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NowiNy gminne
Odkryj
piękno swojej okolicy

zamek
w Karłowicach
N

ajcenniejszym zabytkiem na terenie gminy jest gotycki zamek
mieszczący się w Karłowicach. Jego początki sięgają XIV w. Wieś
i zamek należały do możnego rodu Czamborów (von Tschammer).
Obiekt w dokumentach pojawia się dopiero w 1411 r., kiedy
to został nabyty przez Hansa von Zedlitz. Od 1440 r. znajdował się on
w rękach rodu von Beess. Od 1493 r. karłowickie dobra należały do
Adama Beessa, zaufanego dworzanina Piastów brzesko-legnickich,
marszałka, a później namiestnika księstwa brzeskiego.
Karłowickie dobra w 1565 r. kupił książę brzeski Jerzy II.
Od tego czasu był to zamek myśliwski brzeskich Piastów i zarząd
dóbr. Książę Jerzy II dokończył renesansową przebudowę, której
śladem jest narożny budynek z bramą. W 1675 r., wraz ze śmiercią
księcia legnicko-brzeskiego Jerzego IV Wilhelma, wygasła dynastia
Piastów. Dobra karłowickie trafiły w ręce królów czeskich i cesarzy
niemieckich z dynastii Habsburgów, a zamek stał się siedzibą
cesarskich zarządców. Ok. 1710 r., po ugodzie altransztackiej, cesarz
Józef I Habsburg ufundował barokową kaplicę jako siedzibę parafii
dla mniejszości katolickiej. W 1741 r. zamek przeszedł w ręce królów
pruskich z dynastii Hohenzollernów i był siedzibą dóbr państwowych.
Jedno ze skrzydeł zamkowych zajmował browar. Na początku XX
w. zamek wraz z resztką dóbr przeszedł w ręce prywatne. Po 1945 r.
został upaństwowiony, był siedzibą m.in. nadleśnictwa i przedszkola,
a przejściowo także Gromadzkiej Rady Narodowej. Częściowo
wyremontowany na początku lat 80. XX w. ponownie trafił w ręce
prywatne.

Fot. Marcin Luszczyk

W swojej historii zamek przechodził różne koleje losu, które
częściowo zatarły cechy stylowe poszczególnych części. Obecnie jest
to gmach o zróżnicowanej bryle otaczającej dziedziniec w kształcie
trapezu. Nad zamkiem góruje średniowieczna wieża cylindryczna,
podwyższona w XVI w. i ok. 1710 r. zaadaptowana na dzwonnicę.
Jest to druga tego typu budowla w naszym województwie. Obok
znajduje się brama przejazdowa wkomponowana w narożny
budynek renesansowy.
Przedłużeniem skrzydła południowego jest budynek mieszkalny
z XVIII w., powiększony w XIX w., dostawiony po zewnętrznej
stronie średniowiecznego muru. Skrzydło wschodnie mieści budynek
gospodarczy z późnogotyckim portalem kamiennym i wysokim
sklepieniem kolebkowym. Skrzydło północne zajmuje kaplica
zbudowana w rzucie prostokąta, z półkolistą apsydą, przykryta
t r z y pr z ę s ł ow y m s k l e pi e n i e m kol e bkow y m z lu n e t am i
i gurtem akcentującym tęczę. Nakryta jest dachem dwuspadowym
z naczółkami.
Zamek wznosi się na ziemnym tarasie z częściowo zachowaną
fosą. Otoczony jest niewielkim parkiem, który rozpościera się
pomiędzy rzeką Stobrawą a jej bocznym ramieniem – Młynówką.
Drzewostan parku jest głównie liściasty (dęby, lipy, buki, akacje).
Jest to jedna z najlepiej zachowanych średniowiecznych
budowli warownych na terenie województwa opolskiego. Budynki
tworzą czworobok wokół dziedzińca, a nad całością dominuje
dawny donżon – wieża ostatniej obrony. Mimo że założenie jest
kompletne i w ostatnich latach przeprowadzono częściowy remont,
to stan techniczny zabudowań oraz otoczenia jest daleki od czasów
świetności.
Zamek okazjonalnie dostępny jest dla zwiedzających. W ostatnich
latach był główną atrakcją Europejskich Dni Dziedzictwa
organizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Karłowic
i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dra Jana Dzierżona.
Obiekt obecnie jest wystawiony na sprzedaż.

#odkrywamyPopielów
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Konie są zwierciadłem naszej duszy
Katarzyna Bieniek jest instruktorem
rekreacji ruchowej o specjalności jazda
konna i hipoterapia. Od marca 2021 r.
kieruje stadniną koni w Popielowie,
gdzie prowadzi treningi dla początkujących. W rozmowie opowiedziała
o swojej pasji, jeździeckich początkach
i zaletach, jakie niesie ze sobą kontakt
z końmi.

Najmłodsza jest Aria. Kocha pracować,
a czas wolny od jazd spędza na tarzaniu
się w piasku, ponieważ wzięła sobie do
serca sparafrazowane powiedzenie „brudny
koń to szczęśliwy koń”. Chodzi jak pies za
człowiekiem i potrafi wykonywać różne
sztuczki. Czasami sama zastanawiam się,
skąd u niej te pomysły. [śmiech]

A skąd miłość do tych szlachetnych
zwierząt?
Konie od dziecka były nierozłączną
częścią mojego życia. Pasja przerodziła
się w sens życia i nie wyobrażam sobie,
aby teraz mogło być inaczej. Młodzieńcze
zainteresowanie wpłynęło na dalsze decyzje
w moim osobistym rozwoju.

W jaki sposób przejawiało się to
zainteresowanie?

Fot. archiwum prywatne

Konie nie lubią samotności, są zwierzętami stadnymi. Ile koni znajduje się
pod Pani opieką?
Stajnia liczy trzy klacze: Pasja – siwa
w hreczce rasy małopolskiej, Esencja
– skarogniada rasy śląskiej, Aria – srokata
rasy huculskiej.
W przyszłości planujemy powiększenie
naszego stada o kuca bądź małego konia
dla naszych najmłodszych podopiecznych.
Zastanawiamy się również nad hodowlą
własnych źrebiąt, ale to wymaga dużego
doświadczenia i doboru odpowiedniego
ogiera, aby źrebię miało prawidłowy
pokrój i dobry charakter.

Każdy człowiek jest inny i podobnie
jest chyba z końmi. Jakimi cechami
wyróżniają się Pani zwierzęta?
Nasze konie posiadają bardzo ciekawe
osobowości: Esencja nie należy do małych
koni, a najlepiej spełnia się pod najmłodszymi
jeźdźcami. Emanuje z niej niesamowity
spokój i opanowanie, nawet w najtrudniejszych
sytuacjach potrafi zachować zimną krew.
Jest bardzo wymagająca dla osób już
jeżdżących, gdyż – jak to prawdziwy koń
profesor – nie pozwala iść na skróty.
W krwi Pasji płynie domieszka konia
angloarabskiego i często przy szybkich
galopach pokazuje swój piękny arabski
bu k i e t . Je st kon i e m n i e s amow i c i e
wygodnym i przyjemnym w prowadzeniu.
Uwielbia towarzystwo człowieka, dlatego
też jest ulubienicą naszych jeźdźców.
www.popielow.pl

Każdą wolną chwilę spędzałam w stajni,
zaczynając od sprzątania boksów, aż po
pastowanie siodeł. Następnie, prowadząc
konia, pomagałam przy zajęciach hipoterapii.
Wtedy nastąpiła decyzja, aby udać się na
kurs hipoterapii i jazdy konnej. Już jako
nastolatka pracowałam w stajni jako jeździec.
Nabierałam obycia z młodymi końmi
i zdobywałam doświadczenie.

Pierwsze jazdy z pewnością wiązały się
z upadkami.
W swoim życiu spadłam już tyle razy,
że przestałam liczyć, ale zawsze kończyło
się to tylko drobnymi zadrapaniami lub
stłuczeniem. Człowiek uczy się na błędach,
dlatego zawsze mówię swoim uczniom,
że stajemy się jeźdźcem dopiero po
pierwszym upadku.
Jazda konna to bardzo duży wysiłek
fizyczny, ale gwarantuje, że wart tych
wszystkich wspaniałych chwil na grzebiecie
konia.

Jak często należy trenować, aby poczuć
się pewnie na koniu?
Aby nauka przynosiła efekty, należy
jeździć regularnie – minimum raz w tygodniu.
Kontakt z koniem warto mieć już od
najmłodszych lat. W naszej stajni zajęcia
prowadzone są już od 3. roku życia. Górnej
granicy wieku nie ma, ponieważ jazda jest
dobra dla wszystkich.
Przychodząc na zajęcia, trzeba słuchać
wskazówek instruktora, bo tylko wtedy
lekcja może przebiec bezpiecznie dla
konia i jeźdźca.

Właśnie. Co w momencie, gdy koń się
spłoszy?
Konie są z natury płochliwe, dlatego
warto wiedzieć, jak się zachowywać w takich
sytuacjach. Zawsze trzeba zachowywać
przy nich spokój, nie wolno wykonywać

nerwowych ruchów, biegać lub krzyczeć.
Nie podchodzimy do konia od tyłu, a jeżeli
już musimy, to najpierw zwracamy jego
uwagę głosem.
One są zwierciadłem ludzkiej duszy.
Wyczuwają nasz nastrój i podejście, które
powinno być zdecydowane, pewne. To my
musimy nauczyć się rozpoznawać, kiedy
koń nas ostrzega przed podejściem do
niego. Konie sygnalizują, gdy czują się
zagrożone i mogą kopnąć lub ugryźć. Stale
powinno się pamiętać, żeby nie popadać
w rutynę, gdyż to ona jest najczęstszym
czynnikiem wypadków przy koniach.
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Czyli naprawdę sporo zależy od podejścia jeźdźcy. Jak przebiegają prowadzone przez Panią lekcje?
Lekcje zaczynamy od przygotowania
konia do jazdy, w tym czasie uczymy się
obchodzenia z koniem, czyszczenia go oraz
siodłania. Następnie stawiamy pierwsze
kroki na ujeżdżalni na grzbiecie konia,
z pełną asekuracją ze strony instruktora.
Dobry instruktor jazdy konnej, jak
każdy nauczyciel, musi być cierpliwy
i powinien posiadać dużą wiedzę, którą
zamierza przekazywać swoim jeźdźcom.
Kontakt z koniem wywiera
wielokierunkowy, pozytywny wpływ
na organizm oraz psychikę człowieka.
Lecznicze oddziaływanie konia doceniają
osoby potrzebujące pomocy w formie
terapii psychoruchowej.

Proszę przybliżyć
z koniem.

temat
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terapii

Hipoterapia i jazda konna oddziałują na
sferę fizyczną, podnosząc ogólną sprawność,
normalizację napięcia mięśniowego,
torowanie właściwego wzorca chodu.
Stymulują normalizację czucia głębokiego
oraz powierzchniowego i poprawiają
koordynację zdolności motorycznych, takich
jak: równowaga, poczucie rytmu, orientacja
w przestrzeni i schemacie własnego ciała.
W sferze emocjonalno-motywacyjnej
oddziałują na wzrost motywacji i akceptacji
procesu terapeutycznego, zwiększenie
poczucia własnej wartości, zmniejszenie
zaburzeń. W sferze poznawczej stymulują
zaś: odbiór wrażeń zmysłowych, uwagę,
pamięć, myślenie i mowę oraz nabywanie
nowych umiejętności. W sferze społecznej
aktywizują psychospołecznie i rozwijają
pozytywne relacje.

Posiada Pani jakieś miłe wspomnienie
z zajęć?
Podczas zajęć hipoterapii przedszkolak
wypowiedział swoje pierwsze słowo w życiu
– właśnie do konia. Proszę sobie wyobrazić
to wzruszenie i euforię, moją i rodziców.

Marcin Luszczyk
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Gmina Popielów ma przemyślany
i zbilansowany budżet
Niemalże 33% kwoty ogólnej wydatków
stanowić będą wydatki inwestycyjne.
Zaplanowano realizację kilku ważnych
działań rozwojowych. Zwiększono
dotacje dla sołectw i instytucji kultury.

W

p ołow ie g r u dn i a R ad a Gmi ny
Popielów jednogłośnie przyjęła budżet
na 2022 r. Uzyskał on także pozytywne
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu oraz gminnej Komisji Budżetu,
Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

– W tym roku czeka nas wiele niepewności,
jednak budżet został przygotowany w taki
sposób, aby odpowiadał pojawiającym
się przed nami wyzwaniom. Zawarliśmy
w nim inwestycje, które będą zaspakajać
potrzeby naszej społeczności lokalnej.
Plany są duże, teraz czas na ich realizację –
mówi Sybilla Stelmach, wójt gminy.
Dochody przyjęte zostały na
poziomie 40 680 293,79 zł, zaś wydatki to
49 034 275,25 zł. Powstały deficyt zostanie
pokryty niewykorzystanymi środkami
pieniężnymi, wolnymi środkami oraz
pożyczkami. Inwestycje finansowane
ze środków zewnętrznych wymagają
kredytowania, będącego wyprzedzeniem
rozliczeniowym, które zostanie spłacone
po zakończeniu działania.

Zaplanowane inwestycje
Fot. Marcin Luszczyk
Nieestetyczne wnętrze Centrum Kultury
przejdzie do przeszłości.

Tegoroczne wydatki inwestycyjne mają
wynieść nieco ponad 16 000 000 zł, co stanowi
prawie 33% kwoty ogólnej wydatków.
Za kwotę 9 432 155,88 zł kontynuowana
będzie budowa ścieżek pieszo-rowerowych.
Modernizacji ulegną drogi gminne:
u l . Po l n a w Now yc h S i o ł kow i c a c h
(910 885,82 zł), ul. Pokojska w Lubieni
(260 372,33 zł). Przygotowane zostaną
dokumentacje na: modernizację oczyszczalni
ścieków w Starych Siołkowicach, remont
ośrodka zdrowia w Karłowicach, przebudowę
kolejnych dróg gminnych.

Fot. Marcin Luszczyk
Ekologiczne ogrzewanie
zamontowane zostanie m.in. w GOPSie.

Rozpoczną się działania zmierzające
do budowy świetlic wiejskich w Nowych
Siołkowicach oraz Kuźnicy Katowskiej.

Nowa droga połączyła
ul. Wolności z Kabachami

Prowadzone będą także prace w związku
z pl anow aną pr z ebu d ow ą bu dy n ku
SCKTiR w Popielowie.
W budynkach użyteczności publicznej
w y m i an i e n a b ard z i e j e kol o g i c z n e
u leg ną indy w idu a lne źró dła ciepła
(2 723 769,27 zł). Dofinansowywane
będą wymiany dotychczasowych pieców
w budynkach jednorodzinnych. Ludowy
Klub Sportowy w Karłowicach wzbogaci się
o nowe szatnie i ogrodzenie rozgraniczające
płytę boiska od trybun (350 000 zł).
W dalszym ciągu realizowany będzie projekt
„Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności
– edukacja, rozpoznanie i ochrona”.

Dotacje dla instytucji,
jednostek i klubów
W przyjętym budżecie zwiększona
została kwota dotacji dla SCKTiR. Instytucja
otrzyma 790 000 zł. Gminnej Bibliotece
Publicznej przyznano 320 000 zł (o 20 tys.
więcej niż w roku ubiegłym). Na zadania
w zakresie kultury fizycznej przeznaczone
zostanie 230 000 zł. Działania w obrębie
ochrony zdrowia wyniosą 120 000 zł.
Do 334 642,31 zł zwiększona została pula
środków w ramach funduszu sołeckiego.
Gmina Popielów będzie partycypować
w kosztach wykonania przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich dokumentacji na budowę
ronda w Popielowie. Założono 430 000 zł
na dofinansowanie do zakupu samochodu
pożarniczego dla OSP Karłowice. Centrum
Kultury otrzyma dotację w wysokości
25 000 zł na budowę miejsc postojowych
nad zbiornikiem wodnym w Nowych
Siołkowicach.
przed

Przebudowana została droga rolna pomiędzy ul. Wolności a ul. Kraszewskiego w Popielowie. Koszt inwestycji wyniósł 744 789,43 zł.

D
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Fot. Marcin Luszczyk

rogi dojazdowe do pól są w przeważającej części nieutwardzone i dziurawe.
Samorząd Województwa Opolskiego co roku wspomaga finansowo gminy
w przebudowie tychże dróg. Gmina Popielów otrzymała 337 000 zł dotacji
na modernizację trasy łączącej ul. Wolności z ul. Kraszewskiego (Kabachy).
Na odcinku 1,353 m wykonana została nawierzchnia asfaltowa, dzięki której
jezdnia będzie gładka i łatwa w utrzymaniu. Rolnikom umożliwi ona bezpieczny
i bezproblemowy dojazd do pól. Zmniejszona zostanie emisja spalin i hałasu,
a także wyeliminowane zostanie powstające dotychczas zapylenie. Poprawie uległ
również odpływ wód opadowych, bowiem wykonano odpowiednie odwodnienie.
Całkowita kwota wydatków wyniosła 744 789,43 zł, z tego z budżetu gminy
pokryto ok. 55% kosztów. Z atrakcyjnej rekreacyjnie trasy mogą korzystać także
piesi i rowerzyści, jednak powinni pamiętać, aby zachować tam szczególną czujność
związaną z odbywającymi się tam pracami rolniczymi.

www.popielow.pl
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Jak w 2021 r. wykorzystano fundusz sołecki?
W 2021 r. fundusz sołecki w gminie
Popielów został wykorzystany w 99,64%.
Na działania zrealizowane w miejscowościach wydano 309 374,47 zł.

G

minę Popielów tworzy dwanaście
w yjąt kow ych s ołe c tw. Każd a ze
społeczności ma własne potrzeby i plany
rozwoju miejscowości. Od 2017 r. samorząd
wspiera te działania i wyznacza w budżecie
pulę środków przeznaczoną na realizację
funduszu sołeckiego.
W minionym roku wsie otrzymały do
dyspozycji rekordową sumę 310 487,82 zł.
Sołtysi wraz z radami w trakcie roku dokonywali
korekt kwot na poszczególne zadania lub
zmieniali swoje zamierzania. W ostatecznym
rozrachunku wykorzystano 99,64% środków.

Sołectwa są coraz piękniejsze

Zadbali o mieszkańców
Sołectwa przykładały dużą wagę do
bezpieczeństwa mieszkańców. Zakupione
zostały: agregat prądotwórczy dla OSP
Popielów (10 000 zł) oraz podpor y
hydrauliczne dla OSP Karłowice
(5000 zł). Zamontowano kolejne lampy
solarne doświetlające miejsca, gdzie nie
było możliwości wykonania oświetlenia
z sieci: w Popielowie ul. Kamieniec 3 szt.
(12 343 zł, w tym 5000 zł z Marszałkowskiej
Inicjatywy Sołeckiej), w Karłowicach
ul. Boczna Kolejowa 2 szt. (11 000 zł),

w Lubieni 1 szt. (5781 zł) i w Starych Kolniach
1 szt. (5781 zł).

Obostrzenia ograniczyły nieco imprezy
W niemal wszystkich sołectwach
przewidziano środki na organizację imprez
kulturalnych i integracyjnych. Pomimo
ograniczeń związanych z pandemią
zorganizowano różnorodne wydarzenia
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:
festyny, dożynki wiejskie, spotkania
mikołajkowe i świąteczne. Zakupiono również
sprzęt służący organizacji imprez: zestawy
stołów (Lubienia, Nowe Siołkowice), namiot
(Popielów), nagłośnienie (Stobrawa) czy
ogrzewacz gazowy (Nowe Siołkowice).
Oczkiem w głowie sołtysów były
świetlice wiejskie i domy kultury, które na
co dzień służą mieszkańcom do organizacji
licznych spotkań i wydarzeń kulturalnych.
Doposażono: dom kultury w Karłowicach
(20 000 zł) – meble i sprzęty do kuchni
i pracowni oraz mikrofony, świetlicę
w Kuchniach (3000 zł) – meble kuchenne,
świetlicę w Lubieni (6000 zł, w tym 5000 zł
z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej)
– nagłośnienie i oświetlenie, altanę
w Popielowskiej Kolonii (6133 zł, w tym
5000 dotacji z Marszałkowskiej Inicjatywy
Sołeckiej) – nowe obicie altany oraz sprzęty,
dom ludowy w Rybnej (5018 zł) – szafy oraz
drobne wyposażenie, świetlicę w Stobrawie
(1300 zł) – drobny sprzęt do kuchni.

Fot.: archiwum prywatne,
Marcin Nawrot
/Stare Siołkowice

Sporo uwagi poświęcono poprawie estetyki
i utrzymaniu terenów zielonych. Sołectwa
sfinansowały koszenie trawy oraz bieżącą
pielęgnację skwerów i roślin ozdobnych.
Pona dto p o c z y n i ono i nwe st yc j e :
zakupiono elementy ogro dzenia na
boisko i ułożono kostkę brukową na placu
zabaw w Kaniowie, wykonano skwer przy
ul. Szkolnej w Nowych Siołkowicach(wartość
10 040 zł, w tym 5000 zł z Marszałkowskiej
Inicjatywy Sołeckiej), zakupiono tuje na
teren przy altanie w Popielowskiej Kolonii,
wykonano nową aranżację skweru przy
przystanku w Rybnej, zakupiono pojemnik

na nakrętki w kształcie serca oraz sprzęty
ogrodnicze w Popielowie, sfinansowano
elementy ogrodzenia terenu gminnego
w Starych Kolniach, odnowiono przystanek
w Kuźnicy Katowskiej oraz wymieniono
lawendę w centrum Starych Siołkowic.
Wzbogacona została oferta wypoczynku
na placach zabaw. Nowe sprzęty pojawiły
się w Kurzniach (10 000 zł), Kuźnicy
Katowskiej (12 000 zł, w tym 5000 zł
z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej),
Nowych Siołkowicach (4000 zł), Rybnej
(niemal 5000 zł). Pojawiły się też nowe
możliwości rekreacji i uprawiania aktywności
ruchowej: w Stobrawie zamontowano
urządzenia fitness (13 800 zł), a w Starych
Siołkowicach zestaw do street workout
(12 000 zł). Przeprowadzono także prace
remontowe ścieżek na tamtejszym placu
zabaw Nivea (9900 zł).

Kierowco, ściągnij nogę z gazu
Od 1 stycznia obowiązuje nowelizacja Prawa o Ruchu Drogowym zaostrzająca kary dla sprawców wykroczeń drogowych.
Zwiększeniu uległy maksymalne wartości mandatów nakładanych na kierowców.

W

raz z rozpoczęciem się 2022 r. weszły w życie nowe przepisy
w ruchu drogowym i kodeksie wykroczeń. Zgodnie z nowelizacją
wzrosły kwoty w taryfikatorze mandatów, co ma skłonić kierowców
do wolniejszej i bezpieczniejszej jazdy.
Kierowcy otrzymają mandaty za przekroczenie dopuszczalnej
prędkości: do 10 km/h – 50 zł, od 11 do 15 km/h – 100 zł
i 3 punkty, od 16 do 20 km/h – 200 zł i 3 punkty, od 21 do 25 km/h
– 300 złotych i 6 punktów, od 26 do 30 km/h – 400 złotych
i 6 punktów, od 31 do 40 km/h – 800 złotych i 10 punktów,
od 41 do 50 km/h – 1000 złotych i 13 punktów, od 51 do 60 km/h
– 1500 złotych i 15 punktów, od 61 do 70 km/h – 2000 złotych
i 15 punktów, od 71 km/h – 2500 złotych i 15 punktów.

www.popielow.pl

Wzrosły także stawki mandatów za inne wykroczenia, np.:
rozmowa przez telefon podczas jazdy będzie – 500 zł, nieustąpienie
pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł, wyprzedzanie na zakazie
– 1000 zł, jazda bez uprawnień – 1500 zł. Dodatkowo policjanci będą
mogli sumować mandaty za popełnienie kilku wykroczeń naraz
(do 6000 zł).
Nowy taryfikator mandatów wiąże się także ze zmianą
dotychczasowego sposobu liczenia punktów karnych, które wejdą
jednak w życie dopiero we wrześniu. Punkty karne będą kasowane
dopiero po upływie dwóch lat od dnia zapłaty grzywny. Kierowca
będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna
liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Limit punktów
nie ulegnie jednak zmianie – nadal będzie wynosić 24 punkty dla
doświadczonych kierowców, a 20 dla poczatkujących (przez dwa lata
po uzyskaniu prawa jazdy). Ponadto usunięte zostaną dotychczasowe
kursy zmniejszające liczbę punktów.
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Nowiny gminne

Fot.: Marcin Luszczyk,, PP Stare Siołkowice

Z życia przedszkoli…

Dzieci bawią się i uczą
w przyjaznych przedszkolach
Gminne przedszkola biorą udział w projekcie edukacyjnym rozszerzającym dotychczasową ofertę. Tym razem placówki zostały doposażone w sprzęt cyfrowy,
a siołkowickie dzieci mogą korzystać
z nowego placu zabaw.

U

częszczanie dzieci do przedszkola
jest bardzo war tościowe dla ich
wielopłaszczyznowego rozwoju. Maluchy
zawierają pierwsze przyjaźnie, poznają
wartość nauki i rozwijają swoje zdolności.
Gm i na Popi el ów p opr z e z proj ekt
„Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”
stara się wspierać nauczycielki w prawidłowym kształtowaniu najmłodszych.
W ramach realizacji kolejnej części
projektu placówki w Popielowie, Starych
Siołkowicach i Karłowicach otrzymały na
przełomie roku nowy sprzęt, który uatrakcyjni
prowadzone zajęcia i zachęci wychowanków
do poznawania otaczającego świata. Każde
z przedszkoli wzbogaciło się o: monitor

interakty wny, podłogę interakty wną
z pakietem rewalidac yjnym oraz
dodatkowym pakietem 4 gier. Podłoga
interaktywna nie tylko zachęca dzieci do
aktywności fizycznej, ale również odgrywa
rolę edukacyjną. Zabawa z jej udziałem
angażuje zmysły dziecka: dotyk, słuch,
wzrok. Dzięki temu zwiększa się koordynacja
i sprawność najmłodszych.
Zakupiono także: laptopy
z oprogramowaniem Office, urządzenia
w i e l o f u n k c y j n e ( d r u k a r k a , s k a n e r,
ksero). Wartość pozyskanych urządzeń
to ok. 64 000 zł. Przedszkolaki ze Starych
Siołkowic mogą cieszyć się dodatkowo
z atrakcyjnego placu zabaw – 40 000 zł.
Już od grudnia 2020 r. dzieci nieprzerwanie
uczestniczą w zajęciach dodatkowych,
które w yrównują szanse edukac yjne
i wzmacniają zdolności maluchów. Poprzez
zajęcia teatralne i rozwijające umiejętność
uczenia się podopieczni poszerzają kompetencje kluczowe, które stanowią połączenie

wiedzy, umiejętności i postaw uważanych
za niezbędne dla potrzeb samorealizacji
i prawidłowego rozwoju os obistego.
Dodatkowo cztery panie ukończyły studia
podyplomowe podnoszące ich umiejętności
i kwalifikacje.
Gmina Popielów projekt „Przedszkola
dla wszystkich przyjazne 2” realizuje
w partnerstwie z Urzędem Miasta Opola.
Zadanie współfinansowane jest przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020.

Przedszkola były wypełnione
świąteczną radością
W ostatnich dniach minionego roku dzieci poczuły wyjątkową atmosferę świąt także w przedszkolach. Przygotowały one
paczki dla potrzebujących i wystąpiły w jasełkach.

C

zas świąt Bożego Narodzenia wiąże się nie tylko z uczczeniem
przyjścia Chrystusa na świat, ale także otwiera ludzkie serca na
drugiego człowieka. Już od najmłodszych lat niesienia pomocy innym
uczone są przedszkolaki.

Wychowankowie Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach
po raz kolejny wzięli udział w akcji „Razem na Święta”, której
patronowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W placówce
zorganizowano zbiórkę rzeczy dla osób przebywających w Centrum
Opieki Paliatywnej Caritas Diecezji Opolskiej.
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Przedszkole Publiczne w Karłowicach przeprowadziło zbiórkę
prezentów dla dwóch placówek. We współpracy z druhami ochotnikami
wsparto podopiecznych Domowego Hospicjum dla dzieci w Opolu.
Podarunki przekazano również wychowankom Domu Dziecka
w Skorogoszczy.
Dzieci z Przedszkola Publicznego w Popielowie wraz ze swoimi
nauczycielkami upiekły ciastka, które wraz ze świątecznymi życzeniami
trafiły do osób życzliwych placówce. Grupa starszaków „Pszczółki”
pod czujnym okiem pani Edeltraudy Rychlik zaprezentowała
się w jasełkach.

Fot. archiwum przedszkoli

www.popielow.pl
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Młodzi siołkowiczanie
i popielowianka znają gwarę

Nieodpłatna
pomoc prawna
w gminie
Popielów

Julia Danisz ze Starych Siołkowic i Emilia Wahl z Popielowa zajęły pierwsze
miejsca w Regionalnym Konkursie Literackim „Ze Śląskiem na ty”. Nagrody
otrzymało także czworo siołkowiczan.

W

finale XXVIII Regionalnego Konkursu Literackiego „Ze Śląskiem na ty” nagrodzonych
zostało 39 uczestników, z czego aż sześciu pochodzi z gminy Popielów. Uczniowie
siołkowickiej i popielowskiej szkoły ślunsko godka przeniosły na papier i stworzyły ciekawe
opowiadania w gwarze.

W 2022 r. nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane będzie mieszkańcom
gminy Popielów dwa razy w tygodniu.
Punkt ma swoją siedzibę w budynku
GOPSu.

W kategorii klas I-IV szkół podstawowych I miejsce zdobyła Julia Danisz za pracę
„Jak gburski synek ze Starych Siołkowic profesory w Śtrasburgu łostoł”. Dwa miejsca
za nią znalazła się Karolina Kampa z opowiadaniem „Singerka”. Dominik Macioszek
za tekst „Niy ma tego złego, coby
na dobre nie wysło” otrzymał
wyróżnienie. Wszyscy są uczniami
PSP Stare Siołkowice.

P

otrzebujesz pomocy prawnika? Jesteś
w trudnej życiowej sytuacji, np.
potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu
na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”,
masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci
eksmisja, masz problemy z egzekucją
alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz
do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz
inne problemy związane ze sprawami
życia codziennego? Skorzystaj z pomocy
prawnej i poradnictwa obywatelskiego.
Wsparcie udzielane jest nieodpłatnie.

Najciekawszą historię wśród
uczniów klas V-VI napisała Emilia
Wahl z PSP Popielów. Miano
zwyciężczyni otrzymała za pracę
„Jak nasza ciotka Liska na służbie
była”. Wyróżnienie otrzymała Sonia
Kampa (PSP Stare Siołkowice)
za w yznanie „ Mamo joł chca
zwierzóntko”. Maxymilian Laxy
ze Starych Siołkowic zdradził, jak
wyglądała „Wakacyjnioł przigoda
we tirze” i otrzymał wyróżnienie
wśród uczniów ostatnich klas szkół
podstawowych.

W gminie Popielów punkt pomocy
prawnej mieści się w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej (ul. Powstańców 12,
Popielów). Od 3 stycznia br. doradca
dostępny jest dwa razy w tygodniu:
poniedziałek – godz. 10.00-14.00, wtorek
– godz. 10.00-14.00.

Fot. Łukasz czech

W konkursie zorganizowanym
przez Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Inicjatyw Kulturalnych
w gminie Łubniany „Animator”
udział wzięło 70 osób. W jury
ponownie zasiedli: prof. Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Teresa
Smolińska, prof. zw. dr hab. Bogusław
Wyderka, mgr Piotr Badura oraz
o. SVD ks. dr Henr yk Kałuża.
Uroczysta gala odbyła się Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia
im. Fryderyka Chopina w Opolu.

W celu uzyskania porady należy
przedzwonić pod numer: 693 014 714
lub 77 54 15 169. Pomoc udzielana jest
każdemu, kto znajduje się w sytuacji,
w której nie może ponieść kosztów takich
usług i złoży stosowne oświadczenie.
Z doświadczenia prawnika skorzystać
mogą również osoby fizyczne prowadzące
jednoosobową działalność gospodarczą.

emilia wykazała się
niezwykłą wiedzą pożarniczą
Uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach
zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Emilia Szczepaniak wykazała się znajomością historii
ochrony przeciwpożarowej, zadań OSP oraz zasad bezpieczeństwa.

O

gólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej już od lat cieszy się
sporym zainteresowaniem wśród uczniów. Rokrocznie młodzież
poszerza swoje horyzonty o nowe informacje z zakresu pożarnictwa,
np.: tradycji Związku OSP RP, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, zasad
udzielania pierwszej pomocy, prowadzenia akcji ratowniczych.
Wśród uczniów szkół podstawowych z całej Polski II miejsce
zajęła Emilia Szczepaniak z klasy 7a z PSP Karłowice. Konkurs
www.popielow.pl

z o s t a ł pr z e prow a d z ony
w formie online. Pierwszym
et ap em były eliminac j e
powszechne,podczas których uczestnicy musieli rozwiązać test
składający się z 60 pytań. Emilia uzyskała 55 punktów, co umożliwiło
jej awans do drugiego etapu, którym był już finał odbywający się
ustnie. Zawodniczka musiała odpowiedzieć na pięć pytań
z wylosowanego zestawu.
Gratulujemy Emilii i cieszymy się, że młodzież tak chętnie
dokształca się w tematyce pożarnictwa.
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strony pełne kultury

WOŚP zagra w gminie Popielów
30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się także w gminie
Popielów. Zaplanowano liczne atrakcje,
licytacje i występy. Kwestujący obecni będą
w kilku miejscowościach.

W

ielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
już 30 stycznia zagra po raz trzydziesty.
Tegoroczny finał będzie miał także miejsce
w gminie Popielów. Organizacje Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji,
Sołectwo Popielów oraz OSP Karłowice
połączyły siły i zaplanowały bogaty program
artystyczno-rozrywkowy. Najważniejsze będzie
jednak POMAGANIE!
Główne działania
odbędą się w Popielowie
Sztabem działań będzie popielowskie
Centrum Kultury, w którym świętowanie
rozpocznie się już od godz. 15.00. W programie artystycznym ujęto szereg ciekawych
występów, wśród których znajdą się uczestnicy
Studia Piosenki „Wiolinki” i „Ekspresja”,
tancerki z zespołu „Euforia”, członkowie
orkiestry dętej „Select Band”, młodzi tancerze
z Kurzni „FA-NI”.
Sztuczki z diabolo i żonglerki o godz.
15.25 wykona Krzysztof Riewold. O godz.
17.00 o db ę dzie się mag iczny p okaz
iluzjonisty Aleksandra Krajewskiego.
Zespół Stylizowanych Tańców Ludowych
„Piast” zaprezentuje się o godz. 17.50, 18.15
i 19.15. Rodzeństwo Iwona i Kamil Konieczni
dadzą koncert o godz. 18.30. Odbędzie się
zumba, a zwieńczeniem tego intensywnego
dnia będzie o godz. 20.00 światełko do nieba.
Pomiędzy występami przeprowadzona
zostanie licytacja wyjątkowych darów,

m.in.: diamentowej mozaiki, voucherów
do lokalnych usługodawców, szydełkowych
torebek i koszyczków, dwóch blach pysznego
ciasta. Prowadzone będą warsztaty twórcze.
Odbędzie się pokaz sprzętu strażackiego.
Dostępne będą kawa, ciasto, grill i grzane wino.
Aktywnie pomimo zimy? Tak!
W Karłowicach odbędzie się podróż aleją
lipowo-dębową ks. Jana Dzierżona. W godz.
12.00-15.00 każdy chętny będzie mógł pokonać trasę o długości ok. 3 km. Sposób będzie
dowolny – spacer, bieg lub nordic walking.
Nie będzie również ograniczenia wiekowego.
Wystarczy stawić się na starcie, wykonać
sobie zdjęcie z czerwonym sercem i ruszyć.
Następnie uczestnicy powinni zgłosić
się do remizy OSP Karłowice, pokazać
fotografię i wrzucić do puszki 30 zł.
W ramach podziękowania
przewidziano medal oraz
ciepły posiłek. Zgłoszenie
należy w ysłać SMS em
pod nr tel. 728 881 557.

– Orkiestra rok w rok niesie pomoc
tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
Tym razem finansowo wsparta zostanie
okulistyka dziecięca. Jako sztab Popielów
przygotowaliśmy sporo atrakcji, pozyskaliśmy licznych sponsorów i darczyńców,
p r ow a d z i my i nt e n s y w n ą k a mp a n i ę
w Internecie. Mamy nadzieję, że zaangażowanie naszych wolontariuszy przełoży się
na świetny w ynik finansow y. Każdy
mieszkaniec może stać się częścią tej
dobroczynnej akcji – mówi Justyna Gawrońska,
szefowa sztabu.
Wciąż aktywna jest eSkarbonka, do której
poprzez płatność internetową nawet niewielką
sumę przekazać może każdy.
GRAMY DO KOŃCA ŚWIATA
I JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ!

Pomóc można będzie
na każdym kroku
Wo l o n t a r i u s z e
kwestować będą również
w: Starych Siołkowicach
(po mszach), Karłowicach
(po mszach), Lubieni (od
godz. 9.00 do 10.30 pod
kościołem ewangelickim).
Ponadto stacjonarna puszka
do dnia finału znajdować się
będzie w restauracji „Śtantin”
w Starych Siołkowicach.

Ferie zimowe będą pełne atrakcji
Tegoroczna dwutygodniowa przerwa od
nauki zapowiada się niezwykle aktywnie. SCKTiR i GBP przygotowały bogaty
program zajęć na czas ferii zimowych.

W

województwie opolskim ferie zimowe
rozpoczną się w ostatnim dniu stycznia
i potrwają tradycyjnie dwa tygodnie. Placówki
kulturalne w gminie Popielów jak co roku
zapraszają chętne dzieci do wspólnego
spędzenia tych kilkunastu dni.

Winter Sale

Zimowe ferie z Centrum Kultury
O N LY T H I S W E E K E N D

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna.

UP TO

W pierwszym
75% tygodniu ferii (31 stycznia
OFF
– 4 lutego) zajęcia
odbywać się będą w godz.
9.00-13.00 w Centrum Kultury w Popielowie,
SHOP NOW
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Domu Kultury w Karłowicach oraz świetlicy
wiejskiej w Stobrawie. W planie są: zajęcia
taneczne i sportowe, warsztaty decoupage,
gry planszowe, filmowy czwartek z Klubem
Dobrego Filmu (10 zł) oraz karnawałowy
piątek z poczęstunkiem i konkursami.
Na początku drugiego tygodnia ferii
zajęcia odbędą się w Kaniowie (7 lutego,
godz. 9.00-13.00) oraz w Lubienii (8 lutego,
godz. 9.00-13.00). W Popielowie 7 lutego
w godz. 10.00-12.00 przeprowadzone
zostaną warsztaty profilaktyczno-artystyczne
dla młodzieży, zaś w tym samym czasie
w Karłowicach odbywać się będą otwarte
warsztaty teatralne.
Dzieci powyżej 6. r.ż. mogą także wziąć
udział w wycieczce do wrocławskiego
Kolejkowa, czyli miejsca prezentującego
największa w Polsce makietę kolejową
z jeżdżącymi miniaturowymi pociągami
i samochodami. Wyjazd odbędzie się
8 lutego o godz. 8.30. W cenie 65 zł zawiera
się: przejazd autokarem, ubezpieczenie,
zwiedzanie kolejkowa i warsztaty modelarskie.

Ilość miejsc na wszystkie wydarzenia jest
ograniczona, dlatego zachęcamy do zapisów
w sekretariacie Samorządowego Centrum
Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie.
Szczegółowe informacje udzielane są pod
numerem tel. 77 469 21 93.
Dlaczego by nie?! Ferie 2022 w bibliotece
W drugim tygodniu ferii ciekawe
i kreatywne zajęcia w swoich placówkach
przeprowadzi Gminna Biblioteka Publiczna
z/s w Popielowie. Warsztaty dla dzieci
odbędą się w: Popielowie 7-11 lutego w godz.
11.00-13.00, Karłowicach 7,8,10,11 lutego
w godz. 16.00-17.30 i 9 lutego w godz.
9.00-10.30, Stobrawie 7-10 lutego w godz.
16.30-18.00 i 11 lutego w godz. 12.30-14.00.
Zapraszamy rodziców do śledzenia
strony internetowej oraz profilu na portalu
społecznościowym Facebook, gdzie zawarte
są dokładne informacje dotyczące programu. Odpowiedzi na nurtujące pytania udzielane
są także pod nr tel. 77 46 92 017.
www.scktir.pl

Biblioteka otrzymała
książki dla najmłodszych
Po raz kolejny gminna biblioteka została nagrodzona książkami
w konkursie „Przerwa na Wspólne
Czytanie”. Internetowy plebiscyt
przeprowadziła
firma
Kinder
Mleczna Kanapka.

C

zytanie rozwija wyobraźnię dziecka
i wzbogaca jego zasób słów, uczy
empatii i pozytywnych zachowań.
Obcowanie z książką przynosi najmłodszym
korzyści, a wspólne chwile rodziców

i dzieci podczas czytania wpływają
pozytywnie na ich relację.
Ki nd e r M l e c z na Kanapk a ju ż
od kilku lat organizuje akcję „Przerwa
na Wspólne Czytanie”. Zgłoszone
biblioteki zbierają głosy od internautów
i starają się osiągnąć jak najwyższe
pozycje w rankingu.
Gminna Biblioteka Publiczna z/s
w Popielowie za udział w tegorocznej
edycji konkursu otrzymała certyfikat
i nagrody rzeczowe. Dotychczasowy
księgozbiór dla dzieci wzbogacił się

Fot. GBP

o nowe tytuły. Wśród nowych książek
znalazły się m.in. Rodzinne rymowanki
Michała Rusinka i Kasi Huzar-Czub.
Zbiór wierszy z dystansem pokazuje obraz
rodzinnych perypetii mamy, taty, dwójki
dzieciaków i psa.
Warto odwiedzić bibliotekę i sięgnąć
po nowe woluminy.

Kultura nie daje się pandemii
Zajęcia kulturalne w gminie Popielów zachowaniu niezbędnych środków
cieszą się stałym zainteresowaniem. ostrożności.
W prace artystyczne angażują się nie
Swoje zdolności artystyczno-manualne
tylko dzieci, ale także młodzież i seniorzy.
ćwiczą dzieci oraz seniorzy.

W

Uczestnicy wykonują m.in. ozdoby,
karnawałowe maski czy rysunki. Zajęcia
są dla nich okazją do miłego i aktywnego
spędzenia czasu, który wypełniony jest
rozmowami, żartami i życzliwością.

Fot.: SCKTiR, GBP

ciąż obecny w naszej przestrzeni wirus
SARS-CoV-2 jeszcze nie przeszkodził
Centrum Kultury i Bibliotece w przeprowadzaniu spotkań plastyczno-kreatywnych.
Zajęcia odbywają się bez przerwy przy

www.bibliotekapopielow.pl
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Gminny PSZOK
został już uruchomiony
Od 17 stycznia w Starych Siołkowicach
działa gminny Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.
Mieszkańcy mogą tam nieodpłatnie
pozostawić problematyczne odpady.

K

ażdy z nas mierzy się z kłopotliwymi
odpadami, których nie wolno wyrzucić
do pojemników przystosowanych do
segregacji. Powinny one trafić do Punktu
S e l e kt y w n e g o Z b i e r a n i a O d p a d ów
Komunalnych, który od 17 stycznia br.
prowadzony jest także w gminie Popielów
PSZOK znajduje się w Starych Siołkowicach
– obok oczyszczalni ścieków (ul. Piastowska
50). Czynny będzie on w: poniedziałki
od 9.00 do 17.00, środy od 8.00 do 16.00,
piątki od 8.00 do 12.00 oraz w pierwszą sobotę
miesiąca od 8.00 do 12.00.
Odpady będą przyjmowane od osób
zamieszkujących na terenie gminy Popielów
i wnoszących na jej rzecz opłatę z tytułu
zagospodarowania odpadami komunalnymi.
Każdorazowo będzie trzeba to zweryfikować na podstawie posiadanych ze sobą
dokumentów potwierdzających uregulowanie należności. Korzystanie z PSZOKu
nie będzie skutkować żadnymi dodatkowymi
opłatami, będzie ono nieodpłatne.
Zadaniem pracownika poza weryfikacją
danych dostarczającego jest także sprawdzenie
odpadów i poinformowanie, gdzie należy je
pozostawić. Rozładunek jest obowiązkiem
mieszkańca.
Szczegółowe zasady funkcjonowania
punktu określone zostały w stosownym
regulaminie. Informacje o pracy PSZOKu
udzielane będą w Referacie Budownictwa
i O ch rony Śro d ow i s k a Ur z ę du
Gminy w Popielowie, tel. 77 427 58 53
lub 77 427 58 58.
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych kosztowała
1 132 272,94 zł. Inwestycja została w pełni
sfinansowana ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W PUNKCIe
PrzYJMOWANe
BĘdĄ NASTĘPUJĄCe
POSeGreGOWANe OdPAdY:
• odzież, tekstylia – stare ubrania,
• papier, tektura, opakowania
wielomateriałowe,
• tworzywa sztuczne – folie, donice,
baniaki, butelki,
• opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych
lub nimi zanieczyszczone,
• odpady budowlane
(do 500 kg na miesiąc na jedno
gospodarstwo domowe),
• odpadowa papa,
• opony (do 4 sztuk rocznie
na zamieszkałą nieruchomość),
• materiały izolacyjne – wełna, styropian,
• bioodpady – trawa, gałęzie do 1,5 m,
• szkło – słoiki, butelki,
• AGD – pralki, lodówki, odkurzacze,
• RTV – telewizory, radia, odtwarzacze
(kompletne),
• odpady wielkogabarytowe – meble,
krzesła, fotele, dywany, wykładziny,
• żarówki, świetlówki, baterie,
akumulatory,
• metale – puszki,
inne opakowania metalowe,
• przeterminowane leki i chemikalia,
• odpady niekwalifikujące się
do odpadów medycznych – igły,
strzykawki.

Fot. Marcin Luszczyk

W 2021 r. znów ubyło mieszkańców
Liczebność gminy Popielów kolejny rok
z rzędu zmalała. Nadzieją na poprawę
tego stanu są licznie udzielane śluby
i wzrost dzietności. Przybyło podmiotów gospodarczych.

P

andemia COVID-19 w minionym roku
towarzyszyła nam niemalże na każdym
kroku. Wirus wpłynął nie tylko na nasze
codzienne przyzwyczajenia, ale miał także
istotny wpływ na gminne statystyki.
Gmina Popielów ponownie odnotowała
spadek liczby ludności. Powstał on na skutek
m.in. ujemnego przyrostu naturalnego.
Pozytywnym aspektem jest wzrost urodzeń
(o 13 dzieci więcej). W porównaniu z 2020 r.
zawarto o 31 małżeństw więcej. Liczba
zgonów utrzymała się na podobnym,
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złóż deklarację
o źródłach
ogrzewania budynków
Do 30 czerwca jest czas na przekazanie informacji do Centralnej Bazy
Emisyjności Budynków. Odpowiednią
deklarację muszą złożyć właściciele
/zarządcy budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych, w których znajduje
się źródło ciepła.

C

entralna Baza Emisyjności Budynków
to ewidencja, w której znajdują się
kompleksowe informacje dotyczące
źródeł ogrzewania budynków. Celem jej
stworzenia jest poprawa jakości powietrza,
walka ze smogiem i pomoc w wymianie
tzw. „kopciuchów”.
Zgłoszeniu podlega każde znajdujące
się w lokalu, budynku, hali urządzenie
grzewcze o mocy mniejszej niż 1 MW,
np.: kocioł na paliwo stałe, piec kaflowy,
pompa ciepła, bojler elektryczny, kocioł
gazowy, kominek. Obowiązek wypełnienia
deklaracji spoczywa na właścicielu
budynku jednorodzinnego lub podmiocie
zarządzającym budynkiem wielorodzinnym.
Informacje podać musi także właściciel
lub zarządca każdego innego budynku
niemieszkalnego (np. biura, garażu, lokalu
handlowo-usługowego).
Dla źródła ciepła i spalania, które
zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r.,
deklarację należy złożyć do 30 czerwca
2022 r. Czternaście dni na złożenie deklaracji
mają osoby, które uruchomiły nowe źródło
ciepła lub spalania paliwa.
Deklarację najwygodniej wypełnić
poprzez stronę internetową: www.zone.
gunb.gov.pl – za pomocą profilu zaufanego,
podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu.
Istnieje również możliwość wypełnienia
formularza w formie papierowej. Druki
wraz ze wzorami są dostępne na stronie:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralnae widenc ja-emisyjnos ci-budy n kow.
Wypełniony dokument należy przesłać
lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy.
Stan na dzień
31.12.2020

Stan na dzień
31.12.2021

Urodzenia
57
70
stosunkowo w ys okim
poziomie.
Małżeństwa
29
60
Zmiany zaszły także
w płaszczyźnie meldunku.
Zgony
110
107
Wzrosły dane dotyczące
zameldowania na pobyt
Zameldowania
70
91
stały i przemeldowania
na pobyt stały
w obrębie gminy. Nastąpił
Przemeldowania w gminie
38
49
wzrost wymeldowań
z pobytu stałego.
Wymeldowania
87
108
Niepewna sytuacja
z pobytu stałego
gospodarcza kraju znalazła
swoje odzwierciedlenie
Stan ludności
7877
7805
w zakresie gminnej
(pobyt stały i czasowy)
działalności gospodarczej.
Choć wzrosła liczba zarejestrowanych – 363, 2021 r. – 357) i spółek (2020 r. – 16,
podmiotów (2020 r. – 439, 2021 r. – 450), 2021 r. – 13) ubyło.
t o p o d m i o t ów a k t y w ny c h ( 2 0 2 0 r.
www.popielow.pl

styczeń
2022

Uwaga
przedsiębiorcy!

S

olidna, pewna,
lokalna – taka jest
siła przedsiębiorstw
g m i n y P o p i e l ó w.
W naszym biuletynie już
od niemalże roku
ukazywane są lokalne
firmy działające
w tutejszych sołectwach.
Zapraszamy do kontaktu
usługodawców, którzy chcą przybliżyć czytelnikom
swoją działalność.
Jednorazowa i bezpłatna forma promocji obejmuje:
nazwę, lokalizację, dane kontaktowe, zakres działalności
i logo (jeśli firma posiada). Zainteresowani proszeni
są o przesłanie wskazanych informacji na adres
nowinygminne@gmail.com.

***
Kiedy odchodziłam
Myślałam o muzyce
Gdzieś nade mną
Dźwięki fortepianu
Białe klawisze chmur
I klucz dzikich gęsi
Przecinający pięciolinię nieba
Filharmonia kosmosu
To czego nie usłyszymy nigdy więcej
I mamy tylko wspomnienie
Gdy umieramy
By żyć
Na wiecznym koncercie
Jedynej orkiestry

Marynowany czosnek
Składniki:
(na 4 małe słoiki)
1 kg czosnku
4 zielone papryczki chilli
4 łyżki oleju słonecznikowego
Zalewa:
2 szklanki wody
2 szklanki octu
2 łyżki soli
1 łyżka cukru
ok. 10 ziaren pieprzu czarnego
1 łyżka gorczycy białej
1 liść laurowy

Fot. Pix
a

bay

Wykonanie:
Czosnek obierz i umyj. Do gorącej zagotowanej wody wrzuć na 2 min. czosnek
i papryczki chili. Następnie odetnij z papryczek szypułki. Do wyparzonych
słoików wkładaj czosnek i po 1 papryczce.
Zalewa:
2 szklanki wody zagotuj z solą, cukrem, ziarnami pieprzu, gorczycą i liściem
laurowym. Dodaj 2 szklanki octu i gotuj wszystko ok. 4 minuty. Gorącą
zalewą zalewaj słoiczki z czosnkiem, pozostawiając od góry ok. 2 cm
pustej przestrzeni. Wyparzonymi, ale suchymi zakrętkami zamykaj słoiki.
Dno dużego garnka wyłóż ściereczką, postaw na niej słoiki i zalej wodą
do 2/3 ich wysokości. Gotuj pod przykryciem na wolnym ogniu przez
ok. 20 minut. Po pasteryzacji nakrętki mocno dokręć. Słoiczki wyjmij
i postaw do góry dnem do czasu ostudzenia. W następnym dniu ponownie
pasteryzuj ok. 5 minut.
Smacznego!

Jagoda Bąk, czternastolatka z Karłowic

GOPS pamięta
o najuboższych
i potrzebujących
Niemal 14 ton żywności trafiło do 243 osób z gminy
Popielów. Mieszkańcy otrzymali pomoc z banku żywności
w okresie grudzień 2020-październik 2021.

G

minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie przy
współpracy z Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą
w Luboszycach zrealizował Podprogram 2020 z Programu
Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa”. Od grudnia 2020
do października 2021 r. osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
życiowej odebrały 454 paczki żywnościowe.
Na 13,7 ton żywności złożyły się artykuły: warzywne
i owocowe (np. groszek z marchewką, mus jabłkowy, fasolka
po bretońsku), skrobiowe (np. makaron jajeczny, herbatniki
maślane), mleczne (np. mleko UHT, ser), mięsne (np. szynka
drobiowa, filet z makreli w oleju), cukier, tłuszcze.
W ramach działań towarzyszących przeprowadzonych zostało pięć warsztatów edukacyjnych o tematyce
dietetyczno-żywieniowej oraz kulinarnej. Program
współfinasowany był z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym.

www.popielow.pl
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Strażacy ochotnicy liczą
na Twoje wsparcie
– przekaż im 1% podatku!
Najpóźniej do 2 maja należy złożyć deklarację PIT za przychody
uzyskane w minionym roku. Warto skorzystać z możliwości i przekazać 1% z podatku dochodowego na rzecz strażaków ochotników
z gminy Popielów.

D

ruhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych niosą pomoc każdemu
potrzebującemu. Są gotowi do działania, gdy rozbrzmią syreny, ale
dzielą się także dobrem z okazji świąt, przygotowując paczki dla dzieci.
Na ich wsparcie mogą liczyć mieszkańcy podczas organizacji wydarzeń
kulturalnych i społecznych. Swoją bezinteresowność wykazali podczas
pandemii, gdy dowozili seniorów do punktów szczepień. Warto im się za
to wszystko odwdzięczyć!
Realnym okazaniem wdzięczności będzie przekazanie 1% podatku na
rzecz poszczególnych jednostek. Ten szlachetny gest nie uszczupli dodatkowo
domowej kasy, a za to umożliwi strażakom zakup nowego wyposażenia.
Pieniądze te, jeśli nie zostaną przekazane konkretnej organizacji pożytku
publicznego, zasilą budżet państwa.

Jak pomóc?
We wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji
pożytku publicznego trzeba dla wszystkich gminnych jednostek wpisać
numer KRS: 0000116212. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje podziału zebranych środków
na podstawie danych zawartych w części „Informacje uzupełniające”.
W rubryce „Cel szczegółowy” należy wpisać dokładny adres wybranej
przez siebie jednostki.

oSP Kaniów

ul. szkolna 1, 46-090 Kaniów,
województwo opolskie,
gmina Popielów

oSP Karłowice

ul. Kolejowa 1c, 46-037 Karłowice,
województwo opolskie,
gmina Popielów

oSP Popielów

ul. Dworcowa 27a, 46-090 Popielów,
województwo opolskie,
gmina Popielów

oSP Stare Siołkowice

ul. Michała 55a, 46-083 stare siołkowice,
województwo opolskie,
gmina Popielów

oSP Stobrawa

ul. Odrzańska 1a, 46-090 stobrawa,
województwo opolskie,
gmina Popielów

Uchroń się przed czadem!
Trwa sezon grzewczy, który rokrocznie zbiera swoje żniwo.
W wielu domach dochodzi do powstawania niebezpiecznego
tlenku węgla i zatrucia nim. Jak tego uniknąć?

C

zad zabija po cichu. Jest bezbarwnym, bezwonnym i silnie
trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy,
a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe
rozprowadzanie tlenu we krwi i może powodować uszkodzenie mózgu
oraz innych narządów.

W jakich okolicznościach powstaje czad?
Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.:
drewna, oleju, gazu, benzyny, węgla, ropy, spowodowanego brakiem
odpowiedniej ilości tlenu. Może to wynikać z braku dopływu świeżego
(zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie
albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika
gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub
kuchni, czy też zapchanego i nieszczelnego przewodu kominowego
lub uszkodzonego połączenia między kominami i piecami.
Szczelnie pozamykane okna (czasami jeszcze dodatkowo
uszczelnione), pozaklejane kratki, brak otworów wentylacyjnych
w drzwiach łazienkowych, jak również brak regularnych kontroli
drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych sprawiają,
że w naszych mieszkaniach lub domach możemy nie być bezpieczni.
W niewietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo może dojść
do tragedii.
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Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
Do podstawowych objawów należą: ból głowy, ogólne zmęczenie,
duszności, trudności z oddychaniem (oddech przyspieszony,
nieregularny), senność, nudności. Osłabienie i znużenie, które czuje
zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia
powodują, że jest on całkowicie bierny, traci przytomność i – jeśli nikt
nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

Jak ratować zaczadzonego?
Przede wszystkim należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza.
Osobę z objawami zatrucia powinno się jak najszybciej wynieść poza
pomieszczenie, w którym przebywała oraz należy rozluźnić ubrania.
Jeśli po zapewnieniu czystego powietrza zaczadzony nie oddycha,
trzeba niezwłocznie wezwać służby ratownicze (tel. 112) oraz przystąpić
do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

Co zrobić, aby być bezpiecznym?
Najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie zainstalowanie czujki
tlenku węgla, która odpowiednio wcześnie ostrzeże nas przed
zagrożeniem. Należy pamiętać o częstym wietrzeniu pomieszczeń
i stosowaniu mikrowentylacji okien i drzwi. Kratki wentylacyjne
powinny pozostawać odsłonięte, a urządzenia grzewcze i przewody
kominowe poddawane regularnej kontroli. Chrońmy swoje życie!

www.popielow.pl

