ciepła. Zastąpią je ekolo-
giczne ogrzewania współfi-
nasowane przez Samorząd 
Województwa Opolskiego.

Sezon grzewczy to w więk-
s z o ś c i  m i e j s c o w o ś c i  

w Polsce nie tylko czas walki  
z zimnem, ale także okres mie-
rzenia się z gęstym smogiem  
i jego licznymi konsekwencja-
mi zdrowotnymi wśród miesz-
kańców. Gmina Popielów za-
mierza zmienić ten stan rzeczy 
i pozbyć się kopciuchów. 

Kotły węglowe odchodzą  
w zapomnienie 

W 18 budynkach jedno-
rodzinnych istniejące źródła 
ciepła wymienione zostaną 
na bardziej ekologiczne oraz 
przeprowadzone zostaną nie-
zbędne prace termomoderni-
zacyjne. Mieszkańcy otrzymają 
dofinansowanie w wysokości 
34% poniesionych wydatków 
kwalifikowanych. 

Beneficjenci projektu wy-
łonieni  zosta l i  w trakcie 
wcześniejszej ankietyzacji. 
Na podstawie zebranych od 
mieszkańców zgłoszeń moż-
liwe było rzetelne oszacowa-
nie potrzeb, wartości zadania 
oraz niezbędnych wskaźni-
ków. Wymiana kotłów na bar-
dziej ekologiczne będzie pro-
wadzona jedynie tam, gdzie 
podłączenie do sieci  cie-
płowniczej lub gazowej nie 
jest uzasadnione technicznie  
lub/i ekonomicznie.

W miejscu 15 kotłów wę-
glowych i 3 kotłów na bioma-
sę zamontowanych zostanie  
15 pomp ciepła, po jednym ko-
tle gazowym i olejowym oraz 
jedno ogrzewanie elektryczne. 
Dodatkowo w 10 budynkach 
zainstalowane zostaną pane-
le fotowoltaiczne. W dwóch 
budynkach przeprowadzone 
będą także konieczne działa-
nia termomodernizacyjne.

EKO będzie także w gmin-
nych budynkach

Siedem budynków użytecz-
ności publicznej przejdzie 
na ekologiczne ogrzewanie.  
W Domu Kultury w Karło-
wicach, Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Popie-
lowie, świetlicach wiejskich 
w: Rybnej, Starych Kolniach, 
Lubieni, Kurzniach i Kanio-
wie (wraz z OSP) dotychcza-
sowe piece węglowe i grzej-
niki elektryczne zastąpione 
zostaną pompami ciepła wraz 

z panelami fotowoltaicznymi. 
Wykonane także zostaną nie-
zbędne prace termomoderni-
zacyjne oraz nowe instalacje 
wewnętrzne i podłączenia.

Otrzymano niemal 2 mln zł 
wsparcia

Działania przeprowadzo-
ne zostaną przy wsparciu fi-
nansowym Samorządu Wo-
jewództwa Opolskiego, które  
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego w dzie-
dzinie ochrony powietrza 
przyznało gminie Popielów 
1 953 690, 89 zł dotacji. Oba 
projekty opiewają na łączną 
kwotę 3 566 743,67 zł.

Trujący dym wydostający się z komi-
nów już wkrótce może być przeszłością.

 Fot. Pixabay

Terminarz zbiórki:

– Popielów, ul. Kościuszki  
   (plac naprzeciw kościoła) – 6 września 

– Karłowice, ul. Polna  
   (plac naprzeciw sklepu) – 7 września

– Stare Siołkowice, ul. Michała  
   (parking koło kościoła) – 8 września

– Stare Siołkowice, Nowe Siołkowice, Kaniów, 
   Popielowska Kolonia – 20 września 

– Rybna, Stare Kolnie, Stobrawa – 21 września

– Popielów – 22 września

– Karłowice, Karłowiczki, Kurznie, Lubienia,  
   Kuźnica Katowska – 23 września

– Zorza Karłowice – 23 września

Odpady niebezpieczne (godz. 9.00-18.00):

Odpady wielkogabarytowe (od godz. 8.00):
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NOWINY gminne

Aktywnie spędzają czas w wodzie

Sołeckie festyny pełne atrakcji

Nad nowosiołkowickim kąpieliskiem 
nie można narzekać na brak atrakcji. 
Uczestnicy gminnego projektu uczą się 
tam pływać, morsują, uprawiają aero-
bik, ćwiczą na siłowni zewnętrznej.

Im więcej ruchu, tym lepiej – wiemy  
o tym wszyscy, jednak wciąż szukamy 

wymówek i usprawiedliwienia dla swojego 
lenistwa. Urząd Gminy w Popielowie roz-
począwszy realizację projektu „Aktywność 
w wodzie i ekologia na co dzień”, posta-
nowił zmobilizować swoich mieszkańców.

Miejscem każdorazowego treningu sta-
ło się kąpielisko w Nowych Siołkowicach. 
Trzydzieścioro dzieci rozpoczęło tam swo-
ją przygodę z wodą. Podczas zajęć z wy-
kwalifikowaną instruktorką nauczyły się 
one klasycznych stylów pływackich i opa-
nowały niezbędne techniki. – Alek radził 
sobie w wodzie, lecz nie znał żadnego kon-
kretnego stylu. Teraz bardzo dobrze pły-
wa kraulem, swobodnie nurkuje i potrafi 

otworzyć oczy w wodzie. Poznał też inne 
techniki, które będzie mógł samodzielnie 
ćwiczyć – mówi Katarzyna, mama jednego 
z uczestników. Swoje obawy przed jednym 
z czterech żywiołów przełamały także se-
niorki, które chcąc poprawić swoją formę, 
uprawiały aerobik. 

Fachowy instruktaż przeprowadzony 
został także na siłowni zewnętrznej, gdzie 
chętni dowiedzieli się, jak poprawnie ko-
rzystać z dostępnych urządzeń. Miłośnicy 
morsowania otrzymali pakiet niezbędnych 
informacji ułatwiających bezpieczne wej-
ście do zimnej wody.
Wiedza też jest potrzebna

W ramach projektu były również 
prowadzone działania edukacyjne –  
z zakresu bezpieczeństwa, w szczegól-
ności w wodzie, korzyści wynikających  
z prowadzenia aktywnego stylu życia oraz 
z zakresu edukacji ekologicznej. Wykłady 

i prezentacje były otwarte dla wszystkich 
chętnych wypoczywających w danym dniu 
na kąpielisku.

Część z przekazanych wiadomości 
utrwalona została na tablicach. Jedna  
z nich dotyczy tematyki związanej  
z ochroną środowiska, zaś druga stanowi 
wykaz głównych zasad morsowania. 

Aktywność fizyczna to najskuteczniejsze 
działanie profilaktyczne w walce z choro-
bami cywilizacyjnymi. Szeroki wachlarz 
zajęć skierowanych zarówno do najmłod-
szych, jak i do osób dorosłych wraz z se-
niorami, pomoże w rozpowszechnianiu 
aktywnego spędzenia czasu wolnego. 
Przekazana nauka bezpiecznego korzy-
stania z wody może ograniczyć liczbę nie-
szczęśliwych wypadków i utonięć.

Okres wakacyjny sprzyja organizacji festynów rekreacyjnych. Rady sołeckie Lubieni, Stobrawy, Nowych Siołkowic i Kurzni 
przygotowały dla swoich mieszkańców pełne atrakcji i zabawy weekendy. Było dużo radości, występów, rodzinnych zmagań  
i przede wszystkim dobrej atmosfery. Najlepiej klimat tych wydarzeń odzwierciedlą zdjęcia.

Stobrawa Nowe Siołkowice Lubienia Kurznie
 F
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 Fot.: Justyna Waniek, archiwa organizatorów
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Pokonali kilkaset kilometrów, by dotrzeć 
do wyznaczonego miejsca. Na rowerach 
spędzili kilka dni.

Ścieżki rowerowe w regionie są nie-
ustannie użytkowane. Zaobserwować 

można to zwłaszcza weekendami, gdy jest 
sprzyjająca pogoda. Jednak coraz częściej 
spotkać można zorganizowane grupy jed-
nośladowców podążających do obranego 
przez siebie celu.
Z intencjami do Częstochowy

Obostrzenia covidowe wymusiły zmia-
nę formuły pieszej pielgrzymki na Jasną 
Górę. Od minionego roku pątnicy idą 
sztafetowo, co wiąże się z ograniczoną licz-
bą uczestników. Część zdecydowała się na 
indywidualne wyjazdy, zaś niektórzy zor-
ganizowali wyprawę rowerową. 

Do Czarnej Madonny 8 sierpnia po raz 
szósty dotarła kilkunastoosobowa sek-
cja „Wandrusie”. Miłośnicy wypraw ro-
werowych zrzeszeni w Centrum Kultury 
w trakcie trzech dni przejechali 260 km. 
Dzienny dystans do pokonania wyno-
sił ok. 80 km, jednak szczególnie trudny 
okazał się piątek. Wówczas kolarze musie-
li zmierzyć się z dużym tempem, ponieważ 

niektórzy mogli wyjechać dopiero po za-
kończeniu pracy. 

Rowerami na Jasną Górę 17 czerwca uda-
li się także Malwina i Ines Kupczyk oraz Jan  
i  Paweł Thoma. Z pełnymi bagaży 
sakwami oraz indywidualnymi inten-
cjami wyruszyli oni z Popielowa, no-
cując po drodze na Górze św. Anny  
i w Ciasnej. W niektórych etapach towa-
rzyszyli im także znajomi. W trzecim dniu 
byli już u stóp Maryi. W trakcie jazdy był 
czas na wysłuchanie rozważań i homilii, 
wspólny śpiew, a każdy dzień kończył się 
mszą świętą. Drogę powrotną (112,7 km) 
przemierzyli już w jeden dzień. 

Bracia Thoma tydzień wcześniej na 
jednośladzie dotarli do Wambierzyc. 
W niemal dwanaście godzin (z prze-
rwami) pokonali dystans ok. 133 km 
i byli na miejscu dzień przed przyjaz-
dem wiernych z siołkowickiej para-
fii. – Dojechaliśmy na rowerach w pią-
tek wieczorem, a w sobotę wspólnie  
z naszą rodziną szliśmy już tradycyj-
nie pieszo. Nie było łatwo, bo były spo-
re różnice poziomu wysokości, a do ro-
weru mieliśmy naprzemiennie przypiętą 

miniprzyczepkę z bagażami, ale sprawdzi-
liśmy się i daliśmy radę – opowiada Paweł.

Z Niemiec do Polski

Do Popielowa 15 sierpnia dojechało 
czterech kolarzy z Niemiec, którzy przez 
siedem dni pokonali dystans 950 km. Wy-
ruszyli oni z Heilbronn, jadąc następnie 
przez: Würzburg, Chemnitz, Drezno, Zgo-
rzelec oraz Legnicę. Jechali na rowerach 
bezsilnikowych, które dodatkowo obcią-
żone były namiotami i śpiworami. Powód 
tak długiej wyprawy był jeden – chęć od-
wiedzenia rodzinnego domu ich rodziców  
i dziadków. Rokrocznie spędzali w nim 
swoje wakacje.

Zakręcona pasja

Zwolenników jazdy na rowerze przy-
bywa – nie tylko na krótkie dystan-
se. Coraz więcej osób decyduje się na 
dłuższe trasy i odwiedza miejsca od-
dalone o kilkadziesiąt lub nawet kilka-
set. Trzeba przyznać kolarzom rację, że 
ta forma aktywności łączy przyjemne  
z pożytecznym. Stale dostarcza ona no-
wych wrażeń, a także pozytywnie wpływa 
na naszą kondycję.

W trybie stacjonarnym 1 września roz-
pocznie się nowy rok szkolny. W gminie 
Popielów naukę rozpocznie 256 przed-
szkolaków i 541 uczniów.

Dwumiesięczne wakacje jak zwykle oka-
zały się za krótkie. Dzieci i młodzież  

z lekkim niedosytem powrócą 1 września 
do swoich przedszkoli i szkół. Zgodnie  
z założeniami Ministerstwa Edukacji  
i Nauki rok szkolny rozpocznie się w try-
bie stacjonarnym, jednak wciąż będą obo-
wiązywać pewne zalecenia sanitarne.
Przedszkole to nie tylko zabawa

Nowy rok, a więc i nowe znajomości  
i wiadomości czekają w publicznych 
przedszkolach na 256 dzieci (Popielów 
122, Stare Siołkowice 75, Karłowice 59). 
W trakcie wakacji w placówce w Karłowi-
cach częściowo naprawiony został dach, 
zaś w Starych Siołkowicach wyeksploato-
wany piec węglowy zastąpiono taboretem 
elektrycznym. 

Dzieci będą mogły w tym roku liczyć na 
pomoc logopedy. Prowadzone będą licz-
ne innowacje pedagogiczne, np. „Typowe  
i nietypowe święta w przedszkolu” w Po-
pielowie, „Kodowanie fajna sprawa – to 
nauka i zabawa” w Starych Siołkowicach. 
W Karłowicach odbywać się będą do-
datkowe zajęcia z języka niemieckiego. 
Placówki ponownie włączą się w projekt 
„Przedszkole dla wszystkich przyjazne 2”.

Zdalne nauczanie to już przeszłość 

Komputery w tym roku pozostaną nie-
włączone w domach, a 541 uczniów (Po-
pielów 260, Stare Siołkowice 144, Karło-
wice 137) ponownie zasiądzie w trakcie 
lekcji w ławkach. Edukacja w wersji online 
na czas nieokreślony została wstrzymana.  
W przerwie wakacyjnej w popielow-
skiej podstawówce przebudowany zo-
stał korytarz w celu wygospodarowania 
dodatkowego pomieszczenia, w któ-
rym będą mogły odbywać się dodatkowe 

zajęcia, konkursy, prelekcje lub zajęcia 
świetlicowe.

Szkoły podstawowe ponownie przygo-
towały bogatą ofertę edukacyjną. Organi-
zowane będą zajęcia np. biblioteczne, re-
walidacyjne, rozwijające zainteresowania 
matematyczne. Do grudnia dla uczniów 
klas 4-8 prowadzone będą dodatkowe lek-
cje wspomagające, które mają wzmocnić 
przyswojoną w trakcje zdalnego naucza-
nia wiedzę. Rozpocznie się realizacja pro-
jektów, np. „Deutsch AG”, „Kreatywna 
Opolszczyzna”.

Osoby lubiące aktywność fizyczną także 
odnajdą coś dla siebie. Realizowany będzie 
program „Szkolny Klub Sportowy 2021”. 
Ponadto odbywać się będą zajęcia lekko-
atletyczne, wyjazdy na basen i spotkania 
wspierające uczniów w powrocie do for-
my po pandemii.

Nowy rok szkolny już za pasem

Rowerzyści zawsze mają swój cel
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Strony pełne kultury Gminna Biblioteka Publiczna
z/s w Popielowie

Uczestnicy wakacyjnych zajęć kultural-
nych i bibliotecznych nie mogli narzekać 
na nudę. Zapewniono im ogrom atrakcji 
pobudzających kreatywność i ciekawość 
świata.

Gminna Biblioteka Publiczna oraz Sa-
morządowe Centrum Kultury, Tury-

styki i Rekreacji zorganizowały dzieciom 
niezapomniane i udane lato. Różnotema-
tyczne warsztaty spotkały się z pozytyw-
nym odbiorem, którego potwierdzeniem 
były szczere uśmiechy.

Przez dwa tygodnie lipca dzieci z Kar-
łowic i Stobrawy spędzały czas pod opie-
ką bibliotekarek. Przygotowały one zajęcia 

plastyczne, podczas których dzieci zrobiły 
projekty kartek z naszej okolicy, zakładki 
do książek i kukiełki z drewnianych łyżek. 
Stworzone ludki zostały wykorzystane do 
teatralnych improwizacji i zabaw. Część 
zajęć odbywała się w plenerze. Zbudowa-
no szałasy, upleciono wianki, rozpoznawa-
no drzewa. Każdy znalazł coś dla siebie. 

Centrum Kultury prowadziło kilku-
godzinne warsztaty przez trzy tygodnie 
sierpnia. Dzieciaki rozwiązywały zagad-
ki kryminalne. Poznawały świat teatru. 
Wcieliły się w role fotografów i wykona-
ły odbitki zdjęć w ciemni. Rywalizowały 
w konkurencjach sportowych i walczyły  

w bitwie wodnej. Nie zabrakło także gości. 
Odbyły się spotkania z policjantem, stra-
żakami, pracownicą Stobrawskiego Par-
ku Krajobrazowego. Słodką niespodzian-
ką były warsztaty z panią karmelarz, która 
pokazała, jak powstają lizaki. 

Po roześmianych twarzach dzieci, peł-
nych euforii podskokach i pląsach oraz 
częstej wymianie spostrzeżeń można 
wnioskować, że tegoroczne lato kultural-
ne było wyjątkowo kolorowe.

Szczegółowe relacje i zdjęcia z waka-
cyjnych zajęć znajdują się na stronach 
facebookowych obu placówek.

Tegoroczne lato było wyjątkowo kolorowe

Fot.: GBP, SKTiR, Marcin Luszczyk
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Sporo ciekawych propozycji pojawi 
się w najnowszej ofercie kulturalnej  
w gminie Popielów. W połowie wrze-
śnia odbędą się dni otwarte.

Wraz z początkiem września  
w SCKTiR rozpocznie się kolej-

ny sezon kulturalny. Tym razem dotych-
czasowa oferta zostanie znacznie roz-
szerzona. Dyrektor Julia Gleń oraz jej 
współpracownicy zapraszają do zapisów 
i aktywnego korzystania z przygotowa-
nych propozycji zajęciowych.

W Karłowicach rozpoczną się lekcje 
tańca: hip hop, tap dance, taniec współ-
czesny i akrobatyka. W Popielowie 

prowadzone będą zajęcia z jogi. Raz  
w miesiącu odbywać się będą seanse ki-
nowe dla dzieci oraz dorosłych. W po-
rządku cotygodniowym w Karłowicach 
i Popielowie organizowane będą zajęcia 
z robotyki, na które przyjmowane są już 
zapisy. Cykliczne spotkania sensoryczne, 
muzyczne i teatralne zadedykowane zo-
staną dzieciom już od 3. miesiąca życia 
oraz ich rodzicom. 

Szczegółowe informacje dotyczące po-
szczególnych zajęć zamieszczane będą na 
stronie placówki, a także udzielane będą 
pod nr tel. 77 469 21 93. Pokaz poszcze-
gólnych sekcji odbędzie się podczas dni 
otwartych 12 września od godz. 15.00.

Lubisz pracę z ludźmi? Masz duszę ar-
tysty lub organizatora? A może lubisz 
czytać książki? Gminna Biblioteka Pu-
bliczna oraz Centrum Kultury przyjmą 
Cię do siebie. Poszukiwany jest biblio-
tekarz i animator kultury.

Praca szuka człowieka. Już od wrze-
śnia możesz zmienić swoje życie za-

wodowe i stać się częścią kulturalnej dru-
żyny gminy Popielów. Wystarczy złożyć 
swoje CV i spełnić kilka wymagań.

GBP w Popielowie (biblioteka@po-
pielow.pl) oferuje zatrudnienie na pod-
stawie umowy o pracę na pół etatu. Po-
tencjalny pracownik powinien: posiadać 
ogólną wiedzę z zakresu literatury pol-
skiej i światowej, znać obsługę kompute-
ra (MS Office, edytory tekstów, Internet) 
oraz przejawiać wysoką kulturę osobi-
stą i łatwość w budowaniu pozytywnych 
relacji. W zakresie obowiązków prze-
widziano m.in.: udostępnianie zbiorów 
czytelnikom, udzielanie informacji czy-
telnikom na temat literatury i szeroko 
pojętej kultury w oparciu o własną wie-
dzę oraz dostępne zasoby instytucji, or-
ganizowanie spotkań i lekcji bibliotecz-
nych dla dzieci i młodzieży. 

Na pełen etat zatrudniony zostanie 
animator kultury w SCKTiR w Popielo-
wie (kultura.adm@popielow.pl). Jego wy-
kształcenie nie powinno być niższe niż 
średnie. Do najważniejszych zadań za-
licza się m.in.: planowanie kalendarza 
imprez i propozycji programowych, or-
ganizacja i prowadzenie zajęć artystycz-
nych, tworzenie projektów kulturalnych, 
nawiązywanie współpracy z instytucjami 
i  środowiskiem artystycznym, zbieranie 
informacji o oczekiwaniach i potrzebach 
kulturalnych społeczności. 

Szczegółowe wymagania i oczekiwania 
znajdują się na stronach internetowych 
obu placówek.

W pierwszą niedzielę września odbę-
dzie się festiwal Popielove Folkowe. 
Centrum Kultury stanie się miejscem 
pełnym regionalnych potraw, natural-
nych kosmetyków oraz ręcznie wyko-
nanych ozdób.

W zglobalizowanym świecie zdomi-
nowanym przez duże przedsię-

biorstwa i fabryki coraz mniej miejsca 
mają lokalni wytwórcy i rękodzielnicy. 
Szansą na zaprezentowanie swoich wy-
robów i potraw będzie dla nich festiwal 
rękodzieła i regionalnych produktów 
„Popielove Folkowe”.

Impreza wystawienniczo-handlowa 
odbędzie się 5 września w godz. 11.00-
19.00 na placu przy Samorządowym 
Centrum Kultury, Turystyki i Rekre-
acji w Popielowie. Jak przekonują or-
ganizatorzy: „Wydarzenie zostało stwo-
rzone z myślą o lokalnych twórcach, 
rękodzielnikach, osobach kochających 
sztukę ludową i produkty hand made, 

miłośnikach naturalnych i dobrych 
smaków”. 

W trakcie festiwalu będzie możli-
wość podziwiania, smakowania i za-
kupu przedmiotów oferowanych przez 
wystawców, np. miodów, serów, natu-
ralnie robionych kosmetyków, wyrobów  
z drewna, makram, ceramiki.  

Odbędą się warsztaty plastyczno-rę-
kodzielnicze dla dzieci. Zuzanna Ci-
szewska poprowadzi pogadanki mu-
zyczno-historyczne o średniowiecznych 
gęślach z Opola. Prelegentka przedsta-
wi historię dwóch instrumentów, któ-
rych szczątki wydobyto podczas wyko-
palisk na Ostrówku w Opolu w okresie 
powojennym. Przewodnik zaprosi zain-
teresowanych do Izby Śląskiej, w której 
przybliży dawne życie wiejskie. O od-
powiedni klimat zadbają zespoły Lubov  
i Siołkowiczanki. W konkursie o „Złotą 
warzechę” wybrane zostaną najsmacz-
niejsze przetwory.

Od września nowa oferta  
w Centrum Kultury

Rozpocznij pra-
cę w kulturze

Festiwal rękodzieła  
i regionalnych produktów

Fot. Pixabay
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Dom Kultury w Karłowicach Centrum Kultury w Popielowie
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NOWINY gminne

W czterech miejscowościach 
odbyły się spotkania o tema-
tyce historycznej. Głównym 
odniesieniem było dziedzic-
two kulturowe architekta 
Karla Friedricha Schinkla.

Co wspólnego z gminą Po-
pielów może mieć jeden 

z najwybitniejszych twórców 
klasycyzmu w Królestwie 
Prus? Otóż wiele. Niemiec-
ki architekt Karl Friedrich 
Schinkel pozostawił po sobie 
ślad także w naszych miej-
scowościach. Jego działalność 
zauważyć można w kościo-
łach pw. św. Judy Tadeusza  

w Kurzniach oraz pw. św. Mi-
chała Archanioła w Starych 
Siołkowicach.

O dziedzictwie Schinkla  
w gminie Popielów dowiedzie-
li się uczestnicy trzech spotkań 
z historią, które odbyły się  
w Kaniowie, Lubieni, Popielo-
wie i Starych Siołkowicach. Lo-
kalni historycy Edward Piróg  
i Stanisław Szynkowski opo-
wiedzieli o dziejach danej wsi 
i ich wyjątkowych miejscach, 
a także o oryginalności sty-
lu Schinklowskiego. Dzieci 
zebrane doświadczenia prze-
niosły na papier, na którym  

z wykorzystaniem węgla ry-
sunkowego namalowały obej-
rzane obiekty. 

Spotkania zorganizowało 
Stowarzyszenie Nasza Wieś 
Stare Siołkowice w ramach 
projektu partnerskiego pn. 
„Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego architekta Karla 
Friedricha Schinkla w gminie 
Popielów – renowacja zabyt-
kowego kościoła w Kurzniach  
i działania edukacyjno-in-
formacyjne w województwie 
opolskim”, współfinansowane-
go z RPO WO 2014-2020.

Przypominamy, że na każ-
dym mieszkańcu Polski spo-
czywa obowiązek, by wziąć 
udział w Narodowym Spi-
sie Powszechnym Ludności  
i Mieszkań 2021. Potrwa on 
już tylko do 30 września br.

Narodowy Spis Powszech-
ny Ludności i Mieszkań 

to badanie demograficzne re-
alizowane raz na 10 lat przez 
Główny Urząd Statystyczny. 
Tym razem wiodącą formą jest 
samospis internetowy, podczas 
którego każdy mieszkaniec 
powinien dokonać weryfika-
cji, aktualizacji i uzupełnienia 
danych zamieszczonych w spe-
cjalnym formularzu

Internetowe rozwiązanie 
jest najdogodniejsze, bowiem 
spisu można dokonać o każdej 

porze na dowolnym urządze-
niu mobilnym, w domu lub 
gminnym punkcie spisowym –  
spis.gov.pl. Od 23 czerwca 
swą pracę bezpośrednią roz-
poczęli rachmistrzowie. Zgod-
nie z ustawą o narodowym 
spisie powszechnym ludności 
i mieszkań (art. 17a ust. 1-3) 
nie można odmówić im prze-
kazania danych, gdy skontak-
tują się z nami telefonicznie 
lub odwiedzą osobiście. 

Rachmistrz dzwoni zawsze 
z numeru 22 828 88 88 lub  
z numeru infolinii spisowej 
22 279 99 99. Respondenci 
mają prawo każdorazowego 

zweryfikowania tożsamości 
ankietera. 

NSP 2021 zakończy się  
30 września. Udział w nim jest 
obowiązkowy. Odmowa udzie-
lenia odpowiedzi wiąże się  
z możliwością nałożenia kary 
grzywny przez sąd, co jest uję-
te w art. 57 ustawy o statystyce 
publicznej. 

W razie wątpliwości moż-
na zadzwonić na infolinię  
spisową: 22 279 99 99 lub skon-
taktować się z Gminnym Biu-
rem Spisowym w Popielowie:  
77 427 58 41 lub 77427 58 33.

Wysokie 7. miejsce wśród 
gmin wiejskich wojewódz-
twa opolskiego i jednocześnie 
297. wśród 1533 gmin wiej-
skich zajęła gmina Popielów. 
Lokata została przyznana  
w Rankingu Finansowym Sa-
morządu Terytorialnego za 
2020 rok.

Włodarze każdej gminy 
w Polsce starają się jak 

najgospodarniej rządzić swo-
im budżetem. Podstawową 
oceną jest przyznawane przez 
radnych absolutorium, jednak 
najbardziej przejrzysty obraz 
zawarty jest w corocznym Ran-
kingu Finansowym Samorządu 
Terytorialnego.

Gmina Popielów za swą po-
litykę finansową z 2020 r. zna-
lazła się na 7. miejscu wśród 
gmin wiejskich województwa 
opolskiego. W tej samej kate-
gorii w skali kraju jest to 297. 
pozycja na 1533 możliwych. 

Ocena samorządów odby-
wa się na podstawie konkret-
nych wskaźników, np.: udział 
dochodów własnych w docho-
dach ogółem, udział wydatków 
inwestycyjnych w wydatkach 
ogółem, relacja zobowiązań do 
dochodów. 

Ranking przygotowali spe-
cjaliści z Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu  
w ramach Europejskiego Kon-
gresu Samorządów. Jego głów-
nym celem jest sprawdzenie  
i ocena sytuacji gmin wiejskich, 
wiejsko-miejskich, miejskich, 
miast na prawach powiatu oraz 
powiatów ziemskich.

Gmina  
Popielów 
w pierwszej 
dziesiątce 
województwa

Czas upływa, więc nie zwlekaj i spisz się!
 Fot. Marcin Luszczyk

Poznali historię regionu i dorobek  
architekta Schinkla
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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.

Składniki:
– 1 kg zielonych pomidorów
– 1 kg cukru żelującego
– 1 laska wanilii lub szczypta 
cynamonu i goździków

„Floris” – florystyka pogrzebowa
Stare Siołkowice, ul. Michała 9
tel. 511 074 420 

Kwiaciarnia „Agawa” 
Stare Siołkowice, ul. Klapacz 32 
tel. 695 525 554

Kwiaciarnia „Rajski kwiat” 
Popielów, ul. Dworcowa 4
tel. 77 469 41 73

Zakład pogrzebowy Monika Psykalla 
Stare Siołkowice, ul. Powstańców Śląskich 28a
tel. 602 582 542

Wykonanie:
Pomidory umyć, drobno pokroić, wymieszać  

z cukrem żelującym i przyprawami. Zagotować. Nie 
przerywając mieszania gotować masę przez 2 minuty 

na dużym ogniu. Natychmiast przełożyć do słoików  
i szczelnie zamknąć.

Smacznego!

Dżem z zielonych pomidorów

 Fot. Pixabay

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.
Zachęcamy do wspierania usługodawców, którzy zlokalizowa-
ni są na terenie gminy Popielów. 
Tym razem przedstawiamy kwiaciarnię i zakład pogrzebowy.
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Rodzicu, skorzystaj z programu 
„Dobry Start”
Wnioski o świadczenie „Dobry Start” można składać do końca 
listopada. Jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów roz-
poczynających rok szkolny to inwestycja w polską edukację.

Początek września dla każdego rodzica wiąże się ze zwięk-
szonymi wydatkami. Nowy plecak, kolejne książki i zeszyty, 

niezbędne przybory to wszystko sporo kosztuje, jednak każdemu 
uczniowi przysługuje 300 zł wsparcia. Przyznane pieniądze mogą 
stać się sporym odciążeniem finansowym.
Kto może skorzystać?

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży uczących się  
w szkole, aż do ukończenia 20. roku życia. Osoby niepełno-
sprawne pobierające naukę w szkole mogą korzystać ze wsparcia  
o cztery lata dłużej. 

„Dobry Start” nie przysługuje dzieciom przedszkolnym (w tym 
także rozpoczynającym zerówkę) oraz studentom.
Jakie formalności trzeba wypełnić?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zro-
bić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktycz-
ny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca 
opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego 
o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, 
które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, 

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki 
opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie 
online. Dostępne są trzy drogi: bankowość elektroniczna, Plat-
forma Usług Elektronicznych ZUS, portal emp@tia.
Jaki jest czas oczekiwania?

ZUS wypłaci pieniądze tylko na konto bankowe wskazane  
we wniosku. Wypłata będzie realizowana:
• do 30 września 2021 r. – na podstawie wniosków złożonych 

do końca sierpnia,
• w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku – na podstawie 

wniosków składanych od września.
Gdzie uzyskam pomoc?

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wy-
płatą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu 
będą dostępne na portalu PUE ZUS. 

Osoby, które napotkają problemy, mogą skorzystać z po-
mocy pracowników ZUS: w placówce, poprzez infolinię  
22 290 22 02 (czynna od pn.-pt. w godz. 8.00-15.00) lub z wyko-
rzystaniem połączenia online: www.zus.pl/e-wizyta. 


