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Odkryj
piękno swojej okolicy

Kościół
ewangelicki
w Lubieni
N

ajważniejszym zabytkiem Lubieni jest kościół
ewangelicki. Pomimo że teren pod jego
budowę uwzględniono już przy zakładaniu wsi
w drugiej połowie XVIII w., to został wybudowany
ponad sto lat później. Mieszkańców wsi – głównie kolonistów czeskich wyznania ewangelickiego
– nie było stać na kosztowną budowę i przez wiele
lat nabożeństwa odprawiali w pomieszczeniach
szkoły. Budowę rozpoczęto w 1896 r., a ukończono
już dwa lata później. Świątynia powstała dzięki staraniom pastora Artura Suchnera, pochodzącego
z Bierutowa.
W tym samym czasie obok kościoła postawiono dom parafialny z mieszkaniem pastora oraz
budynek gospodarczy. Zespół kościoła ewangelickiego zlokalizowany jest w środkowej części
wsi. Za kościołem znajduje się czynny cmentarz
Fot. Marcin luszczyk
ewangelicki, którego dzieje sięgają początków
osady. Jest on również cennym świadectwem
zmiennych losów wsi.
Kościół łączy w sobie elementy stylów neoromańskiego i neo- i składzik. Korpus nawy jest czteroprzęsłowy, oskarpowany, nakryty
gotyckiego. Jest orientowany, czyli zwrócony prezbiterium w kie- drewnianym stropem i dachem siodłowym Do nawy od południa
runku wschodnim. Prezbiterium jest węższe od nawy, zamknięte i północy przylegają niewielkie kruchty. Zachodnia fasada składa
trójbocznie i podparte przyporami. Przylegają do niego zakrystia się z czterokondygnacyjnej wieży mieszczącej w przyziemiu główne
wejście oraz symetrycznie dostawionych aneksów kryjących schody
wiodące na empory.
Kościół wzniesiono z cegły maszynowej, a w dolnych partiach
udekorowano rustyką z łamanego kamienia wapiennego. Elewację, szczególnie wieży, ożywiają liczne elementy zdobnicze, w tym
ze specjalnie kształtowanych cegieł oraz gzymsy.
Hełm wieży wykonano z blachy zwieńczonej małą iglicą
z krzyżem. Na wieży znajduje się zegar z cyferblatami z blachy
oraz dzwon.
Wyposażenie wnętrza w większości jest oryginalne – z czasów
budowy kościoła. W prezbiterium znajdują się skromny, drewniany
ołtarz i krzyż, nad którymi zlokalizowany jest charakterystyczny
witraż przedstawiający Chrystusa. Wyposażenie dopełniają drewniana, skromna ambona oraz empory. Na zachodniej emporze znajdują się neogotyckie organy.
Wnętrze kościoła wraz z ławkami zostało niedawno odnowione.
Malowanie przeprowadzono po prawie czterdziestu latach. Było ono
możliwe dzięki wsparciu finansowemu pochodzącemu z budżetu
gminy Popielów.
Kościół można zwiedzać po wcześniejszym umówieniu się
z pastorem. Do dyspozycji jest nagranie dotyczące historii parafii
i kościoła, również w języku niemieckim.
#odkrywamyPopielów

Redaktor naczelny:
Marcin Luszczyk
nowinygminne@gmail.com
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Od podwórkowych pająków
do europejskiej produkcji terrariów
Paweł Thoma od dziecka interesuje
się nietypowymi zwierzętami – pająki, owady, jaszczurki. Od kilku lat
prowadzi firmę produkującą terraria.
W rozmowie opowiedział nam o swoich
hodowlanych początkach, produkcji
szklanych zbiorników. Podpowiedział
także, co jest najważniejsze w opiece
nad takimi zwierzętami.

Fot. archiwum prywatne

W jakim wieku zainteresował się
Pan hodowlą tych niecodziennych
zwierząt?
Zwierzętami interesowałem się od
zawsze. Będąc małym chłopcem, przynosiłem z podwórka do pokoju różne pająki,
owady, jaszczurki, aby je obserwować.
Po czasie wiem, że nie było to rozsądne,
gdyż lepiej było je zostawić w ich naturalnym środowisku. Dopiero w drugiej klasie
gimnazjum zacząłem przygodę z „egzotykami”. Do dziś pamiętam emocje, jakie
towarzyszyły mi podczas tego pierwszego.
Tego się nie zapomina.

Co było tym pierwszym?
Był to Ptasznik Brachypelma vagans.
Obecnie ten gatunek nazywa się Tliltocatl
vagans, nazwy gatunkowe ciągle się zmieniają. Dostępność zwierząt egzotycznych
kiedyś nie była zbyt duża. W sklepach
były pojedyncze sztuki zwierząt i to te
najbardziej podstawowe. Wiedziałem, że
na pewno chcę ptasznika, gdyż przyciągał
mnie budową oraz sposobem hodowli.
Wybrałem gatunek, który sporo wybacza
podczas nauki opieki nad nim oraz nie jest
bardzo kosztowny.

Jaka była reakcja rodziców na takie zainteresowanie?
Po rozmowie zgodzili się na taki
wybór, ponieważ wiedzieli, że od dziecka
pasjonuję się tą tematyką i nie jest to
„słomiany zapał”. Po zakupie nastąpiła
zmiana podejścia rodziny i sami przychodzili obserwować zwierzęta.
www.popielow.pl

Jednym podoba się Picasso, innym
Vincent van Gogh. Mnie akurat podobają
się stworzenia, które są bardzo nietypowe
lub mają niecodzienny kształt.

Hodowli z pewnością nie można zacząć
z tzw. biegu. O czym należy pamiętać podczas rozpoczynania przygody
z egzotycznymi zwierzętami?
Oj, to jest temat rzeka. Wiele youtuberów opowiada godzinami o szczegółach,
na jakie zwrócić uwagę. Dlatego polecam
najpierw pozyskać dużą ilość informacji.
Jest ich multum i to w różnych formach.
Po zdobyciu niezbędnej wiedzy fundamentalna jest zasada „najpierw zbiornik,
potem zwierzę”.
Kupić zwierzę nie jest problemem,
wyzwaniem jest zgromadzić wszystkie
potrzebne akcesoria, które często wiążą się
z kosztami oraz czasem. Jak już będziemy
mieli wiedzę oraz wyposażenie, pamiętajmy, aby zwierzę było kupione z hodowli.
Najlepiej podjechać do hodowcy, aby
porozmawiać z nim, dowiedzieć się szczegółów oraz uzyskać dokument potwierdzający wyhodowanie go w warunkach domowych. Nie polecam kupowania zwierząt
na giełdach, targach czy w sklepach, gdzie
właściciel jest jedynie sprzedawcą.
Każde zwierzę ma swoje wymagania
co do warunków życia. Warunki powinny
być jak najbardziej zbliżone do naturalnych, czyli odpowiadające tym występującym w jego środowisku życia naturalnego.
Szkoda tylko, że bardzo często warunki
te już nie istnieją, ponieważ zostały
przekształcone przez człowieka. Dlatego
też hodowla tych zwierząt niejednokrotnie
chroni je przed wyginięciem. Wiele gatunków oferowanych na rynku już dawno
nie żyje na wolności, a jedynie w hodowlach. I nie jest to kwestia wyłapywania
ich z tych środowisk, byłoby to po prostu
nieopłacalne.

A jak to jest z karmieniem?
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w dziesiątkę i zostałem pośrednikiem.
Po roku współpracy miałem już na tyle
dużo klientów, że szklarz, z którym współpracowałem, nie dotrzymywał terminów
dostawy, produkował szybko i niezbyt starannie, miał problemy z transportem itd.
Z akończyłem z nim wsp ółpracę
i rozpocząłem z kolejnym, jednak sytuacja powtórzyła się jeszcze dwukrotnie,
dlatego w marcu 2019 r. powstało pierwsze terrarium firmy „Micro-World” z siedzibą w Starych Siołkowicach. Celem było
uzyskanie jakości łączącej doświadczenie
z współpracą z trzema różnymi szklarzami,
dostępnością zbiorników 24 h na dobę
oraz ilościami takimi, jakie potrzebuję.
Początki były bardzo ciężkie. Wszystko
wykonywałem jedynie z pomocą jednego
zaufanego pracownika i naszymi żonami,
lecz z czasem przybywało pracowników,
zwiększała się jakość produktu finalnego
i liczba terrariów, jaką produkowaliśmy.

Dziś możecie się już pochwalić rozpoznawalnością na rynku.

z

Nasza firma uzyskała odpowiednią
jakość terrariów, która zadowala klientów na terenie całej Europy, a za niedługo
i może w dalszych zakątkach świata. Wiadomo, zawsze jest co poprawić, ale są to
już detale. Jeszcze nie uzyskaliśmy maksymalnej wydajności. Dopiero jesteśmy
w trakcie przekształcania fabryki, a sytuacja spowodowana pandemią wyhamowała
inwestycje. Ale niebawem znowu planujemy rozwój fabryki o kolejne stanowiska.
Staramy się produkować ok. 1000 sztuk
miesięcznie. Jest to liczba stosunkowo
niska, gdyż zapotrzebowanie mamy dwu-/
trzykrotnie większe. Terraria tworzone
przez nas przeznaczone są dla niemalże
każdego rodzaju zwierzęcia. Nowym trendem w ich wykorzystaniu są obsadzenia
roślinami tropikalnym lub mini szklarnie
domowe „growboxy”.
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Czym kieruje się Pan podczas pracy
nad terrariami?

To temat zależny od zwierzęcia i jego
Zawsze powtarzam to sobie, jak i też
preferencji. Tutaj właśnie wymagana jest
wiedza, bo niemal każdy gatunek wymaga tłumaczę pracownikom: „my tworzymy
czego innego i dobór odpowiedniego produkt, który ktoś kupi, aby się nim cieszyć, czyli musi nam się podobać. Jeśli jest
pożywienia wynika z jego upodobania.
odbiegający od słowa fajne, to nie nadaje
Do hodowli niezbędne jest też odpo- się do sprzedania i zostaje utylizowane”.
wiednie terrarium. Jak to się stało,
Dzięki takiemu podejściu ciągle coś
że rozpoczął Pan produkcję?
zmieniamy, ponieważ też uczymy się. Nikt
z nas nie robił tego wcześniej i uczymy
Sprawa wygląda dość zabawnie. Około się na własnych błędach. Obecnie mamy
8 lat temu, kiedy głównie zajmowałem się już jako taką wiedzę, ale jest jeszcze sporo
hodowlą owadów, potrzebowałem dużej do nauki. Dlatego cieszy nas fakt, że proilości zbiorników do hodowli. Zgłosiłem dukt jest na takim poziomie jakościowym,
się do szklarza z Ostrowa Wielkopolskiego, że jedynie słyszymy pochwały i nie posiaaby wykonał mi 20 sztuk. Przez przypa- damy żadnych reklamacji. To chyba jest
dek zrobił ich 40 sztuk, więc postanowi- największa nagroda za wkład wniesiony
łem te nadmiarowe sprzedać wśród zna- w pracę nad firmą Micro-World.
jomych hodowców. Okazał się to strzał

Marcin Luszczyk
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Seniorzy z Lubieni
nie będą narzekać na nudę

Ś

wiat ulega nieustannym przemianom,
którym podlegamy również my – ludzie.
Żyjemy coraz szybciej i intensywnej. Poszukujemy nowych wrażeń, stawiamy na
własny rozwój i podejmujemy się śmielszych wyzwań. Na przestrzeni lat zmienił
się także obraz seniora. Obecnie babcie
i dziadkowie nie chcą już siedzieć tylko
w swoich domach, chcą aktywnie korzystać
ze swojego wolnego czasu.

To już drugi Klub Seniora
Gmina Popielów rozumie potrzeby
mieszkańców 60+ i wychodzi im naprzeciw, tworząc przytulne miejsca spotkań.
W ubiegłym roku Klub Seniora powstał
w Popielowie, w styczniu br. uruchomiono
go w świetlicy wiejskiej w Lubieni. Wnętrze
budynku zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. – Zmodernizowany z inicjatywy
pani wójt obiekt będzie nie tylko centrum
spotkań seniorów, ale będzie także punktem towarzyskiego życia naszej wsi. Dzięki
dogodnym warunkom i odpowiedniemu

wyposażeniu będziemy mogli bez przeszkód organizować kolejne sołeckie wydarzenia – mówi Jolanta Stokłosa, sołtys
Lubieni.
Wszelkie spotkania, zajęcia i rozmowy
prowadzone będą w sali spotkań wyposażonej w stoły, krzesła, sprzęt RTV. Seniorzy otrzymali do dyspozycji w pełni skompletowaną kuchnię, w której będą mogli
przygotowywać wspólne posiłki. Zmodernizowane zostały łazienki. Przygotowano
miejsce przeznaczone na szatnię oraz pokój
do zajęć ruchowo-usprawniających, do którego zakupiono m.in. drabinki, piłki gimnastyczne, rower magnetyczny.
– Klub Seniora w Lubieni jest drugim
takim miejscem na naszej lokalnej mapie.
Gmina będzie dążyć do tego, aby tworzyć
kolejne punkty w następnych miejscowościach. Seniorzy chcą się spotykać i wspólnie działać, a my chcemy im to umożliwić poprzez m.in. organizację ciekawych
zajęć z animatorem – opowiada Barbara
Piekarek, kierownik GOPS.
Miejsce to powstało w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata

2021-2025. Wartość całkowita utworzenia
i wyposażenia klubu wyniosła 275 206,51 zł,
z tego dofinansowanie stanowiło 200 000 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył
także wniosek o dofinansowanie działalności klubu.

Najważniejsze jest spotkanie
Seniorzy postanowili nie tracić czasu
i swoje pierwsze spotkanie w nowej siedzibie mieli już dzień po oficjalnym otwarciu
obiektu. Członkowie klubu będą korzystać
z pięciogodzinnych zajęć trzy razy w tygodniu. W tym czasie prowadzone będą zajęcia edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne
i prozdrowotne. Organizowane również
będą interesujące wycieczki.
Działania artystyczno-kreatywne bez
wątpienia są ciekawą formą spędzenia
czasu, jednak – jak słyszymy z ust seniorów – najważniejsze jest spotkanie. Mieszkańcy mogą się zintegrować, wymienić
spostrzeżeniami lub po prostu pobyć wśród
życzliwych osób.
Fot. Sołectwo Lubienia

W Lubieni uruchomiono Klub Seniora.
Jest to druga tego typu placówka
w gminie Popielów. Starsi mieszkańcy
mogą korzystać z ciekawej oferty zajęć
plastycznych, kulturalnych i gimnastycznych.

W Nowych Siołkowicach zadbali o pieszych
Na ul. Wiejskiej w Nowych Siołkowicach powstało wyniesione
przejście dla pieszych. Zamontowano w tym miejscu oświetlenie. Gmina na realizację zadania pozyskała 70% dofinansowania.

N

owe Siołkowice w sezonie wakacyjnym za sprawą kąpieliska stają
się centrum lokalnej rekreacji. Wypoczynek nad tutejszą wodą
wybierają nie tylko mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale także
osoby spoza powiatu, a nierzadko i województwa. W czasie tych kilku
letnich miesięcy znacznie wzrasta ruch samochodów, których kierowcy nie zawsze stosują się do obowiązujących przepisów i stwarzają
zagrożenie dla równie licznych rowerzystów lub pieszych.
Włodarze gminy, mając na uwadze bezpieczeństwo letników
i mieszkańców, zrealizowali zadanie polegające na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Wiejskiej, jednej z głównych
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dróg miejscowości. Nowe przejście znajduje się w pobliżu zakrętu,
dlatego zostało odpowiednio oświetlone. Stworzono także fragment
chodnika.
Budowa tzw. zebry była możliwa dzięki dofinansowaniu
w wysokości 90 633,82 zł, które pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w zakresie poprawy
bezpieczeństwa
ruchu pieszych
w obszarze oddziaływania przejść dla
pi e s z ych . Gm i na
Popielów pokr yła
pozostałą kwotę
z 128 000 zł.
Fot. Marcin Luszczyk
www.popielow.pl
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Pomogą rozprawić się
z azbestem
Prowadzony jest nabór wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Dotacja wynosi aż do 85% podstawy dofinansowania. Termin składania
wniosków mija już 28 lutego.

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzi nabór
wniosków w ramach ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Gmina Popielów planuje wystąpić o dofinansowanie zadania w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swojej posesji wyroby
zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej gminy.
Dotacja może objąć aż do 85% podstawy dofinansowania. W podstawie uwzględnione zostaną
koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Niezbędne dokumenty i termin
Wnioski o udzielenie dotacji i niezbędne oświadczenia znajdują się na stronie internetowej
www.popielow.pl w zakładce „Aktualności” lub w Urzędzie Gminy. Termin składania dokumentów w sekretariacie placówki (ul. Opolska 13) mija 28 lutego o godz. 17.00.
Osoba ubiegająca się o dotację musi złożyć jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku
o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów
stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są
zgodne z oryginałem. Przedsiębiorca musi dodatkowo zawrzeć informację o pomocy publicznej
de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie/rybołówstwie.

Forma dotacji
Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydować będzie stopień oceny i pilności wymiany
pokryć dachowych oraz data wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Gminy w Popielowie.

Urzędnicy służą pomocą
Program w gminie Popielów realizowany będzie, gdy złożony wniosek o dofinansowanie
zostanie pozytywnie rozpatrzony przez WFOŚiGW w Opolu. Dodatkowe informacje można
uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie – pokój nr 14 lub pod nr tel. 77 427 58 53,
77 427 58 58 oraz 77 427 58 50.

Bezpiecznie i cyfrowo
w urzędzie
Urząd Gminy Popielów otrzymał 239 070 zł dofinansowania w ramach rządowego
projektu „Cyfrowa gmina”. Fundusze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego oraz na przeszkolenie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

P

andemia COVID-19 pokazała, jak istotny jest cyfrowy
wymiar administracji urzędowo-publicznej. Sprawne i szybkie wykorzystywanie technologii cyfrowych przez urząd miało
kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
Do jeszcze lepszej e-działalności niezbędny jest odpowiadający
najnowszym potrzebom sprzęt komputerowy.
Urząd Gminy w Popielowie zostanie doposażony w takie
urządzenia dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości
239 070 zł. Nowy sprzęt zakupiony zostanie do Urzędu Gminy w Popielowie, Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Popielowie oraz szkół i przedszkoli na terenie gminy. W ramach projektu
przeprowadzona zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa gminnej administracji.

OSP
Karłowice
zyska
nowy
samochód
Karłowicka straż znalazła się
wśród
szesnastu
jednostek
z województwa opolskiego, które otrzymają dofinansowanie na
zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Strażacy jeszcze
w tym roku będą cieszyć się z nowego wozu.

M

inisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdziło zestawienie jednostek OSP
przewidzianych do dofinansowania
na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2022 r. Na liście 456
jednostek z całego kraju znalazła
się także Ochotnicza Straż Pożarna
w Karłowicach.
Druhowie po wielu latach starań spełnią swoje marzenie o zakupie nowego, średniego wozu. – Nasz
obecny samochód, choć wciąż jest
w 100% sprawny, to jednak ma
swoje lata i nie zawsze jest w stanie sprostać wszystkim współczesnym wymaganiom. Nowy nabytek
wpłynie na usprawnienie naszych
działań i poprawi komfort pracy
ratowników – mówi Rafał Maćków,
prezes OSP Karłowice.
Strażacy na początku kwietnia przeprowadzą zbiórkę złomu,
z której dochód w pełni zostanie
przeznaczony na wkład własny do
tej sporej inwestycji. Osoby z Karłowic, Kuźnicy Katowskiej i Kurzni,
które pragną wesprzeć druhów,
proszone są o kontakt pod nr tel.
509 843 058. Środki na pomoc
w sfinansowaniu zakupu zabezpieczono także w budżecie gminy.
– Wielkie podziękowania należą się
pani wójt, Sybilli Stelmach, radnym
oraz wszystkim, którzy wspólnie
z nami zabiegali o unowocześnienie naszej jednostki – dopowiada
Maćków.

Działanie sfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej
V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

www.popielow.pl
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Z życia przedszkoli…

Kubuś Puchatek
przyjacielem dzieci
Przedszkolaki z Popielowa uczciły Dzień Kubusia Puchatka.
Święto było okazją do przypomnienia sobie przygód pulchniutkiego i żółciutkiego misia oraz utrwalenia języków obcych.

K

to nie zna Kubusia Puchatka? Miś jest uwielbiany przez najmłodszych, ale ma też swoich miłośników wśród dorosłych. Sympatyczny
niedźwiadek lubujący się w miodku obchodzi swoje święto 18 stycznia,
kiedy to przypada rocznica urodzin jego twórcy, Alana Alexandra Milne’a.
Wychowankowie Przedszkola Publicznego w Popielowie z wielką
radością uczcili ten wyjątkowy dzień. Maskotka Puchatka już od drzwi
zapraszała najmłodszych do wspólnego świętowania. Przygodę tego
rozkosznego Misia o Bardzo Małym Rozumku przybliżyły: w języku
angielskim Agnieszka Barańska z Szkoły Językowej Kuźnia Języków,
w języku polskim Barbara Kopka z Gminnej Biblioteki Publicznej oraz
w języku niemieckim Wioletta Reichert, nauczycielka przedszkola.
Kubusiowy dzień był częścią innowacji „Typowe i nietypowe święta
w naszym przedszkolu”.

Fot. PP Popielów

Wnuki kochają
swoich dziadków
Babcia i dziadek to skarb dla każdego dziecka. Przedszkolaki z Karłowic przekazały moc życzeń i ciepła swoim kochanym seniorom. Wiersze, tańce i piosenki popłynęły w świat.

D

Fot. PP Karłowice

ziadkowie nie tylko rozpieszczają swoje wnuki, ale także
przekazują niezwykle cenne wartości, takie jak szacunek,
uczciwość czy sprawiedliwość. Ich obecność w życiu dzieci
jest nieoceniona, dlatego te tak bardzo ich kochają i cieszą się
z każdej wspólnie spędzonej chwili.
Dzieci z Przedszkola Publicznego w Karłowicach pamiętały
o swoich babciach i dziadkach w dniu ich święta i przygotowały
im niespodziankę. Maluchy zaśpiewały kilka piosenek, opowiedziały wierszyki i zatańczyły. Ich występy zostały nagrane i przesłane do świętujących. Dodatkowym prezentem były przekazane
już osobiście laurki z życzeniami zdrowia, szczęścia i pomyślności
oraz serdeczne uściski i całusy.

Domowa pizza
smakuje najlepiej
Pizza? Mniam! Siołkowickie dzieci zamieniły się w mistrzów kulinarnych i samodzielnie przygotowały ten włoski specjał. Poznały
także jego historię i przygotowały związane z nim prace plastyczne.

S

makosze kulinarni wyróżniają 50 rodzajów pizzy. W praktyce potrawa
ta doczekała się setek rozmaitych wersji, które serwowane są na stołach
w niemalże wszystkich zakątkach świata. Ten okrągły placek z dodatkami
jest jednak najsmaczniejszy, gdy jest wykonany we własnej kuchni.
Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach stało się 9 lutego włoską pizzerią, z której unosił się aromatyczny zapach pizzy. Międzynarodowy dzień tego niezwykle popularnego dania został uczczony przez
dzieci, które poznały historię pizzy i przygotowały związane z nią prace
plastyczne. Najważniejszym punktem było własnoręczne przyrządzenie
potrawy, czyli wyrobienie ciasta drożdżowego, wysmarowanie go sosem
pomidorowym, nałożenie ulubionych składników. Wypieczony przysmak
został spałaszowany w mgnieniu oka.
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Trwa rekrutacja dzieci do przedszkoli i szkół
Do 9 marca można składać wnioski o przyjęcie do przedszkoli lub szkół publicznych w gminie Popielów. Postępowanie
rekrutacyjne zakończy się w drugiej połowie kwietnia.

D

zieci swoją przygodę z nauką w przedszkolach i szkołach rozpoczną tradycyjnie we wrześniu, jednak rodzice muszą pamiętać o postępowaniu rekrutacyjnym już na wiele miesięcy wcześniej.
Składanie wniosków o przyjęcie (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów) do publicznych
placówek rozpoczęło się 23 lutego i potrwa do 9 marca.
Komisja rekrutacyjna będzie miała czas do 30 marca na przeprowadzenie weryfikacji otrzymanych wniosków i dokumentów.

W ostatnim dniu miesiąca do publicznej wiadomości podana zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Rodzice w terminie 1-15 kwietnia będą zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia.
Lista przyjętych i nieprzyjętych kandydatów ogłoszona zostanie
20 kwietnia. Wówczas podana zostanie również informacja o liczbie
wolnych miejsc, na które rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się
9 maja.
Wymagane druki i oświadczenia dostępne są w poszczególnych przedszkolach i szkołach lub na ich stronach internetowych.
W razie pytań zalecany jest kontakt telefoniczny.

Szkoły podstawowe

Przedszkola
Karłowice

77 469 71 67

Karłowice

77 469 72 37

Popielów

77 469 21 33

Popielów

77 469 20 26

Stare Siołkowice

77 469 21 49

Stare Siołkowice

77 469 45 06

Mieszkańcy zmierzyli się
w turnieju tenisa stołowego
45 mieszkańców gminy Popielów wzięło
udział w otwartym turnieju tenisa stołowego. Zwycięzców wyłoniono w kilku
kategoriach.

D

awniej w ping-ponga na przerwach
grał niemalże każdy uczeń, dziś ta
dyscyplina cieszy się już znacznie mniejszym zainteresowaniem, choć nie można
powiedzieć, że została zapomniana. Mieszkańcy gminy Popielów licznie wzięli udział
w Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego,
który odbył się 4 lutego w popielowskiej sali
sportowej.
Turniej odbył się w dwóch częściach.
Rano swoich sił spróbowało 24 uczestników
poniżej 15. roku życia. Wieczorem paletki
w dłoń chwycili starsi (21 osób). – Tenisem
stołowym zainteresowałam już na początku
szkoły podstawowej, za co dziękuję panu
Zbyszkowi, mojemu nauczycielowi WFu.
Jednak udział w tym turnieju był trochę
przypadkowy. Gdy zobaczyłam plakat,
rozważałam uczestnictwo, ale ostatecznie
namówiła mnie koleżanka. Nawet po niemałych poszukiwaniach udało mi się zna-

leźć rakietkę sprzed lat – opowiada Paulina
Lisowska, uczestniczka.
Zacięta rywalizacja toczyła się przez
kilka godzin. Piłeczka nieustannie przeskakiwała po stole w jedną i drugą stronę.
Zamaszyste ruchy graczy wytwarzały lekkie powiewy wiatru. Usłyszeć można było
okrzyki radości lub westchnienia klęski.
Choć emocji nie brakowało, to każdy cieszył się, że może aktywnie rozpocząć weekend. – Gdyby pojawiła się możliwość częstszej gry, na pewno bym z niej skorzystała,
bo tenis to przede wszystkim bezpieczna
aktywność, ale także okazja do spotkań
z innymi mieszkańcami gminy – mówi
Lisowska.
Zwycięzcy i uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, które
zostały zakupione dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz firm „Kobienia” i „Beck”. Organizatorami turnieju byli: Ludowy Klub
Sportowy Rybna, Ludowy Klub Sportowy
Dalia Popielów oraz Gmina Popielów.

Klasyfikacja końcowa
Chłopcy rocznik 2008-2007
1. Filip Waniek
2. Kacper Dziedzi
3. Mykyla Halushko
Chłopcy rocznik 2009-2010
1. Paweł Stasiszyn
2. Marek Kilian
3. Mikołaj Sadowski
Chłopcy rocznik 2011 i młodsi
1. Karol Derewlany
2. Miłosz Dziedzic
3. Wiktor Chmielewski
Dziewczyny roczniki 2011 i młodsze
1. Anita Głowacz
2. Sara Chrząstek
3. Magda Panek
Dziewczyny rocznik 2009-2010
1. Amelia Wybult
2. Karolina Ramus
3. Blanka Grabowska
Dziewczyny rocznik 2008-2007
1. Wiktoria Chrząstek
Kobiety kategoria OPEN
1. Sara Henke
2. Paulina Lisowska
3. Żaneta Kubis
Mężczyźni kategoria OPEN
1. Wojciech Kozubek
2. Dawid Wybult
3. Łukasz Kociok

Fot.: Marcin Luszczyk, LKS Rybna
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Mieszkańcy zagrali
dla okulistyki dziecięcej
Ponad 20 tys. zł udało się zebrać mieszkańcom gminy Popielów podczas
30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kwesty odbyły się w kilku
miejscowościach, a centralne wydarzenia miały miejsce w Popielowie.

P

Działo się w całej gminie!
Kwesty przeprowadzone zostały pod
kościołami w Starych Siołkowicach, Lubieni
i Karłowicach. Druhowie z tej ostatniej miejscowości dodatkowo zaprosili mieszkańców
do remizy, gdzie można było rozgrzać się
grochówką ugotowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich „Tradycja” z Kurzni, przypomnieć sobie zasady pierwszej pomocy lub
odebrać medal za pokonanie trasy szlakiem
alei lipowo-dębowej.
W Popielowie zrealizowany został
bogaty program artystyczny. Krzysztof
Riewold pokazał swoje żonglerskie sztuczki.
Iluzjonista Aleksander Krajewski wciągnął widzów w świat magii. Zaprezentowały się zespoły: „Euforia”, „Select Band”,
„Wiolinki”, „Ekspresja”. Dzieci i panie
zaprosiły do wspólnej zumby. Podczas

Fot.: Marcin luszczyk, OSP Karłowice

rzejrzyj na oczy. Pod takim hasłem
30 stycznia zorganizowano już 30. finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wydarzenia, aukcje i kwesty odbyły się
w całej Polsce, także w gminie Popielów.
Sztab powstał w Centrum Kultury i był
wspierany przede wszystkim przez Sołectwo Popielów i Ochotniczą Straż Pożarną
w Karłowicach. – W szeroko zakrojone
działania zaangażowanych było trzynastu wolontariuszy i kilkunastu pomocników, ludzi dobrego serca. Wspólnymi
siłami udało nam się przeprowadzić piękny
finał, podczas którego mieszkańcy otworzyli się na innych i hojnie wsparli zbiórkę
– mówi Justyna Gawrońska, szefowa sztabu
w Popielowie.
licznych licytacji w sali panowała lekka nuta
rywalizacji, która nierzadko prowadziła
do wysokich kwot wspierających zbiórkę.
Dzieci rozwijały swoje zdolności plastyczne
i zgłębiały wiedzę o wyposażeniu wozów
strażackich. Radosne granie zakończyło
się światełkiem do nieba i pozdrowieniami
skierowanymi do Jurka Owsiaka.

Pieniądze pomogą dzieciom
Kwestujący nieustannie powtarzali, że
każda złotówka ma ogromne znaczenie.
Sprawę z tego zdawali sobie także wszyscy
wrzucający do puszek, którzy dekorowani
byli czerwonymi serduszkami. – Spotkałam się z bardzo pozytywnym odbiorem
wśród mieszkańców, którzy okazali się bardzo ofiarni i z satysfakcją zapełniali puszkę

datkami. Ludzie szczerze cieszyli się, że
w gminie po kilku latach przerwy znów
działał sztab, dzięki któremu mogli pomóc
Orkiestrze – opowiada Ewelina Rudak,
wolontariuszka.
Sporo osób wsparło popielowski sztab
poprzez eSkarbonkę, w której znalazło się
aż 5 633 zł. Mieszkańcy gminy Popielów zasilili konto Orkiestry łączną sumą
20 270,78 zł, jednak wciąż jest to kwota
deklarowana. Oficjalny wynik zbiórki znany
będzie po weryfikacji dokonanej przez sztab
centralny. Zebrane środki przeznaczone
zostaną na okulistykę dziecięcą.
W imieniu organizatorów i wolontariuszy pragniemy podziękować wszystkim
darczyńcom wspierającym 30. finał WOŚP
w Popielowie. Gramy do końca świata
i jeden dzień dłużej!

Kobiety rozgrzały parkiet do czerwoności
Pomimo zimy w popielowskim Centrum Kultury było
naprawdę upalnie. To za sprawą Babskiego Combru, który
został zorganizowany w hiszpańskim stylu.

O

lé! Podczas dziewiątej edycji Babskiego Combru do Popielowa
zawitała Hiszpania i jej gorące klimaty. Kilkadziesiąt kobiet
odkryło w sobie temperamentne dusze i bawiło się we własnym
gronie. Panowie pozostali w domach.

8

Podtrzymano zwyczaj złożenia przysięgi dobrej zabawy, podczas
której panie obiecały m.in. zachować tradycję latynoskiego seksapilu oraz leniuchować podczas niedzielnej sjesty. Wspólną zabawę
rozpoczęto pokazem flamenco oraz odtańczeniem poloneza. Później na dobre rozpoczęły się tańce w rytm dźwięków wygrywanych
przez zespół „Aksamit”. Kobiety świętowały do późnych godzin
nocnych.

www.scktir.pl

Dzieci radośnie
spędziły
ferie zimowe
Ferie zimowe w gminie Popielów
upłynęły pod znakiem dobrej zabawy. Dzieci wzięły udział w zajęciach
kreatywnych, bibliotecznych i profilaktycznych.

C

Fot.: SCKTiR, GBP

zternaście dni wolności od szkoły,
nauki i zadań to marzenie każdego
ucznia. Spełniło się ono w pierwszej połowie lutego, gdy w województwie opolskim
miały miejsce ferie zimowe. Dzieci z naszej
gminy nie musiały narzekać na nudę,
ponieważ Centrum Kultury i Biblioteka
zrealizowały bogaty program zajęć.
Odbył się kolorowy bal przebierańców,
filmowy pokaz i wyjazd do Kolejkowa we
Wrocławiu. Stworzono różnorodne prace
plastyczne, grano w planszówki, tworzono
ozdoby decoupage, czytano, tańczono
i śpiewano. Dzieci wykazały się umiejętnościami sportowymi i ruchowymi, ale także
udowodniły, że ich wyobraźnia nie zna granic. W trakcie warsztatów profilaktycznych
przybliżony został temat depresji, która
dotyka także młode osoby. Dzieci miały
okazję poznać rówieśników z innych miejscowości i spędzić wspólnie z nimi czas.

Nowe zajęcia
w Centrum
Kultury
Zajęcia taneczne modern i zajęcia umuzykalniające wzbogaciły ofertę Centrum Kultury
w Popielowie. Przeznaczone są one dla dzieci.

S

amorządowe Centrum Kultury, Turystyki
i Rekreacji w Popielowie uruchomiło nowe
zajęcia dla dzieci. Maluchy będą mogły wkroczyć w świat muzyki i nauczyć się kroków tańca
współczesnego.
Zajęcia umuzykalniające „Tuptuś” przeznaczone są dla dzieci cztero- i pięcioletnich, odbywają się w każdą środę o godz. 17.00 w siedzibie
SCKTiR. Ich miesięczny koszt wynosi 30 zł. Mali
uczestnicy rozwijają swoje zdolności muzyczne
poprzez zabawę, poznają instrumenty, kształtują
koordynację ruchową i słuch oraz rozwijają poczucie rytmu. Więcej informacji udzielanych jest pod
nr tel. 609 172 602.
W Domu Kultury w Karłowicach w środy odbywają się zajęcia tańca współczesnego. O godz. 17.00
warsztaty rozpoczynają dzieci w wieku 5-7 lat, zaś
o 18.00 swoje taneczne umiejętności szlifują uczestnicy w wieku 8-14 lat. Szczegółowe informacje
przekazywane są pod nr tel. 77 469 21 93.

www.bibliotekapopielow.pl
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Andżelika Kociok
została sołtysem
Nowych Siołkowic
Zmiana sołtysa Nowych Siołkowic nastąpiła w trakcie
kadencji. Dotychczasowy lider miejscowości zrezygnował z pełnienia funkcji. Mieszkańcy kierowanie wsią powierzyli Andżelice Kociok.

S

ołectwa są motorami napędowymi każdej gminy. Lokalni
liderzy aktywizują swoje społeczności do nowych działań i inicjatyw. Choć każda miejscowość ma swój wyjątkowy
koloryt i swoje wewnętrzne upodobania, to we wszystkich
Fot. UG Popielów
tych jednostkach tkwi ogromna siła.
W Nowych Siołkowicach ster sołectwa 3 lutego objęła
Andżelika Kociok, która zamierza wykorzystać potencjał
Zmiana na stanowisku sołtysa nastąpiła na skutek rezygnamiejscowości. – Bardzo cieszy mnie zaufanie, jakim obdarzyli mnie cji Jana Kubiaka, który kierował wsią od 2017 r. W ciągu pięciu lat
mieszkańcy. Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować swoje pomy- zrealizował kilkanaście ciekawych inicjatyw, np. Octoberfest, zjazd
sły, wśród których jest wiosenne sprzątanie wioski, które będzie byłych mieszkańców. Sporym wsparciem podczas tej społecznej
także okazją do integracji i wymiany pomysłów. Jestem otwarta pracy była dla niego żona Halina Kubiak, która przewodniczyła wsi
na wszelkie sugestie i propozycje – mówi nowa sołtys.
w latach 2011-2017.

GOPS troszczy się
o potrzebujących
W gminie Popielów realizowane będą kolejne projekty niosące pomoc mieszkańcom. Kurier Społeczny pomoże w zrobieniu zakupów, a pracownicy GOPS
czasowo odciążą członków rodzin osób z niepełnosprawnościami.

G

minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie rokrocznie uczestniczy w projektach nakierowanych na poprawę warunków życia potrzebujących mieszkańców. W bieżącym roku nie mogło być inaczej i dlatego już trwają działania w ramach
programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Nie-Sami-Dzielni”.
Gmina Popielów pozyskała z Funduszu Solidarnościowego kwotę 48 960 zł dofinansowania na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”. GOPS czasowo odciąży członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami i zapewni im czas na odpoczynek
i regenerację. Zostanie wzmocniony osobisty potencjał tychże opiekunów oraz ograniczone zostaną wpływy obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.
Instytucja przystąpiła do realizacji IV edycji „Marszałkowskiego Kuriera Społecznego”, który finansowany jest poprzez projekt „Nie-Sami-Dzielni” z Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Kurier będzie docierać do osób samotnych
z żywnością w postaci „paczki z Biedronki”, ale będzie mógł także zrealizować recepty
lub zrobić niezbędne zakupy.
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Porady prawne
w formie
stacjonarnej
Punkty darmowych porad prawnych w powiecie opolskim od 21 lutego znów działają
stacjonarnie.

W

sparcie świadczone jest
w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Popielowie (ul. Powstańców 12).
W środy w godz. 10.00-14.00
dostępny jest radca prawny,
z a ś w c z w ar t k i w g o d z .
10.00-14.00 udzielana jest
pomoc w zakresie doradztwa
obywatelskiego i mediacji.

www.popielow.pl
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Solidna, pewna, lokalna.
Siła przedsiębiorstw
gminy Popielów

Z

apraszamy 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.

szkoła językowa Kuźnia języków
prowadzi kursy języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych (od czwartego roku życia)
oraz wszystkich poziomów zaawansowania. zapraszamy na zajęcia grupowe, których głównym
celem jest rozwój umiejętności komunikacyjnych. ponadto przygotowujemy do egzaminu ósmoklasisty, matury
czy międzynarodowych egzaminów Cambridge. zajęcia odbywają się
w siedzibie szkoły: popielów, ul. powstańców 28.

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

Z

apraszamy do dzielenia się tymi przepisami.
Chcemy pokazać nasze gminne bogactwo kulinarne. Potrawy kresowe, śląskie, polskie. Nalewki,
wina, syropy. Powidła, dżemy. Ciasta, ciasteczka,
wafle. Stwórzmy wspólnie gminny PRZEPIŚNIK
i ubogaćmy wzajemnie swoje kuchnie.
Przepisy prosimy przesyłać na maila
nowinygminne@gmail.com
W miarę możliwości
warto dołączyć do nich fotografię potrawy.

zapraszamy do kontaktu
pod nr tel. 500 058 555
lub za pośrednictwem Facebooka szkoły.

Fot. Pixabay

Zdrowy syrop
na zimę i przedwiośnie
Składniki:
1 cytryna
4 cm korzenia imbiru
150 ml płynnego miodu (np. lipowego)
Wykonanie:
Przygotować wyparzony i wysuszony słoik
o pojemności 200 ml. Cytrynę sparzyć wrzątkiem, a następnie pokroić w plasterki. Imbir obrać
i również pokroić w plasterki. Na spód słoika wlać
odrobinę miodu, następnie włożyć plasterek
cytryny, kawałki imbiru i wlać 1-2 łyżki miodu.
Czynność powtarzać do wyczerpania się składników. Ostatnią warstwą powinien być miód.
Tak przygotowany syrop schować do lodówki na
dwie doby. Po tym czasie będzie gotowy i można
używać go do herbaty lub deserów.

***
Szarpiąc się w sieci codzienności
Uciekając przed wirusem człowieczeństwa
Bo przecież śmiertelny
Udając nadludzi
Tracimy resztki godności
A i tak umieramy
W ostatniej chwili kończąc testament
Jagoda Bąk, czternastolatka z Karłowic

www.popielow.pl
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Krew potrzebna
jest każdego dnia
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu nieustannie zachęca do oddawania najcenniejszego leku. Największe zapotrzebowanie jest
na ujemne grupy krwi.

K

rew może być wyjątkowym darem ratującym zdrowie
lub życie drugiego człowieka. Zapotrzebowanie na ten
płyn utrzymuje się na stałym poziomie, lecz w ostatnim
czasie spadła nieco liczba krwiodawców. W Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu najniższy stan zapasów odnotowuje się wśród grup: A Rh-,
B Rh-, 0 Rh-.
Dawcą może zostać każdy pomiędzy 18. a 60. rokiem
życia, kto cieszy się dobrym zdrowiem, waży co najmniej
50 kg, w przeciągu ostatnich 6 miesięcy nie miał wykonywanej: akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych
części ciała, zabiegów. Osoby, które przechodziły Covid-19,
muszą odczekać co najmniej 14 dni od dnia zakończenia
izolacji.
Jednorazowo pobieranych jest do 450 ml kr wi,
co stanowi ok. 9% objętości krwi krążącej u dorosłego człowieka. Z pozyskanego płynu rozdziela się poszczególne
składniki: koncentrat krwinek czerwonych, osocze (świeżo
mrożone), koncentrat krwinek płytkowych. Przed każdym
poborem wykonywane jest badanie laboratoryjne oraz
przeprowadzane jest badanie lekarskie. Odstępy pomiędzy wizytami nie mogą być krótsze niż 8 tygodni, przy
jednoczesnym zastrzeżeniu, że kobiety mogą oddać krew
maksymalnie cztery razy w roku, zaś mężczyźni sześć.
Podczas poboru krwi dawcy są pod opieką personelu
lekarsko-pielęgniarskiego.
Każdej osobie oddającej krew przysługuje prawo
do dnia wolnego od pracy i nauki, które może zostać udokumentowane zaświadczeniem wydanym przez lekarza.
Honorowi dawcy krwi mogą także skorzystać z przysługującej ulgi podatkowej. Benefitem są także: bezpłatne
zaopatrywanie się w leki z wykazu (do wysokości limitu
finansowania), korzystanie z świadczeń opieki zdrowotnej
poza kolejnością, ulgi na przejazdy środkami publicznego
transportu zbiorowego.

Pomóżmy naszym druhom!

Przekaż 1% podatku
gminnym OSP
Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Popielów
zwracają się do wszystkich mieszkańców z prośbą
o wsparcie polegające na przekazaniu 1% podatku
należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Otrzymane środki przeznaczone zostaną na doposażenie jednostek.
We wniosku dla wszystkich gminnych OSP
należy wpisać numer KRS: 0000116212.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
dokonuje podziału zebranych funduszy
na podstawie danych zawartych w części „Informacje uzupełniające”.
Dokładny adres wybranej jednostki
trzeba podać w rubryce „Cel szczegółowy”.
 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

Placówka dla dawców czynna jest
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.30
oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8.00-13.30.
Pamiętajmy, że krew jest lekiem,
którego nic nie jest w stanie zastąpić.
Ona ma moc ratowania życia.
Podzielmy się nią i pomóżmy!
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