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NowiNy gminne
Odkryj
piękno swojej okolicy

Dąb Klara
W

lesie pomiędzy Popielowską Kolonią a Wielopolem znajduje
się jeden z najbardziej znanych i wartościowych pomników
przyrody w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. W kompleksie
leśnym nad starorzeczem Odry rośnie dąb szypułkowy (Quercus
robur), którego wiek szacuje się na ok. 600 lat. Jego obwód osiąga
niemalże 7 m, zaś wysokość to 25 m. Drzewo jest już obecnie
martwe, ale wciąż ze względu na swoje rozmiary pozostaje wartym zobaczenia okazem. Pień drzewa nadal odgrywa ważną rolę
w ekosystemie i stanowi mieszkanie dla wielu gatunków zwierząt
i roślin. Gnieżdżą się na nim ptaki, porastają go grzyby i chowają
się w nim ssaki. Drzewo w ten sposób nieustannie tętni życiem.
W pniu zauważyć można kilkudziesięcioletnie betonowe i ceglane
plomby mające uratować sędziwe drzewo.
Z tym wiekowym drzewem związanych jest wiele lokalnych,
ale i nieco szerzej sięgających legend. Różne opowieści dotyczą już
samego imienia, jakim dąb został wyróżniony. Najczęściej spotkać
się można jednak z trzema wersjami.
Pierwsza z legend głosi, iż córka bogatego młynarza nieszczęśliwie zakochała się w ubogim parobku. Ich miłości przeciwny był
ojciec dziewczyny, który, aby nie wydać panny za pariasa, zabił
go. Kiedy córka dowiedziała się o śmierci ukochanego, z rozpaczy
wskoczyła do stawu i utopiła się. Ojciec na pamiątkę śmierci dziewczyny posadził drzewo i nazwał je jej imieniem.
Z wątkiem miłosnym związana jest również druga z legend,
według której w 1812 r. w czasie wojen napoleońskich zakochana
para na znak swojego szczerego uczucia i wymiany pierścionków
wyryła w korze drzewa napis: „K.P. Klara i Paul”. Młodzieniec
wkrótce potem wyruszył na wojnę, z której już nie wrócił. Ona
zaś popełniła samobójstwo w dniu jego urodzin w czarnej wodzie
nieopodal dębu.
Inna historia dotyczy pewnej córki książęcej, którą ścigało kilku
zbirów. Dziewczynka pragnęła znaleźć schronienie i zatrzymała
się przy tymże dębie. Po odnalezieniu dziecka ojciec postanowił
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Fot. archiwum prywatne

upamiętnić to wydarzenie i umieścił na drzewie tabliczkę z imieniem córki. Nieco inna wersja tej opowieści kończy się nieszczęśliwym finałem. Dziewczynce nie udało się ukryć i pod tym drzewem
zginęła, dlatego mieszkańcy nazywali to miejsce „spokojem Klary”.
Dąb przez kilkaset lat swojego życia był niemym świadkiem
wielu wydarzeń, z tego powodu cieszy się on aktualnie tak dużym
zainteresowaniem. Drzewo wzbudza różne uczucia, bowiem
widziało ludzkie radości oraz miłości, ale i smutki czy rozstania.
Według jednego z podań drzewo samodzielnie obroniło się przed
wycinką. Mieszkańcy po usunięciu większości drzew wokół „Klary”
postanowili pozbyć się także i jej, jednak gdy rozpętała się burza
i odłamany konar pozbawił życia dwóch ludzi, zrezygnowano
z tego zamiaru. Śmierć miał ponieść w tym miejscu także odrzański
szyper, który chciał zabrać jaja z istniejącego 25 lat bocianiego
gniazda. Waleczni rodzice pozbyli się niechcianego intruza i zrzucili
go na ziemię. Inna miejscowa opowieść mówi, że dąb był świadkiem
tragedii rodziny szypra mieszkającego na śluzie Zawada. Dwójka
jego dzieci wpadła do Odry, a tuż za nimi do wody wskoczyła zrozpaczona matka, która jednak nie potrafiła pływać i także utonęła.
Dąb i jego otoczenie są częstym punktem krajoznawczych
wycieczek pieszych i rowerowych. Urokliwe zacisze i obecność dzikiej natury od lat przyciągają wielu zwiedzających. Martin Kunze
w swoim Przewodniku po Opolu i okolicy z 1928 r. pisał: „Polecamy
na starej grobli skręcić w pr. do „Spokoju Klary”. Jest to malownicze
miejsce na starorzeczu Odry z potężnym dębem o obwodzie 6,5 m.
Z tego miejsca dostaniemy się do grobli odrzańskiej, gdy się kilka
kroków cofniemy i wejdziemy na ścieżkę”.
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Z szydełkiem i włóczką przez życie
Julia Thoms ze Starych Siołkowic od
kilku lat każdą wolną chwilę poświęca
szydełkowaniu, jednak pomiędzy pracą nad kolejnymi rękodziełami znalazła czas na krótką rozmowę. Opowiedziała w niej m.in. o: początkach swojej
pasji, udziale w szydełkowym rekordzie Polski oraz pomocy innym.

Pomiędzy szydełkowaniem a robieniem na drutach nie możemy postawić
znaku równości.
Podczas szydełkowania używamy jednego drutu z haczykiem, czyli szydełka,
a gdy robimy na drutach, używamy ich
dwóch, a czasem nawet pięciu, np. podczas
robienia skarpetek. Uważam, że robienie
na drutach wymaga większej ostrożności, bo łatwo zgubić oczko, a wtedy cała
robótka zaczyna się pruć, dlatego mimo
że potrafię robić na drutach, wolę dziergać
szydełkiem.

Do pracy potrzebuje Pani specjalnych
warunków czy nie przywiązuje Pani do
tego wagi?

Fot. Tomasz Chabior

Praca na drutach i z włóczką to stereotypowe zajęcie dla babci, a Pani jest
przecież studentką. Skąd więc zainteresowanie szydełkiem?

Gdy robię torebki, zawsze siedzę
na kanapie lub przy biurku, tak by było
wygodnie. Kiedy dziergam coś lżejszego
i z łatwością mogę schować robótkę do
plecaka, np. chustę czy ozdoby choinkowe, robię to dosłownie wszędzie i w każdej wolnej chwili: w autobusie, pociągu,
na uczelni. Otoczenie zupełnie mi nie
przeszkadza.

Jak wygląda Pani szydełkowa aktywność?

Szydełko po raz pierwszy wzięłam
do ręki w podstawówce na lekcji plastyki,
zrobiłam wtedy szalik. Pamiętam, że był
z niebieskiej włóczki, bardzo krzywy i
przeznaczony raczej dla lalek, bo miał
maksymalnie 30 cm długości. Wtedy
stwierdziłam, że nie podoba mi się to całe
szydełkowanie, bardzo mnie irytuje i nie
będę w ogóle robić takich głupich rzeczy.
Minęło kilka lat, złoś ć przeszła
i w wakacje w 2019 r. znalazłam szydełko
w szufladzie. Znów zaczęłam od mini szalika, później wykonałam kilka podkładek
pod kubki i prostych maskotek. Wszystko
to wychodziło strasznie nierówne, ale
i tak byłam dumna z każdej robótki. Zainspirowana tym, co widziałam w Internecie, postanowiłam uszydełkować torebkę
ze sznurka. I to właśnie robienie torebek
jest teraz moją największą pasją.

Największą popularnością zdecydowanie cieszą się torebki, ponieważ są nieodłącznym elementem życia niemal każdej
kobiety, a te lubią oryginalne akcesoria.
Wykonanie jednej torebki zajmuje mi od
4 do 7 godzin, w zależności od wielkości
i ściegu. Z kolei na zrobienie chusty
poświęcam przez 2 tygodnie niemal każdy
wieczór. Z tego właśnie bierze się cena
rękodzieła. Każdy wyrób wymaga poświęcenia ogromnej ilości czasu, a często
nawet wzroku, szczególnie przy dzierganiu
małym szydełkiem.
Oprócz kilkunastu godzin pracy cena
rękodzieła zawiera również te wszystkie lata uczenia się, próbowania nowych
wzorów i prucia nieudanych robótek,
a także godziny szukania dobrej jakości materiałów w sklepach internetowych
i testowania ich.

Czyli szydełkowe rękodzieło to nie
tylko „gryzące” sweterki i pożółkłe
serwetki na stół?

Czym jest dla Pani szydełkowanie?

Nie, czasy się zmieniły. Rynek oferuje
wiele włóczek, z których można wykonać
ubrania, w których wyglądamy i czujemy
się dobrze, a dostępność takich wyrobów jak sznurki czy przędza bawełniana
pozwala na produkowanie torebek oraz
innych oryginalnych i modnych akcesoriów. Poza tym kreatywność niektórych
twórców i twórczyń nie zna granic, co rusz
ktoś wymyśla nowy ścieg czy wzór. Szydełkowe rękodzieło to już nie jest to samo
co kilkadziesiąt lat temu.

www.popielow.pl

To przede wszystkim moja pasja, dzięki
której rozwijam kreatywność i zdolności
manualne. Szydełkowanie daje mi świadomość tego, że zupełnie sama potrafię wykonać coś od podstaw (torebkę lub
plecak) i jest to bardzo budujące.

Swoją pasję wykorzystuje Pani także
w celach charytatywnych. Niedawno wzięła Pani udział w nietypowym
przedsięwzięciu szydełkowym.
Była to ogólnopolska akcja pod hasłem
„Rekordowy Szalik Handmade dla WOŚP”,

której celem było udzierganie jak najdłuższego szalika, który zostanie wylicytowany
na orkiestrowej aukcji. Co roku staram
się wspierać Wielką Orkiestrę, zazwyczaj
przez wpłaty do skarbonek. W tym roku
postanowiłam dać coś od siebie i wziąć
udział w tym wspaniałym wydarzeniu.
Dołożyłam od siebie jedynie półtora
metra, ale przed wielkim finałem spotkałam się z kilkoma kobietami z Opolszczyzny, by pozszywać nasze części, które
później zostały wysłane do organizatorów akcji i złączone w jeden szalik, który
końcowo osiągnął prawie 19 km długości. Pojedyncze kawałki miały po 20 cm
szerokości i były zszywane w taki sposób,
by dało się je z łatwością rozłączyć.
Zwycięzca aukcji miał obowiązek
dać szalikowi drugie życie. Dzięki temu
z rekordowego szalika zostały wykonane
koce dla potrzebujących, które w ostatnich
dniach przekazano uchodźcom przybywających do Polski z Ukrainy.
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Uchodźców w Polsce nieustannie przybywa, jednak mogą liczyć na wsparcie
wielu osób. Wśród nich jest też Pani.

z

Sytuacja związana z uchodźcami
z Ukrainy rozwija się bardzo dynamicznie,
więc pomagam jak tylko potrafię – wspierając zbiórki rzeczowe i finansowe. Byłam
też zaangażowana w pomoc uchodźcom
z Afganistanu. Jest ich w Opolu niewielu,
ale oni również potrzebowali pomocy.
Największym utrudnieniem była dla
Afgańczyków bariera językowa. Mimo
że większość z nich płynnie mówi po
angielsku, w polskich urzędach czy służbie
zdrowia znajomość tego języka jest niestety rzadkością. Chodziłam więc z nimi
do lekarzy w roli tłumaczki.
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Dlaczego tak aktywnie angażuje się
Pani w pomoc drugiemu człowiekowi?
Pomagam, ponieważ uważam, że każdy
zasługuje na to, by żyć spokojne i godnie,
bez względu na wyznawaną religię czy
kolor skóry. Obojętnie czy urodziliśmy
się w Europie czy w Azji, mamy takie same
proste potrzeby: uczyć się, studiować, pracować i zwyczajnie żyć w kraju nieogarniętym żadnym konfliktem ani wojną.
Kontakt z ludźmi z innego kręgu kulturowego pomaga również łamać głęboko
zakorzenione w naszych umysłach stereotypy. Pozwala nam przekonać się, że wszyscy jesteśmy tacy sami i pochodzenie czy
wiara to wcale nie są znaczące różnice.
Warto nawiązywać znajomości z osobami
z różnych zakątków świata, aby wychodzić ze strefy komfortu i przekonywać się,
że lepiej jest znajdować podobieństwa
pomiędzy ludźmi, a nie różnice.

Marcin Luszczyk
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Poprawiony został dojazd do kąpieliska
Gruntownej modernizacji poddana została ul. Polna
w Nowych Siołkowicach. Na wykonanie nowej jezdni bitumicznej pozyskano prawie 60% dofinansowania.

J

Wyczekiwane inwestycje
Przypomnijmy, że to nie jedyna inwestycja drogowa, która zrealizowana została w ostatnich miesiącach w Nowych Siołkowicach.
Urząd Gminy w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców współfinansował budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Wiejskiej.
Jesienią ubiegłego roku Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził
remont ul. Kupskiej.

Fot. Marcin Luszczyk

edną z perełek turystycznych gminy Popielów w okresie letnim
jest przystań wodna w Nowych Siołkowicach. Każdego upalnego
dnia tamtejsze kąpielisko wypełnione jest plażowiczami. Wypoczywający przybywają nie tylko z okolicznych miejscowości, ale także
z różnych stron całej Opolszczyzny.
Choć miejsce przyciągało swą atrakcyjnością, to dojazd do
niego pozostawiał wiele do życzenia. Uległo to zmianie, bowiem
w miejscowości wyremontowane zostały dwie główne drogi.
Gmina Popielów przeprowadziła przebudowę ul. Polnej poprzez
wykonanie jezdni bitumicznej na odcinku ok. 563 m i szerokości
3,5 m. Przygotowano obustronnie utwardzone pobocze o szerokości 0,75 m. Zmodernizowane zostały także bezpośredni dojazd
do kąpieliska i łączniki z ul. Wiejską, tak aby jak najbardziej usprawnić dotarcie do miejsca wypoczynku.

– Z lekką nutą dystansu można teraz uznać, że wszystkie drogi
prowadzą do kąpieliska. Zarówno od strony Starych Siołkowic,
jak i Popielowa, nawierzchnie są wyremontowane i bezpieczne.
Nie będzie już kurzu unoszącego się za licznie kursującymi samochodami, co bez wątpienia ucieszy mieszkańców, kierowców,
ale i rowerzystów – mówi Irena Michno, kierownik referatu BOS.
Całkowita wartość zadania wyniosła 791 353,66 zł, z tego
460 776,89 zł pochodziło z dofinansowania z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg.

Kolejny remont drogi
z dofinansowaniem

Rozpoczyna się III etap
budowy ścieżek

Do dofinansowania został zakwalifikowany remont
ul. Lubieńskiej w Popielowie. Gmina Popielów na ten cel
otrzyma ponad 900 000 zł.

Ponad 5 000 000 zł będzie kosztować budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Popielów-Popielowska Kolonia.
Podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji.

P
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racownicy Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy w Popielowie nie próżnują. Kolejny napisany
przez nich projekt drogowy otrzymał dofinansowanie. Tym razem
remont obejmie drogę i chodnik na ul. Lubieńskiej w Popielowie.
Droga ma wielkie znaczenie dla rozwoju gminy i obszaru,
na którym jest usytuowana, ponieważ stanowi alternatywny łącznik
pomiędzy miejscowościami Popielów i Lubienia. Ponadto prowadzi
do terenów produkcyjnych i inwestycyjnych.
Remont przeprowadzony zostanie na odcinku ok. 733 m.
Położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości
5,5 m. Przebudowane zostaną chodnik i pobocza. Zakładany
koszt inwestycji to ponad 1 500 000 zł, jednak 60% planowanych
wydatków pokrytych zostanie z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg na 2022 r.

uż za kilka miesięcy rowerzyści będą mogli bez obaw przemierzyć
gminę Popielów od mostu na rzece Odra w Popielowskiej Kolonii
aż do końca Stobrawy. Gmina Lewin Brzeski we własnym zakresie
przeprowadzi budowę ścieżek będących kontynuacją tych powstałych w naszych granicach.
Wójt Sybilla Stelmach w dniu 21 marca podpisała umowę
z wykonawcą III odcinka ścieżki pieszo-rowerowej. W przeprowadzonym przetargu najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma
ADAMIETZ ze Strzelec Opolskich. Roboty budowalne związane
z budową nowej trasy ruchu o szerokości 2,5 m będą prowadzone
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458, od skrzyżowania koło stacji
paliw ORLEN do mostu na rzecz Odra. Odpowiednio oświetlone
zostaną newralgiczne miejsca.
Ta część trzyetapowego zadania kosztować będzie niemalże
5 300 000 zł. Gminie Popielów przyznane zostanie dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Województwa Opolskiego
2014-2020.

Połączenie z gminą Lewin Brzeski

Fot. Marcin Luszczyk

Proj ekt pn. „ Budowa ś cie żek pieszo-rowerow ych na
terenie Gminy Popielów i Gminy Lewin Brzeski” podzielony jest
na trzy etapy, z którego pierwszy rozpoczął się wiosną 2021 r.
Po kilkunastomiesięcznych działaniach w gminie Popielów powstanie jednolity ciąg ścieżki pieszo-rowerowej. Sąsiednia jednostka
wybuduje swoją część i w ten sposób umożliwi płynny i bezpieczny
dojazd aż do samego Lewina Brzeskiego.

Dziurawy asfalt i zniszczony chodnik już wkrótce zostaną wyremontowane.
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Program opieki
nad zwierzętami
Radni po raz kolejny przyjęli program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi. Jego celem jest zapobieganie bezdomności zwierząt
na terenie gminy Popielów. Pupile mieszkańców mogą nieodpłatnie
skorzystać z wyznaczonych usług weterynarza.

Z

wierzęta zgodnie z zapisem ustawy z 1997 r. są istotami żyjącymi, które
zasługują na poszanowanie, ochronę i opiekę. Podświadomie także
zdajemy sobie sprawę, że pupile są zdolne do odczuwania cierpienia
i przywiązują się do swoich opiekunów, dlatego też czynimy wszystko, aby
było im dobrze.
Rada Gminy Popielów podczas sesji w dniu 21 lutego przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Popielów w 2022 r.
Profilaktyczne zabiegi zapobiegające ewentualnej bezdomności zwierząt
domowych świadczone są w zakładzie leczniczym „Vetoptimum” w Popielowie (ul. Kościuszki 27). Wykonywane są tam: znakowanie (czipowanie) psów,
sterylizacja samic i kastracja samców (w szczególności psów i kotów domowych oraz kotów wolno żyjących), usypianie „ślepych miotów”.
Działania odbywają się na podstawie wniosku, którego formularz
dostępny jest w Urzędzie Gminy. Refundowany jest koszt tylko jednego
zabiegu w odniesieniu do jednego zwierzęcia danego właściciela.
Zwierzęta bezdomne z terenu gminy kierowane są do schroniska w Szczytach. W przypadku dzikich zwierząt interwencje są realizowane z gminny
kołem łowieckim lub Nadleśnictwem Kup. Zwierzęta gospodarskie, które
zostały czasowo odebrane właścicielowi lub były źle traktowane są umieszczane w gospodarstwie rolnym Andrzeja Slugi.
Informacje o zdarzeniach
drogowych z udziałem zwierząt należy zgłaszać do Urzędu
Gminy w Popielowie. W dni
wolne od pracy i poza godzinami prac y placów ki fakt
ten należy zgłosić pod nr tel.
796 657 675.
Zadania realizowane będą
do wyczerpania środków zaplanowanych na ten cel w tegorocznym budżecie – 37 000 zł.

Dzieci z rodzin
pegeerowskich
otrzymają nowy sprzęt
Ponad 350 tys. zł otrzymała gmina Popielów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Wsparciem technologicznym objęte
zostaną dzieci z rodzin popegeerowskich.

N

auka online
nie była łatwa
dla większości
rodzin, jednak
najbardziej dała
się ona we znaki
osobom z terenów
popegeerowskich.
W wielu domach

www.popielow.pl

Powstanie
nowa
infrastruktura
rekreacyjna
Gmina Popielów otrzymała dofinansowania
na budowę nowych miejsc spotkań i rekreacji.

P

unkty powstaną w Nowych Siołkowicach i Popielowie. Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak” po raz kolejny dofinansowała inicjatywy
prężnych samorządów. W ramach naboru pn. „Rozwój
wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań” pozytywną rekomendację otrzymały dwa wnioski z gminy Popielów.

Zabawy z wodą i w wodzie
Nad akwenem w Nowych Siołkowicach powstanie
wodny plac zabaw składający się z zestawu do zabawy,
gdzie ciecz pompowana ze zbiornika przedostawać się
będzie kaskadowo z poziomu najwyższego do najniższego i poprzez system rynien wyposażonych w uchylną
zastawkę i ruchomy lejek spływać będzie do misy i stołu
wodnego.
Zamontowane zostaną kolejne ławki zachęcające do
spotkań i integracji lokalnej społeczności. Wokół placu
dokonane zostaną nowe nasadzenia drzew. Nowa atrakcja kosztować będzie prawie 110 tys. zł, jednak prawie
70 tys. zł stanowić będzie otrzymane dofinansowanie.

Kompleks sportowo-rekreacyjny
Centrum Kultury w Popielowie zrealizuje projekt za
niemalże 60 tys. zł, wkład własny wyniesie tylko nieco
ponad 20 tys. zł. Przy placówce wybudowany zostanie
kompleks sportowo-rekreacyjny, który zawierać będzie
plenerową kręgielnię, koło młyńskie „Chomik” oraz
boisko do gry w unihokeja na sztucznej trawie.

mierzono się z deficytem sprzętu komputerowego lub utrudnionym
dostępem do Internetu. Przeciwdziałać temu chce Ministerstwo
Cyfryzacji, które wygospodarowało na projekt „Granty – PPGR”
ponad 580 mln zł.
Pracownicy Urzędu Gminy w Popielowie jesienią ubiegłego
roku przeprowadzili zbiórkę oświadczeń wśród mieszkańców,
a następnie złożyli wniosek o dofinansowanie wsparcia cyfrowego
dla wskazanych dzieci.
Po pozytywnej weryfikacji i spełnieniu wszystkich kryteriów
formalno-merytorycznych gminie przyznano kwotę 357 500 zł.
Otrzymane fundusze będą przeznaczone na: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym
oprogramowaniem, ubezpieczenie zakupionego sprzętu, usługę
zapewniającą dostęp do Internetu. Dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej będą mogły
bez przeszkód korzystać z dobrodziejstw XXI w.
Wsparcie pochodzi z projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020.
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Nowiny gminne

Z życia przedszkoli…

Ach, co to był za bal!
Karnawał w przedszkolach był wyjątkowo barwny
i radosny. Podczas bali dzieci bawiły się, tańczyły oraz
śpiewały. Na parkiecie spotkały się księżniczki, policjanci, supermani, piraci, duszki i wiele innych.

O

Fot. archiwum przedszkoli

kres zimowy nie napawa optymizmem i dostarcza
niewielu promieni słońca, które to przekładają się
na nasze dobre samopoczucie. Wszystko zmienia się jednak w trakcie karnawału, kiedy to dusze wypełnia radość
i chęć zabawy.
Zapustne bale zostały zorganizowane także w publicznych przedszkolach. Wielobarwne stroje, skoczna muzyka,
przystrojone sale, wesołe konkurencje i smaczne smakołyki... szkoda, że takich dni nie ma więcej. Dzieci podczas
tańców i wygibasów wykorzystały do maksimum pokłady
swojej energii, bo przecież w myśl słów piosenki Krystyny
Tkacz: „Jak szaleć to szaleć”.
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Uczniowie wyróżnili się ogromną wiedzą

I

Cztery tytuły laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych trafiły do uczniów z gminy
Popielów. Naszym mieszkańcom przyznano także
sześciokrotnie miano finalisty.

nwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski.
Tę prawdę wygłosił już przed wieloma laty Benjamin Franklin,
jednak pozostaje ona aktualna także w XXI w. Szkoły mają ogromny
wkład w zasoby narodu, ponieważ to młodzi ludzie wyposażeni
w mądrość i informacje są jego bogactwem.
Uczniowie szkół podstawowych z gminy Popielów po raz
kolejny udowodnili, że ich nauczyciele inwestują w wiedzę. W lutym
zakończył się etap wojewódzkich konkursów przedmiotowych,
w których wysoko uplasowała się popielowska młodzież.
Wśród najlepszych uczniów w województwie znalazło się aż
siedmiu z gminnych placówek. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Michał Mrozowski, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej
w Starych Siołkowicach, który został laureatem w dwóch konkursach (geografia i biologia). – Michał jest bez wątpienia dumą naszej
szkoły. Jest on dopiero w siódmej klasie, a na swoim koncie ma
już tytuły trzech laureatów. W ubiegłym roku był najlepszy w całej

Opolszczyźnie z historii, a w tym nie miał sobie równych w geografii
– mówi Andrzej Bochniarz, dyrektor. Ucznia przygotowały
mgr Edyta Macioszek i mgr Krystyna Miluniec.
Jagoda Bąk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach
otrzymała tytuł finalistki trzykrotnie – język polski, matematyka i biologia. W przygotowaniach do konkursów pomagali jej:
mgr Maciej Seńkowski, mgr Jolanta Stokłosa, mgr Elżbieta Górka.
W konkursie języka niemieckiego Samuel Król z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Popielowie pod okiem mgr Sylwii Gallus
zdobył tytuł laureata, zaś tytuły finalistek otrzymały Mirella Sadlo
(przygotowała mgr Sylwia Kociok) oraz Paulina Ramus (przygotowała mgr Anita Macioszek). W konkursie historycznym Bartłomiejowi Kownackiemu z PSP Karłowice przyznano tytuł laureata.
Jego opiekunem był mgr Andrzej Bochniarz. Finalistką konkursu
biologicznego została Julia Lewandowska z PSP Popielów, nad którą
czuwała mgr Lidia Mencel.
Otrzymane tytuły są wynikiem ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli. Laureatom poza laurem zwycięstwa przysługuje także prawo
do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. Konkursy przeprowadzone zostały przez Kuratorium Oświaty w Opolu.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Kreatywna Opolszczyzna
– kreatywni uczniowie
Gmina Popielów bierze udział w projekcie „Kreatywna Opolszczyzna”, poprzez który uczniowie rozwijają swoje kompetencje
kluczowe, a nauczyciele uczestniczą w szkoleniach. Każda ze szkół
została doposażona w sprzęt o wartości ok. 50 tys. zł.

S

Świat wokół jest fascynujący
Uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach w szkole, ale również i poza nią. Organizowane są wyjazdy do pracowni Regionalnego
Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w oraz Centrum Nauki i Eksperymentu w Opolu. Poprzez eksperymenty, ruch i zabawę z robotami
zdobywają nową wiedzę z matematyki, informatyki, języków obcych,
przyrody. – Wszyscy wkręciliśmy się w robotykę. Programowaliśmy
działanie robota, dodawaliśmy naszym maszynom gesty, mimikę, określone reakcje, na przykład na kolor. Aż szkoda było kończyć te zajęcia!
– mówił po zajęciach Mikołaj.
W szkołach prowadzony jest coaching zawodowy, podczas którego
uczniowie starszych klas mogą skorzystać ze wsparcia zawodowego.
Wraz z doradcą wydobywają oni swoje zasoby w celu osiągnięcia założonych celów w przyszłej pracy, stawiają pierwsze kroki w kierunku
poznania rynku pracy.

www.popielow.pl

Fot. archiwum szkół

zkoła – miejsce, w którym dzieci i młodzież zdobywają wszechstronną
wiedzę o świecie. Młodzi ludzie odkrywają tam tajemnice przyrody,
poznają nowe języki, wkraczają w świat liczb i działań, uczą się prawidłowego wysławiania. Także tam rozszerzają swoje kompetencje kluczowe,
czyli nabywają umiejętności niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego.
W gminie Popielów realizowany jest dwuletni projekt pt. „Kreatywna
Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”. Szkoły podstawowe z Popielowa, Karłowic i Starych
Siołkowic znalazły się wśród 40 placówek biorących udział w właściwej
części edukacyjnej, w której poszerzane są horyzonty naukowe młodych.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Szkoły zostały doposażone
W ramach wsparcia zdalnego nauczania każda szkoła
otrzymała sprzęt o wartości
50 tys. zł. Zakupione zostały m.in.: laptopy, ekrany dotykowe,
roboty LEGO, słuchawki z mikrofonami, pacynki z parawanami, zestawy naukowe, ozoboty, artykuły plastyczne, sprzęty
do eksperymentów, tablety.
Dodatkową możliwością zdobycia wiedzy objęci zostali
nauczyciele. Uczestniczyli oni w szkoleniach z zakresu pracy
w programach Microsoft Teams, OneNote, Genially, Canva.
Poznanie nowych narzędzi pozwoli im przygotowywać ciekawe
interaktywne treści edukacyjne.
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Biblioteka czeka właśnie na Ciebie
Pracujące soboty, zajęcia literacko-plastyczne i Dyskusyjny
Klub Książki dla młodzieży – to niektóre z nowych propozycji gminnej biblioteki. Placówka zaprasza czytelników
do regularnych odwiedzin.

C

zas spędzony wśród książek nigdy nie jest zmarnowany.
W otoczeniu woluminów czas płynie jakby wolniej, ale za to
dostarcza intensywniejszych wrażeń. Gminna Biblioteka Publiczna
z/s w Popielowie proponuje kilka dodatkowych okazji do odwiedzin.

Książki wypożyczysz w sobotę
W bieżącym roku Biblioteka prowadzi dyżury w swoich filiach
także w soboty w godz. 9.00-13.00. W poszczególnych miesiącach
wyznaczone są dni i miejsca, w których udostępniane są zbiory.
W najbliższym czasie otwarte będą oddziały w: Karłowicach
26 marca, Stobrawie 9 kwietnia, Popielowie 23 kwietnia.

Romans książek ze sztuką
Pracownice popielowskiej biblioteki zapraszają dzieci do udziału
w zajęciach literacko-plastycznych pt. „Czyto sztuka”, podczas
których proponowane są różnorodne działania kreatywne połączone z lekturą wybranej książki. Spotkania dla przedszkolaków
i ich rodziców odbywają się we wtorki o godz. 16.30. W środy
o godz. 16.00 organizowane są zajęcia dla dzieci szkolnych.

Godzinami o książkach
Swoją działalność w bibliotece rozpoczął Dyskusyjny Klub
Książki dla młodzieży. Młodzi pasjonaci lektury będą mogli podczas spotkań dzielić się wrażeniami czytelniczymi i wzajemnie polecać sobie najciekawsze pozycje. Do rozmów zaproszeni są także
ci, którzy nie mają czasu na czytanie lub uważają, że jest to nudne
zajęcie. Młodzi z dwóch stron skonfrontują swoje racje i nauczą się
dysputować w przyjaznej atmosferze.

W Karłowicach wystąpił zespół z Ukrainy
Zespół „Zbrucz” z Tarnopola zaprezentował się przed mieszkańcami Karłowic. Wybrzmiały utwory ukraińskiego folkloru ludowego oraz odtańczono układy ukraińskie i gruzińskie.

S

Fot. Justyna Waniek

ąsiedzi zza wschodniej granicy odwiedzili Karłowice 19 lutego.
W tamtejszym Domu Kultury odbył się koncert charytatywny na
rzecz na rzecz dzieci z Ukrainy. Widzowie otworzyli się na nowy typ
muzyki i na pomoc potrzebującym.
Zespół „Zbrucz” z Tarnopola już od lat podróżuje po Europie
i zachwyca swoimi melodyjnymi wokalami, profesjonalnym tańcem

oraz barwnymi strojami. W gminie Popielów muzykanci także mieli
okazję już wystąpić, a ostatnia wizyta odbyła się z inicjatywy mieszkanki Karłowic i radnej Janiny Piekarz.
Piękne głosy i brzmienia wychodzące z nietypowych instrumentów urzekły wszystkich uczestników koncertu. I choć wydarzenie
odbyło się jeszcze przed nieuzasadnioną inwazją Rosji na terytorium niepodległej Ukrainy, to mieszkańcy ochoczo wsparli przeprowadzoną zbiórkę finansową, z której środki przeznaczone zostaną
na pomoc ukraińskim dzieciom.

Grupka dzieci wraz z rodzicami wzięła udział w zajęciach umuzykalniających. Maluchy postawiły pierwsze kroki
w kierunku odkrycia ogromu świata
dźwięków i melodii.

C

entrum Kultury od października ubiegłego roku regularnie organizuje zajęcia dla najmłodszych dzieci w ramach cyklu
„Sztuka – tu u nas rodzinne”. Odbyło się
już kilka spotkań sensoryczno-ruchowych,
a 26 lutego przeprowadzono zajęcia umuzykalniające dla maluchów będących w wieku
od 6. miesięcy do 3. lat.
Odpowiednia muzyka uspokaja i relaksuje, dlatego jest ona tak istotna w pierwszych latach życia każdego dziecka. Brzdące
wsłuchując się w bogaty materiał melodyczny i rytmiczny, rozwijają swój zmysł
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artystyczny i uwrażliwiają swoją
duszę. Dźwięki skrzypiec, liry korbowej i okaryny urzekły małych uczestników, którzy w trakcie zabawy mogli
zetknąć się z instrumentami.
Zajęcia prowadziła Aneta Majewska, członkini Polskiego Towarzystwa
Edwina Eliasa Gordona, absolwentka
muzykoterapii na
Akademii Muzyczn e j w e Wr o c ł a wiu. Zachęcała ona
dzieci i rodziców do
wspólnego śpiewania różnorodnych
melodii, które przeplatały beztroską
zabawę ruchowo-rytmiczną.

Fot. SCKTiR

Uwrażliwiali dzieci na piękno muzyki

www.scktir.pl

Najmłodsi wyruszyli
w sensoryczną podróż
Czy pod wodą jest życie? Tak! Przekonali się o tym mali widzowie spektaklu pt. „Plum, plusk”, którzy doświadczyli wyjątkowej korelacji dźwięków, kolorów i kształtów.

W

Fot. Marcin Luszczyk

oda jest źródłem życia, ale również i niezwykłych doświadczeń, które dostarczają wielu wrażeń zmysłowych. Stała się ona
motywem przewodnim spektaklu pt. „Plum, plusk”. Dzieci do lat 5.
zostały zabrane do świata podwodnego, w którym znaczenie miały
tylko dźwięki, kształty i kolory.
W półgodzinnym widowisku opowiedziano historię o fascynującym życiu pod wodą oraz spotkaniu dwóch energii: męskiej i żeńskiej, dziecka i dorosłego, codzienności i niezwykłości. Kompilacja
delikatnych dźwięków, niepowtarzalnej gry świateł i różnorodnych
kształtów była urzekająca. Jej magii ulegli także rodzice. Spektakl
zakończył się warsztatami, podczas których dzieci mogły całkowicie
wejść w przestrzeń gry i pobawić się.
– Nurtem teatru dla najnajów, tak określa się najmłodszych
widzów, interesuję się od dawna. Sam pomysł i koncepcja dojrzewała
we mnie już od kilku lat i teraz przyszedł właściwy czas, aby wreszcie
go zrealizować. Takie spektakle wymagają specyficznych warunków
i przemyślanej narracji, zarówno pod względem artystycznym, jak
i pedagogicznym – mówi Magdalena Julia Gleń, dyrektorka SCKTiR.
Przedstawienie w wykonaniu Teatru Gagoki odbyło się 5 marca
i z racji dużego zainteresowania było zagrane dwukrotnie. – Widzę
i cieszę się, że jest tak duże zapotrzebowanie na tego typu działania,
dlatego spektakl ten zagramy jeszcze nieraz. Planuję także pracę nad
kolejnymi produkcjami – zapewnia Gleń.

Chyba jeszcze
nie wszystkie zmysły prysły

Z a pr a s z a m y

Ponad 80 osób wzięło udział w przedstawieniu pt. „Prysły zmysły” zorganizowanym
z okazji Dnia Kobiet w Centrum Kultury w Popielowie. Widzowie przenieśli się w przeszłość i wysłuchali ponadczasowych piosenek Kabaretu Starszych Panów.

Magiczny wieczór z piosenkami Édith Piaf odbędzie
się w Karłowicach 27 marca
(niedziela) o godz. 17.00.
Bilety w cenie 20 zł można
nabyć w sekretariacie SCKTiR,
w Domu Kultury w Karłowicach w czwartki w godz. 15.30
-17.30 oraz przed koncertem.

K

Baby na stół
Doroczny konkurs „Baby na
stół” połączony z kiermaszem
wielkanocnym odbędzie się
10 kwietnia (niedziela) o godz.
15.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Popielowie.
Wstęp wolny.

Fot. Marcin Luszczyk

tóż z nas nie zna duetu Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, którzy śpiewali o sobie:
„Starsi panowie dwaj”. Wyjątkowość tego kabaretu jest niepodważalna, o czym najlepiej
świadczy fenomen uniwersalności ich tekstów. Teatr Miejski w Nysie sięgnął po tę klasykę
i wykorzystał w spektaklu muzycznym pt. „Prysły zmysły”, którego pokaz odbył się 6 marca
w popielowskim Centrum Kultury.
Z teatralnej uczty skorzystało ponad 80 widzów z gminy Popielów i sąsiednich miejscowości. Wszystkie panie z racji zbliżającego się święta otrzymały drobną niespodziankę w postaci
sekretnego bileciku z ważnym przesłaniem.
Treści zawarte w widowisku pochodziły jeszcze z minionego wieku, lecz mimo tego wciąż
wyróżniały się swoją aktualnością. Bo czy miłość może stracić na wartości? Uczucia, sztuka,
przyjaźń i cudownie szara rzeczywistość idą z kolejnymi pokoleniami, a i tak zawsze tęskno za
minionymi latami. Aktorzy poprzez wyrafinowaną zabawę słowem i formą poetycką starali się
znaleźć odpowiedź na te odwiecznie nurtujące kwestie.
W widzach odezwała się nie tylko nostalgia. Artyści zapewnili sporą dawkę dobrego
humoru i nierzadko zachęcali do aktywnego uczestnictwa poprzez wspólne śpiewanie i klaskanie. Dobra zabawa została nagrodzona gromkim aplauzem. Uczestnicy przekonali się, iż jeszcze
nie wszystkie zmysły prysły.

Z piosenkami
Édith Piaf

www.bibliotekapopielow.pl
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NowiNy gminne

Wielkanoc to symboliczny czas przejścia do nowego życia,
bowiem ukrzyżowany Chrystus pokonał śmierć i zmartwychwstał. Dla nas!
Wykorzystajmy to święto, aby dokonać zmian w swojej rutynie i obrać drogę dobra, pokoju i przyjaźni,
których tak bardzo obecnie we współczesnym świecie brakuje.
Niech zbliżający się okres świąt Wielkiej Nocy będzie dla Was, Drodzy Mieszkańcy i Goście z Ukrainy,
czasem pojednania z bliskimi, znajomymi i nieprzyjaciółmi.
Życzymy, aby otaczająca wiosna tchnęła we wszystkie rodziny:
radość, ciepło, zdrowie, nadzieję i zgodę.
Wierzmy, że paschalna oﬁara ponownie odmieni nasz los.
Alleluja! Alleluja! Alleluja!
Przewodnicząca rady Gminy

Wójt Gminy Popielów

redaktor naczelny

Joanna Widacha-Cichoń

Sybilla Stelmach

Marcin Luszczyk

wraz z radnymi
Gminy Popielów

wraz z pracownikami
Urzędu Gminy Popielów

wraz z wydawnictwem
„alia-media”

Podziel się
swoją pasją
z innymi

G

minę Popielów tworzy blisko
7800 osób, z których każda jest
niepowtarzalna i wyjątkowa. Znamy
się w swoich lokalnych społecznościach, lecz często nie zdajemy sobie
sprawy, że w sąsiedniej miejscowości
żyje ktoś o interesującym hobby
lub ciekawym zajęciu. Pragniemy,
aby mieszkańcy gminy poznali się
nieco lepiej i uchylili rąbka tajemnicy
o swoich zainteresowaniach.
Zapraszamy do kontaktu osoby,
które zajmują się np. kroszonkarstwem, mają osiągnięcia w nietypowych dziedzinach lub znają lokalne
opowiastki i dawne historie. W rozmowie w ramach cyklu „Ciekawie z ciekawymi” przybliżymy czytelnikom dany
temat i w ten sposób pokażemy,
że codzienność też jest interesująca.

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych

W

połowie kwietnia odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W tym roku
odbiór przeprowadzony zostanie tylko raz, ponieważ od stycznia ponadwymiarowe
odpady można bezpłatnie dostarczać do gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Starych Siołkowicach.
Przypominamy, że „gabaryty” należy wystawić przed posesję najpóźniej w dniu wywozu
do godz. 8.00. Odebrane zostaną: meble, materace, dywany, sprzęt gospodarstwa domowego (m.in. lodówki, pralki, telewizory), stolarka drzwiowa i okienna (bez szyb), opony do
samochodów osobowych (do 4 sztuk).
 Kaniów, Nowe Siołkowice, Stare Siołkowice – 11 kwietnia
 Kuźnica Katowska, Popielowska Kolonia, Rybna, Stare Kolnie, Stobrawa – 12 kwietnia
 Popielów – 13 kwietnia
 Karłowice, Karłowiczki, Zorza Karłowice – 14 kwietnia
 Kurznie, Lubienia – 15 kwietnia

Zainteresowane osobą proszone są
o przesłanie wiadomości na maila:
nowinygminne@gmail.com
lub kontakt z Marcinem Luszczykiem,
redaktorem naczelnym.
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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.

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

Ciastka
pieguski
Składniki:
200 g miękkiego masła
200 g cukru
1 jajko
300 g mąki
½ łyżeczki soli
½ łyżeczki sody oczyszczonej
1 łyżeczka cukru waniliowego
130 g mlecznej czekolady

POMÓŻMY NASZYM DRUHOM!

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

Fot. Pixabay

Wykonanie:

Rozgrzej piekarnik do 200 °C. Pokrój czekoladę w niewielką kostkę. Masło utrzyj z cukrem, cukrem waniliowym
i jajkiem. Do tego przesiej mąkę i dodaj pozostałe
składniki, następnie wszystko wymieszaj. Z przygotowanej masy zrób kulki wielkości orzecha włoskiego i układaj
je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pomiędzy
kulkami postaw odstępy. Piecz 10-15 minut na termoobiegu lub do momentu lekkiego zbrązowienia.
Smacznego!

 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

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.

APOKALIPSA KŁAMSTW
Tylko zwycięzcom świat pozwoli żyć
Jednak tylko przegranym dane będzie
Zginąć
Jeden rzut kostką

Wycelowaną w niebo
A ludzie co wołają
I już
Nie zapomnimy
Legion istnień niewinnych
Odchodzą bez pamięci
Co zgasły
Złamani
Rozsypane
Jak drzewa w wichurę
A prochy zabrał wiatr
Bez wątłych
Daleko od świata
Korzeni moralności
Nieskończonej gry
Odtąd sumieniem naszym
Gdzie w luksusach
Umysły śmiertelnych
Martwych kamer
Słowa
Rozpaczliwe łzy
Recytowane na scenie
Krzyczące uśmiechem
Sądu Ostatecznego
Nagłówki gazet
W kiepskim teatrze
Bezładnie
Ziemi
Gubią podmuch sensu
Za drzwiami do życia
Jagoda Bąk,

Czeka śmierć
czternastolatka z Karłowic
www.popielow.pl

SpeedIT

Usługi informatyczne

Karłowice, ul. Osiedle 3B/2
tel. 695 983 821, e-mail: biuro@speedit24.pl
OFERTA:
• consulting informatyczny
• opieka informatyczna ﬁrm i instytucji
• całodobowy serwis informatyczny
• wsparcie dla programów marki Insert
(Subiekt, Rachmistrz, Gratyﬁkant)
• tworzenie stron WWW
• serwis laptopów i komputerów PC, MAC
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solidarna z Ukrainą
Mieszkańcy gminy Popielów po raz kolejny nie zawiedli i okazali się niezwykle otwarci na pomoc bliźniemu
w potrzebie. W naszych miejscowościach gości już ponad
130 osób z Ukrainy, które uciekły przed groźbą śmierci
wynikającą z rosyjskiej inwazji.

W

ładze Rosji naruszyły kruchy spokój całej Europy i świata
w dniu 24 lutego, kiedy wydały zgodę na bezpodstawne wkroczenie na terytorium wolnej i niepodległej Ukrainy. Od tego czasu
w duszach wielu z nas tkwi niepokój o bezpieczne jutro, jednak jest
także miejsce na niezwykłą ofiarność i życzliwość. Polacy zaledwie
w ciągu kilku godzin zorganizowali wielopłaszczyznową pomoc
dla sąsiadów zza wschodniej granicy. Wśród ludzi dobrego serca
znaleźli się włodarze i mieszkańcy gminy Popielów.
Wsparcie płynie z wielu domów, jednak potrzeby wciąż są
ogromne. Do gminy wciąż napływają nowi uchodźcy, którzy szukają tutaj schronienia. Należy pamiętać, że pomagać należy z głową,
dlatego zebraliśmy najważniejsze informacje dla osób zaangażowanych w niesienie pomocy, jak i dla osób przybywających z Ukrainy.

WCIĄŻ PROWADZONE SĄ ZBIÓRKI
Zbiórki darów koordynowane przez Ochotnicze Straże Pożarne
spotkały się z dużym odzewem społecznym, dlatego od końca lutego
prowadzone są stałe zbiórki niezbędnych rzeczy. Dary dostarczać
można do Centrum Kultury w Popielowie (ul. Powstańców 34) od
poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-18.00 i w piątki w godz.
7.00-17.00 oraz do Domu Kultury w Karłowicach (ul. Brzeska 2)
w: poniedziałki w godz. 16.00-20.00, środy w godz. 7.00-11.00,
czwartki w godz. 15.30-17.30, piątki w godz. 19.00-20.00.
Dostarczać można środki czystości i higieny osobistej, przybory
szkolne, długoterminową żywność, czystą pościel, kołdry, poduszki,
łóżka składane, leki wydawane bez recepty, ręczniki.

WESPRZEĆ MOŻNA FINANSOWO
Urząd Gminy w Popielowie prowadzi zbiórkę środków pieniężnych na wszelką pomoc dla uchodźców. Wpłat dokonywać należy na konto – BIC CODE/CODE SWIFT: POLU PLPR,
PL 81 8895 0006 2002 0005 1044 0262, Bank Spółdzielczy Dobrzeń
Wielki. W tytule przelewu trzeba wpisać: Darowizna dla uchodźców.

ZAOFERUJ SWOJĄ POMOC
Prowadzona jest gminna baza informacji o chęci i możliwościach pomocy, którą chcą okazać mieszkańcy. Swoje deklaracje
wsparcia należy kierować na adres mailowy: pomoc@popielow.pl.
Oferty mogą dotykać różnych zakresów: transport, pokoje, dary,
pomoc psychologiczna lub lekarska, usługi tłumacza, wolontariat.
Poprzez skrzynkę mailową można również przekazywać
potrzeby uchodźców, którzy znajdują się w prywatnych domach.
Uruchomiona jest również baza dla osób z Ukrainy, które chciałyby rozpocząć pracę. Chodzi zwłaszcza o przybyłe kobiety. Osoby,
które mogłyby zaoferować miejsca pracy, proszone są o kontakt
pod nr tel.: 77 427 58 30, 787 099 590 lub za pośrednictwem maila:
promocja2@popielow.pl.

12

INTEGRACJA POLSKO-UKRAIŃSKA
Centrum Kultury i Gminna Biblioteka prowadzą liczne zajęcia, z których mogą nieodpłatnie korzystać dzieci z Ukrainy. Odbywają się spotkania plastyczne, rękodzielnicze, sportowe, kreatywne.
Na ich potrzeby dostępne są również zajęcia z robotyki i zumby.
Najmłodsi Ukraińcy uczą się w tym czasie języka polskiego
i nierzadko spotykają ze swoimi rówieśnikami. Zapisy prowadzone
są pod nr tel. 507 772 229.
Zajęcia sportowe prowadzi również szkółka piłkarska „KS Inter
Siołkowice”, która zaprasza we wtorki i czwartki o godz. 16.45 dzieci
w wieku 4-9 lat, a o godz. 18,.00 osoby w wieku 10-12 lat. Ponadto
dzieci już uczęszczają do tutejszych placówek oświatowych, gdzie
zdobywają wiedzę i kontynuują swoją naukę.

DOBRO WRACA  ZAWSZE
Włodarze gminy Popielów pragną podziękować wszystkim
zaangażowanym w niesienie pomocy uciekającym przed wojną
z Ukrainy. Pomoc płynie od mieszkańców, sołtysów, strażaków,
parafii, sklepów, aptek, jednostek gminnych, szkół, przedszkoli,
a także przyjaciół z zagranicy.
Wiele osób we własnym zakresie zapewniło potrzebującym
dach nad głową i poczucie bezpieczeństwa. Wiele osób stale wspiera
zbiórki darów. Wiele osób otacza ciepłem napotkanych Ukraińców. Wszystkim razem i każdemu z osobna należą się ogromne
słowa wdzięczności.

Tutaj uzyskasz

DODATKOWE INFORMACJE
Sprawami związanymi z pomocą uchodźcom
znajdującym się na terenie gminy Popielów
zajmują się:

Artur Kansy-Budzicz (tel. 506 240 178)
ewa stasch (tel. 600 219 614)
Pracownicy Urzędu Gminy udzielają
wszelkich niezbędnych informacji
i instruują o dalszych krokach.
Prowadzą oni także

obowiązkową rejestracją przybywających
obywateli Ukrainy.
zachęcamy do śledzenia strony internetowej
oraz proﬁlu facebookowego Gminy Popielów.
Poruszane są tam wszystkie bieżące sprawy
dotyczące obecnej sytuacji.

www.popielow.pl

