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NowiNy gminne
Odkryj
piękno swojej okolicy

Kościół
pw. św. Andrzeja
w popielowie
P

oczątki kościoła w Popielowie są trudne do jednoznacznego
określenia. Kapłan został wymieniony w dokumencie z 1292 r.,
a proboszcz w 1345 r. Wieś stanowiła osobną parafię z kościołem pw. św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja. Prawdopodobnie
w czasie wojnie trzydziestoletniej świątynia ta stała się filią parafii
w Siołkowicach.
W 1654 r. wzniesiono nową, drewnianą świątynię, którą wyposażono w bogaty barokowy wystrój. Taka data została wyryta
w drewnie, w nadprożu wejścia do świątyni. Przez wiele lat służyła
ona mieszkańcom Popielowa i okolic, gdzie czczony był przede
wszystkim obraz Matki Boskiej Anielskiej, choć głównym patronem był św. Andrzej.
Rozwój demograficzny wsi i długoletnie starania sprawiły,
że w 1883 r. w Popielowie ponownie utworzono samodzielną
parafię. W 1884 r. podjęto decyzję o budowie nowego, dostosowanego do liczby wiernych kościoła. W 1887 r. stało się możliwe
rozpoczęcie prac. Najpierw drewniany kościół został rozebrany
i przeniesiony na cmentarz przez cieślę Fracha ze Starych Kolni,
a następnie na jego miejscu rozpoczęto budowę. 20 listopada
1887 r. położono kamień węgielny, a już 8 października 1889 r.
konsekrowano nowy kościół.

Fot. Paraﬁa Popielów

Drewniany kościółek od ponad stu lat pełni funkcję kościoła
pogrzebowego. Przez lata stopniowo niszczał, na co wpływ miał już
wiek i brak właściwej renowacji. Po II wojnie światowej czyniono
starania, aby przywrócić mu dawny blask. W latach 60. XX w.
podejmowano starania o remont, jednak ostatecznie komisja stwierdziła znaczne zniszczenia i wysokie koszty renowacji,
co spowodowało odmowę wsparcia finansowego ze strony państwa.
W grę wchodziła też całkowita rozbiórka. Parafianie nie wyrazili na
to zgody i we własnym zakresie odrestaurowali świątynię. Wówczas
część oryginalnych ścian została wymieniona na nowe. Ponownej konsekracji budynku dokonał w 2006 r. ks. abp Alfons Nossol,
który podziękował wszystkim za ocalenie kościółka.

#odkrywamyPopielów
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Dziś uratowany kościół cieszy oko odwiedzających cmentarz parafialny. Jest to budowla o konstrukcji zrębowej, ze ścianami nawy i zakrystii szalowanymi deskami oraz kryta gontami.
Ochronie konserwatorskiej podlegają: bryła obiektu, forma
elewacji oraz wszystkie elementy zabytkowego wystroju i wyposażenia. Ołtarz główny, ambona i prospekt organowy są wykonane
w stylu barokowym i pochodzą z drugiej połowy XVII w. Na ścianach widoczne fragmenty polichromii – dawnego wystroju malarskiego. Stacje drogi krzyżowej datuje się na przełom XVIII i XIX w.
Świątynia od 10 czerwca 1954 r. znajduje się w rejestrze zabytków
województwa opolskiego.

Druk i skład:
Wydawnictwo Alia-Media
609 547 182
www.aliamedia.pl
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Działanie i praca dla ludzi
są satysfakcjonujące
Anna Nawrot nie boi się wyzwań, które
pojawiają się w codziennym życiu. Od
ośmiu lat pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Odnowy Stare Siołkowice,
gdzie stara się na nowo odkrywać dawne
tradycje, a następnie wdrażać je w miejscowości. W prowadzonym blogu dzieli
się swoimi spostrzeżeniami na temat
macierzyństwa i rodzinnej rutyny.

do łatwych. Na szczęście mam w stowarzyszeniu, jak i wokół siebie mnóstwo, pozytywnych osób, które motywują mnie do działania i są dla mnie ogromnym wsparciem.

Wspomniała Pani, że działania stowarzyszenia koncentrują się na kultywowaniu tradycji, ale czy w XXI w. istnieje
jeszcze w ludziach potrzeba powrotu
do dawnego?
Jak najbardziej. Przecież tradycja to
jest coś, co jest głęboko w nas zakorzenione, coś, czego sami doświadczaliśmy
jako dzieci i czego nadal doświadczamy
jako dorośli. Można „kopiować” zwyczaje innych regionów, tylko po co, skoro
tu w naszej rodzimej miejscowości takich
nie brakuje. To są tradycje i zwyczaje, które
były tu pielęgnowane od lat i które znały
już nasze babcie i prababcie. Tradycje to
coś pięknego, coś, co nas wyróżnia, a jednocześnie daje poczucie przynależności.

Niedawno w oknach domów pojawiły się
Marzanki, które to powróciły do Siołkowic przed kilkoma laty, prawda?

Fot. Marcin Nawrot

Siołkowickie stowarzyszenie od wielu lat
z powodzeniem działa i inicjuje kolejne
wydarzenia. Jak to wszystko się zaczęło?
Stowarzyszenie powstało w 2010 r. i jego
założeniu przyświecała wówczas głównie
idea ubiegania się o dotacje ze środków
publicznych, gdyż takich możliwości brakowało działającej wtedy prężnie radzie sołeckiej. Powstanie stowarzyszenia pozwoliło
poszerzyć horyzonty osobom działającym
na rzecz naszej lokalnej społeczności.
Obecnie mamy 26 członków i koncentrujemy się głównie na kultywowaniu tradycji i lokalnego dziedzictwa, a także na promowaniu naszego regionu.

Pani nie kierowała nim od początku.
Funkcję prezesa pełnię od roku 2014. Jak
wszystkie początki, także i mój, do łatwych
nie należał. Choć moja poprzedniczka, pani
Monika Macioszek skrupulatnie i z wielką
starannością prowadziła dokumentację
stowarzyszenia, potrzebowałam czasu, by się
w nią wdrożyć.

Prospołeczna aktywność wiąże się z licznymi dodatkowymi obowiązkami, którym trzeba oddać kawałek swojego życia
prywatnego i za które nie otrzymuje się
żadnego wynagrodzenia.
Stowarzyszenie, działalność społeczna to
poświęcenie tego, co najcenniejsze – swojego
czasu. Bardzo cennej waluty w dzisiejszych
czasach. Praca na rzecz ludzi nie należy
www.popielow.pl

Tradycja wystawiania Marzanek tak
naprawdę nigdy nie zniknęła całkowicie,
ale była temu bardzo bliska, bo kultywowały ją już tylko pojedyncze domostwa.
W 2016 r. uznaliśmy, że warto ją ożywić
i dlatego ogłosiliśmy konkurs pn. „Zgniyłoł dziywka była, bo marzanki nie ustrojyła”. Odzew mieszkańców był niesamowity, co bardzo nas ucieszyło – w końcu to
tradycja, którą wielu z nas pamięta z czasów swojego dzieciństwa.
Tradycja ta jest związana z okresem
Wielkiego Postu. Marzanki stroi się w tzw.
niedzielę „marzanną”, poprzedzającą Niedzielę Palmową. Zwykle marzankę stanowiły przystrojone lalki, zamocowane na
zielonych gałązkach, ozdobionych kolorowymi wstążkami, które wystawiane były
w oknie u szczytu budynku lub w oknach
w widocznym miejscu i symbolizowały
obecność panien na wydaniu. Obecnie
tradycja uległa modernizacji, bo pojawia
się też coraz więcej marzołków, będących
męskim odpowiednikiem.

Marzanki to niejedyna inicjatywa stowarzyszenia. Co jeszcze jest organizowane?
Jedną z bardziej znanych inicjatyw, które
udało nam się ostatnio reaktywować jest niewątpliwie „Światełko dla Zmarłych”. Dawniej
w Święto Zmarłych dzieci wspólnie z bliższą
i dalszą rodziną udawały się na cmentarz na
wieczorne modlitwy przy grobach bliskich,
a drogę w ciemności oświetlały im papierowe
lampiony, które w naszej gwarze potocznie
określamy mianem „fakla”. Zależało nam na
tym, by ta tradycja pielęgnowana w Siołkowicach od wielu pokoleń nie zginęła, więc
wyszliśmy z inicjatywą procesji z „faklami”,
a liczny udział mieszkańców jest pięknym
świadectwem naszej wiary, kultury i tradycji,
która nas wyróżnia.
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W listopadzie wszędzie Halloween,
a u nas Święto Dyni. Stowarzyszenie we
współpracy z restauracją „Śtantin” organizuje konkurs na kulinarne pomysły i dekoracje z pomarańczowego warzywa. Dynia, po
śląsku bania, zawsze była obecna w kuchni
naszych babć, któż nie pamięta specyficznego kompotu z dyni?
Poza tym jako stowarzyszenie podejmujemy też szereg inicjatyw spontanicznych, m.in.: szkolenia, warsztaty dla dzieci,
projekty ze środków publicznych.
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I dlaczego to wszystko?
Chociażby dlatego, by zachować
te piękne zwyczaje dla przyszłego pokolenia.
Myślę, że w naszej miejscowości nie brakuje
różnorodności, mamy do dyspozycji szereg organizacji i to bogactwo jest potrzebne.
W końcu takie właśnie jest społeczeństwo
– zróżnicowane – każdy może znaleźć coś
odpowiedniego dla siebie. Dla mnie najważniejsze jest, że wszystkie podmioty okazują
sobie należyty szacunek i potrafią ze sobą
współpracować.

Jest Pani aktywna nie tylko w stowarzyszeniu, ale również w Internecie.
Dzieli się Pani swoim prywatnym
życiem z czytelnikami na blogu.

z

Od 2018 r. prowadzę bloga pod nazwą
annbelivable.pl. Swoje wpisy kieruję głównie
do rodziców. Jako matka przedstawiam najczęściej mój kobiecy punkt widzenia na życie
i macierzyństwo, jednak absolutnie nie ograniczam tutaj czytelników do jakiejkolwiek
płci! Wiem, że śledzi mnie kilku męskich
czytelników i bardzo mnie to cieszy.
Mój blog jest typowym blogiem lifestylowym; są wpisy mające skłonić moich
czytelników do refleksji nad życiem,
są wpisy mające ich rozbawić, jak również i takie, dzięki którym będą spędzali
w kuchni mniej czasu. Dzielę się tym,
co mi samej ułatwia życie.
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Skąd czerpie Pani pomysły?
Pomysły podsuwa mi samo życie. Mając
dzieci, nie można narzekać ani na nudę, ani
na brak wrażeń. Cisza i czas są w zdecydowanym deficycie (śmiech), ale mimo wszystko
udaje mi się znaleźć chwile na pisanie.

Blog jest więc formą publicznego
pamiętnika, w którym spisane są realia
życia rodzinnego?
Tak, w rzeczywistości blog jest dla mnie
formą pamiętnika, a może nawet bardziej
formą terapii i rodzajem krytycznego spojrzenia na samą siebie. Oczywiście moje
teksty zawierają także momenty niepewności i frustracji, w końcu życie rodzinne
to nie idylla, ale nieustająca walka o własne
potrzeby. Macierzyństwo jest piękne, lecz
wcale niełatwe, a blog pozwala mi samej
lepiej zrozumieć jego zawiłe ścieżki. Kto
jeszcze nie czytał, serdecznie zapraszam.

Marcin Luszczyk
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Zadbać o środowisko może każdy
Za ponad pół miliona realizowany jest projekt przyczyniający
się do poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców.
Prowadzone działania obejmują m.in. budowę centrów recyklingowych, kampanię edukacyjną czy wydarzenia promujące
właściwą segregację odpadów.

K

ażdy z nas ma wpływ na stan środowiska naturalnego. Prawidłowa segregacja odpadów umożliwia zmniejszenie udziału
śmieci bezpośrednio trafiających na wysypisko. Znaczna część
wyrzucanych surowców może, po odpowiednim przetworzeniu,
zostać ponownie wykorzystana. Gmina Popielów umożliwia mieszkańcom aktywne włączenie się w trendy proekologiczne także
w miejscach publicznych.
W ramach realizowanego projektu pn. „Działania informacyjno-edukacyjne z zakresu gospodarki odpadami” zakupione i rozdysponowane zostały pojemniki, które przyczynią się do zwiększenia udziału odpadów odbieranych w sposób selektywny.

Edukacyjne centra recyklingowe
W trzech miejscach: plac przy PSP Stare Siołkowice, przed
budynkiem PSP Popielów i na skwerze na ul. Polnej w Karłowicach powstały edukacyjne centra recyklingowe. W ich skład wchodzą: zgniatacz do puszek, pojemniki do segregacji, kosze na zużyte
baterie. Znajduje się tam także punkt elektroodpadów, w którym
w wyznaczonej komorze można pozostawić: płyty CD/DVD, telefony i ładowarki, tonery, drobną elektronikę, baterie, żarówki,
żarówki energooszczędne.

W gminie pojawiły się pingwiny

Wewnętrzne pojemniki do segregacji zakupione zostały
do gminnych placówek: przedszkola, szkoły, Centrum Kultury
w Popielowie, Dom Kultury w Karłowicach, Urząd Gminy. Do tych
miejsc oraz dodatkowo do bibliotek przekazane zostały specjalne
pojemniki, które umożliwią sprawdzenie poziomu zużycia baterii,
a następne ich bezpieczne wyrzucenie.

Segreguj prawidłowo
We wszystkich miejscowościach gminy zamontowane zostały
zestawy zewnętrznych pojemników do segregacji odpadów. Znajdują się one najczęściej na placach przy świetlicach wiejskich lub
terenach rekreacyjnych.
Kosze są oznaczone odpowiednimi kolorami oraz posiadają
napis mówiący o przeznaczeniu danego pojemnika. Przypominamy
jednak zasady segregacji: kolor zielony – szkło, kolor żółty – metale
i tworzywa sztuczne, kolor niebieski – papier, kolor czarny – odpady
zmieszane.

Wkrótce rozpocznie się edukacja
Podpisana została już umowa na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców. Wyłoniona firma zaprojektuje odpowiednią stronę internetową, na której pojawiać się będą
np. quizy ekologiczne, aktualnie obowiązuje akty prawne. Organizowane będą konkursy plastyczne, warsztaty i prelekcje oraz różnego
typu wydarzenia. Przygotowane zostaną broszury i ulotki promujące selektywną zbiórkę.

Projekt z dużym dofinansowaniem
Wszelkie zaplanowane działania odbędą się jeszcze w bieżącym roku. Na ich realizację pozyskano 449 375,45 zł dofinansowania
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Gmina Popielów pokryje jedynie 15% kosztów, co stanowi kwotę 79 301,55 zł.
Fot.: Marcin Luszczyk,
Stare Siołkowice

W czterech miejscowościach „zamieszkało” szesnaście sympatycznych pingwinków. Te nietypowe pojemniki, które wyposażone
są w komunikatory głosowe, znalazły swoje miejsce w: Starych Siołkowicach (plac zabaw), Popielowie (przed Centrum Kultury), Rybnej (plac zabaw) oraz Karłowicach (plac zabaw).

Segregować będą także w placówkach

W Starych Siołkowicach
powstanie klub seniora
Jeszcze w bieżącym roku w gminie Popielów otwarty zostanie trzeci klub seniora. Tym razem placówka zostanie
uruchomiona w Starych Siołkowicach.

S

eniorzy coraz chętniej i częściej chcą
wychodzić z domów i aktywnie spędzać
swój wolny czas. Idealnym miejscem do
spotkań, twórczych i kreatywnych zajęć czy
dbania o kondycję są kluby seniora. W gminie Popielów działają już dwa takie obiekty.
Pierwszy uruchomiony został na początku
minionego roku w pomieszczeniach
Centrum Kultury w Popielowie, zaś drugi
funkcjonuje od stycznia 2022 r. w świetlicy
wiejskiej w Lubieni.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu
w wysokości 200 000 zł wkrótce powstanie
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trzecia placówka aktywizacji
osób starszych. Będzie ona
mieścić się w Starych Siołkowicach przy ul. Michała 55.
Przebudowane zostaną
pomieszczenia na parterze
budynku, w którym obecnie znajdują się izba pamięci
Jakuba Kani i pomieszczenia
Fot. Marcin Luszczyk
biblioteki publicznej. Zostaną
Klub seniora będzie mieścić się przy ul. Michała 55.
one przeniesione do innego
obiektu, tak aby seniorzy
liwiające korzystanie z obiektu osobom
mogli swobodnie dotrzeć do centrum wsi na
niepełnosprawnym. Zakres robót budowcykliczne zajęcia.
lanych obejmować będzie konieczne prace
Budynek w wyniku prac adaptacyjnych
budowlane i instalacyjne, mające na celu
zostanie dostosowany do potrzeb osób niestworzenie odpowiednich pod względem
pełnosprawnych, tj. będzie posiadał wyprofunkcjonalno-użytkowym pomieszczeń.
filowane dojście z kostki brukowej umożwww.popielow.pl
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Wójt Sybilla Stelmach ze Srebrnym Laurem
Umiejętności i Kompetencji

Wójt Sybilla Stelmach uczestniczyła w uroczystości wraz ze współpracownikami.

Wyjątkowym wyróżnieniem doceniona
została praca Sybilli Stelmach w roli wójta. Laur Opolskiej Izby Gospodarczej
został przyznany za sprawne zarządzanie w samorządzie i pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój gminy.

O

polska Izba Gospodarcza od 1992 r.
przyznaje Laury Umiejętności i Kompetencji. W tym roku nagrody wyróżniającym
się przedsiębiorcom, społecznikom, organizacjom i samorządowcom przyznano w dniu
31 marca. Wśród docenionych znalazła się
Wójt Gminy Popielów Sybilla Stelmach.

Włodarz gminy Popielów otrzymała
Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji
2021 w kategorii Samorząd terytorialny,
zawodowy i gospodarczy. Powodów otrzymania nagrody było wiele, lecz wśród najważniejszych wskazano: sprawne zarządzanie w samorządzie, współpracę na rzecz rozwoju lokalnych społeczności i pozyskiwanie
środków zewnętrznych na rozwój gminy.
– To ogromny zaszczyt dla mnie, ale uważam, że na tę nagrodę zasługuje cały zespół
pracowników Urzędu Gminy i podległych
jednostek. Tylko wspólną pracą jesteśmy w stanie osiągnąć tak wiele dla gminy
Popielów – mówi Sybilla Stelmach.
W tegorocznej edycji przyznano łącznie
57 laurów: 1 diamentowy, 1 kryształowy z diamentem, 6 platynowych, 14 złotych i 35 srebrnych. Nagrodzeni zostali m.in.: Andrzej Czaja
– biskup diecezji opolskiej, Dawid Tomala
– złoty medalista igrzysk olimpijskich w Tokio,
Opolski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

W Lubieni mają
nową drogę
Zakończyła się kompleksowa przebudowa
ul. Pokojskiej w Lubieni. Nowa droga o szerokości
3,5 m wykonana została na długości ok. 865 m.

G
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przed

po

www.popielow.pl

Fot.: Marcin Luszczyk, UG Popielów

mina Popielów zrealizowała kolejną inwestycję drogową. Tym razem przebudowie poddana została ulica Pokojska w miejscowości Lubienia. Mieszkańcy przez wiele lat korzystali z jezdni,
która posiadała zniszczoną nawierzchnię tłuczniową,
a na pewnym odcinku była złożona tylko z kamienia
polnego. Po kilkumiesięcznych pracach ten stan jest
już przeszłością.
Droga została gruntownie przebudowana poprzez
wykonanie drogi jednojezdniowej dwukierunkowej
o szerokości 3,5 m i długości ok. 865 m. Wzdłuż nowej
jezdni bitumicznej wykonano pobocza kruszywowe
o szerokości 0,75 m. Mieszkańcy mogą już swobodnie
docierać do swoich domów i do drogi powiatowej.
Całkowity koszt zadania wyniósł 811 495,53 zł,
jednak nieco ponad 70% kosztów pokryto w ramach
dofinansowania pochodzącego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
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Z życia przedszkoli…

Przedszkolacy
dziękują za pomoc
Włoski filozof Antonio Rosmini-Serbati powiedział:
„Cokolwiek dobrego uczynimy naszemu bliźniemu,
zyskuje na tym nasza dusza”. Altruizm ofiarowany najmłodszym, bez wątpienia, liczy się podwójnie.

G

Fot. PP Stare Siołkowice

odną docenienia postawą wykazała się Rada Rodziców
Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach, która
w listopadzie minionego roku z własnej inicjatywy rozpoczęła
budowę dwóch wolnostojących wiat. Wspólne dzieło powstało
dzięki zaangażowaniu rodziców, a także dzięki wsparciu ze
strony licznych sponsorów i darczyńców, wśród których znalazł
się Urząd Gminy w Popielowie.
Dzieci wraz z kadrą pragną jeszcze raz podziękować wszyskim zaangażowanym w pracę. Nowe miejsce pozwoli realizować w placówce ciekawe działania i przedsięwzięcia, integrujące
przedszkolną i lokalną społeczność.

Pamiętają o pięknie natury
Wraz z nadejściem wiosny na powrót przypominamy
sobie o pięknie otaczającej przyrody. Zauważamy,
jak często niszczymy naturalny porządek poprzez np.
zaśmiecanie poboczy. Pierwsze ciepłe dni stanowią także
zachętę do zadbania o własną kondycję i zdrowie.

W

Fot. PP Karłowice

Publicznym Przedszkolu w Karłowicach dzień 21 marca
był pełen radości z pojawienia się wiosny w kalendarzu, ale i w pogodzie. Dzieci przemaszerowały
ulicami swojej miejscowości z marzanną, którą
następnie schowały, aby przez najbliższe miesiące
nie straszyła już zimnem i śniegiem. Odnalazły
one za to gaik, przystrojone drzewko, które rokrocznie jest oznaką pogodnych dni oraz przebudzania się natury. O istocie szanowania otoczenia
opowiedzieli aktorzy teatrzyku „Wróbelek Elemelek”, którzy zaprezentowali się w przedstawieniu
pt. „Z ekologią na Ty”.

Z myślą o dzieciach
z Ukrainy

P

rzedszkole Publiczne w Popielowie postanowiło czynnie włączyć się w niesienie pomocy przybywającym zza wschodniej
granicy gościom. Poprzez akcję „Plecaczek” udało się zebrać 50
plecaków dla dzieci, w których znalazły się: butelka wody, soczek
w kartoniku, mus w tubce, przekąska, małe opakowanie kredek
bądź pisaków, miś, paczka chusteczek higienicznych, opakowanie mokrych chusteczek. Przygotowane prezenty wręczane są najmłodszym Ukraińcom przebywającym w tutejszych miejscowościach. Pracownicy placówki ślą podziękowania wszystkim rodzicom, którzy tak ochoczo odpowiedzieli na inicjatywę.
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Fot. PP Popielów

Potrzeba niesienia pomocy przybywającym uchodźcom
z terenu Ukrainy wciąż jest ogromna. Ludzie uciekają przed
wojną, szukają schronienia i pomocy. Azylem dla znacznej
części Ukraińców jest Polska, w tym także gmina Popielów.

www.popielow.pl

2022 kwiecień

Fot.: Marcin Luszczyk, Kamil Kopacki

Sprawdzili swoje umiejętności koszykarskie

Prawie 20 osób wzięło udział w turnieju koszykówki, który
odbył się w popielowskiej sali gimnastycznej. Na boisku
wyczuwalna była nuta zdrowej rywalizacji, ale także chęci
dobrej zabawy ruchowej.

S

tała aktywność fizyczna jest niezwykle istotna w utrzymaniu prawidłowej kondycji ciała, a co za tym idzie w byciu w dobrym zdrowiu.
Animatorzy popielowskiego Orlika zaprosili 7 kwietnia wszystkich
chętnych do wspólnej gry w koszykówkę.
Turniej piłki koszykowej odbył się w sali gimnastycznej w dwóch
kategoriach wiekowych. Najpierw zmierzyły się dzieci do lat 14., zaś
później swoich sił spróbowali młodzież i dorośli. Blisko dwudziestu miłośników koszykówki zmierzyło się w różnorodnych konkurencjach, wśród których były m.in.: rzuty osobiste na czas, wyścigi
z kozłowaniem, najdalszy rzut za trzy punkty. Zwieńczeniem dobrej
zabawy była wspólna gra. Wszyscy zawodnicy w ramach podziękowania za udział otrzymali drobny upominek, zaś najlepsi odebrali
pamiątkowe medale.

Wkrótce
rozpocznie się
rekrutacja
uzupełniająca
W drugim tygodniu maja ruszy postępowanie uzupełniające do
publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych
na rok szkolny 2022/2023. Jest to ostatni dzwonek dla rodziców.

K

omisje rekrutacyjne publicznych przedszkoli i szkół podstawowych gminy Popielów podały 20 kwietnia listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Przekazana została także informacja o ewentualnych miejscach wolnych.
Pierwszy etap postępowania uzupełniającego rozpocznie się
9 maja i potrwa przez tydzień, do 16 maja. W tym czasie rodzice będą
mieli czas na złożenie niezbędnej dokumentacji i wniosku o przyjęcie
dziecka do danej placówki.
Otrzymane formularze zostaną zweryfikowane przez komisje
rekrutacyjne do końca maja, tak aby 1 czerwca rodzice mogli zapoznać się z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia będzie możliwe pomiędzy 2 a 21 czerwca. Dane dzieci przyjętych
i nieprzyjętych zostaną upublicznione 23 czerwca.
Wymagane druki i oświadczenia dostępne są w poszczególnych
placówkach oraz na ich stronach internetowych.

www.popielow.pl

Są blisko Boga
i blisko
człowieka
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach zdobyli wysokie miejsca w diecezjalnych konkursach religijnych. Michał Mrozowski został laureatem,
zaś Hanna Konieczko otrzymała wyróżnienie specjalne.

D

iecezja Opolska obchodzi w tym roku złoty jubileusz
powstania, dlatego tegoroczne konkursy odbywały się
pod hasłem obchodów 50-lecia „Bliżej Boga, bliżej człowieka”.
Wysokie lokaty zajęli w nich uczniowie PSP Stare Siołkowice.
Michał Mrozowski z klasy VII otrzymał tytuł laureata
w konkursie wiedzy religijnej ŻAK dla szkół podstawowych.
Uczeń bez problemów przeszedł przez wszystkie etapy: szkolny,
rejonowy i diecezjalny, ponieważ wykazał się szeroką wiedzą
na temat Diecezji Opolskiej, historii jej powstania, sanktuariów
diecezjalnych, organizacji charytatywnych czy świętych i błogosławionych patronów ziemi opolskiej.
W finale Diecezjalnego Konkursu Artystycznego doceniono
pracę plastyczną Hanny Konieczko, uczennicy klasy pierwszej.
Dziewczynka została nagrodzona wyróżnieniem specjalnym za
technikę wykonania pracy pt. „Sypię kwiatki dla Pana Jezusa”.
Opiekunem nagrodzonych była mgr Sabina Thoma,
nauczycielka religii.
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Strony pełne kultury

Muzyczna podróż przez życie Édith piaf
Ach, cóż to był za wieczór… Do dawnej
Francji przenieśli się goście Domu Kultury w Karłowicach, którzy uczestniczyli
w koncercie piosenek Édith Piaf.

Ż

Codzienność Piaf nie była łatwa, jednak
ona nigdy nie żałowała swojej przeszłości,
o której w interesujący sposób opowiedzieli
wykonawcy.
Niespodzianką wyjątkowego wieczoru
był finezyjny monolog przyjaciółki występujących, prawie dziewięcioletniej Jadwigi
Wrońskiej. Dobrzeńska artystka w energiczny i zabawny sposób wygłosiła wiersze
przepełnione mądrymi myślami.

Fot. Marcin Luszczyk

ycie Édith Piaf było pełne miłosnych
uniesień i upadków oraz burz osobistych, lecz francuska piosenkarka każde
kolejne doświadczenie przeobrażała w sceniczny utwór zachwycający serca wielu słu-

chaczy. Nic dziwnego, że choć od jej śmierci
minęło prawie 60 lat, to w jej muzyce wciąż
lubuje się tak wielu melomanów.
W wyjątkową podróż do świata pełnego
tajemnic piosenkarki przenieśli się słuchacze zgromadzeni 27 marca w karłowickim
Domu Kultury. Z polsko-francuską mieszanką utworów wystąpili: Maria Urbaniak
– wokal, Adam Urbaniak – akordeon, gitara
i klawisze, Agnieszka Stawowy – skrzypce.

Niedziela
pełna wiosennego
entuzjazmu
Po dwóch latach przerwy w Centrum Kultury ponownie odbył się kiermasz wielkanocny, który tradycyjnie połączony był
z konkursem cukierniczym „Baby na stół”. Na siedemnastu
stoiskach zakupić można był m.in. domowe wypieki, robótki
ręczne, wędliny.

W

potrzeba organizacji tego typu wydarzeń, ponieważ coraz częściej
i chętniej sięgamy po regionalne wytwory – mówi Magdalena Julia
Gleń, dyrektorka SCKTiR.
Równolegle z kiermaszem toczył się konkurs na najsmaczniejszą babkę wielkanocną. W komisji konkursowej mógł znaleźć się
każdy chętny, który skosztował po kawałku z dziewięciu wypieków
i oddał głos. Najwięcej osób rozsmakowało się w babce przygotowanej przez OSP Karłowice. Następne miejsca zajęły przedszkola
ze Starych Siołkowic i z Popielowa.
Czas kiermaszu umilały występy zespołów muzycznych „Lira”
i „Siołkowiczanki”. Nowe układy taneczne pokazały dziewczęta
zrzeszone w grupie „Euforia”. Dzieci brały udział w rodzinnych
warsztatach tworzenia ozdób wielkanocnych, zajęciach z robotyki
i pokazie Krzysztofa Riewolda. Artysta cyrkowy przeprowadził
integracyjne warsztaty dla osób z Ukrainy i Polski.
Kiermasz już na stałe wrócił do kalendarza imprez gminnych,
dlatego już dziś Centrum Kultury zaprasza na przyszłoroczną
odsłonę.
Fot. Marcin Luszczyk

ystawa stołów wielkanocnych wraz z warsztatami artystycznymi jest sztandarowym wydarzeniem Samorządowego
Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie już od 2010 r.
Ostatnia edycja odbyła się przed wybuchem pandemii, jednak
w tym roku impreza powróciła i to w nieco odświeżonej formie.
Mieszkańcy gminy, osoby z sąsiednich miejscowości oraz obywatele Ukrainy wspólnie spędzili popołudnie Niedzieli Palmowej.
Sala Centrum po raz kolejny wypełniła się po brzegi produktami na
sprzedaż, wśród których były: ozdoby wielkanocne, biżuteria, stroiki oraz smaczne ciasta, babeczki, a także kozie sery, pierogi i swojskie wędliny. – Zaprosiliśmy wystawców przede wszystkim z terenu
naszej gminy, jednak pojawiły się również osoby spoza, które zgłosiły się do nas, gdy zobaczyły zapowiedź wydarzenia. Jest ogromna
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www.scktir.pl

Kulturalny
rozkład jazdy

Taniec
daje radość

O

d pewnego czasu kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych
w gminie Popielów jest niezwykle bogaty w różnorodne formy rozrywki. W ostatnich dniach kwietnia i w maju odbędzie się kilka ciekawych przedsięwzięć, dlatego przygotowaliśmy zestawienie tych najciekawszych, na które w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Bajkowo na zamku
W ramach projektu „Kultura ponad granicami” na placu
zamkowym w Karłowicach, 7 maja 2022 r., odbędzie się wydarzenie „Noc bajek”. Przy zaangażowaniu sołectw gminy Popielów
powstanie unikatowa wioska pełna bajkowych postaci, zwieńczona magicznym balem. Już teraz zapraszamy większe i mniejsze dzieci wraz z rodzicami.

Teatralna uczta

Magiczny wymiar
piosenki
Uczestnicy Studia Piosenki „Ekspresja” oraz
zespołu „Wiolinki” zaprezentują się w barwnym koncercie pt. „Magia bajecznej wyobraźni”, podczas którego wyśpiewane zostaną piosenki z filmów Walta
Disneya. Pojawią się utwory dobrze znane wszystkim dzieciom, ale i nie tylko. Będą obecni wyjątkowi bohaterowie, np.: Timon i Pumba, Mulan, Olaf.
Wokaliści poprzez muzykę wskażą słuchaczom wartości, o które warto w życiu walczyć. Wydarzenie
odbędzie się 13 maja (piątek) o godz. 18.00. Wstęp
wolny.

Fot. SCKTiR

Premierowe przedstawienie Teatru „Złota Gęś” odbędzie się
29 maja (niedziela) o godz. 17.00 w Domu Kultury w Karłowicach. Aktorzy w żartobliwym, lekkim tonie opowiedzą o… sobie.
Z przymrużeniem oka ujawnią, jak wyglądają próby przed spektaklami i z jakim ambarasem muszą każdorazowo się mierzyć.
W sztuce pojawią się piosenki o miłości z lat dwudziestych i okresu
międzywojennego. Występom aktorów towarzyszyć będą dźwięki
muzyki granej na żywo.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca zrealizowane zostaną 27 kwietnia (środa) w godz. 17.00
-20.00 integracyjne warsztaty pn. „Połączeni
w tańcu”. Instruktorzy SCKTiR połączą siły i przeprowadzą otwarte zajęcia, podczas których uczestnicy będą mogli poznać trzy techniki ruchu: taniec
współczesny, mażoretki-pompony, zumba. Lekcje odbędą się w ramach ogólnopolskiej akcji
„TańczMY” organizowanej przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Swoich sił spróbować może
każdy, niezależnie od wieku, we wszystkich propozycjach lub tylko w wybranej.

Seniorki
zalogowały się na rozwój
Kilkanaście pań powyżej 60. r. ż.
uczestniczy w projekcie „Z@logowani
na rozwój”. Seniorki zdobywają nową
wiedzę z zakresu informatyki, tworzą wyroby ceramiczne, ćwiczą swoją
pamięć.

P

olskie społeczeństwo stale się starzeje,
co po raz kolejny potwierdził Narodowy Spis Powszechny z 2021 r. Nic więc
dziwnego, że coraz więcej propozycji
zajęć kierowanych jest właśnie do seniorów. SCKTiR w Popielowie od lutego
do maja realizuje projekt „Z@logowani
na rozwój”, w któr ym uczestniczy
dwadzieścia mieszkanek 60+.
Zajęcia organizowane są najczęściej
dwa razy w tygodniu i koncentrują się
wokół płaszczyzn: artystycznej, kultural-

www.bibliotekapopielow.pl

nej, społecznej i prozdrowotnej. Spotkania rozpoczęły się warsztatami psychologicznymi. Uczestniczki zadbały o równowagę wewnętrzną, poznały metody
poprawy pamięci i dowiedziały się, gdzie
szukać odpowiedzi na nurtujące pytania. Zajęcia informatyczne były okazją
do wkroczenia w świat wirtualny, w którym możliwe jest korzystanie z różnych
komunikatorów czy załatwianie spraw
urzędowych bez wychodzenia z domu.
Panie poprzez regularne spacery
nordic walking dbają o swoją kondycję fizyczną. Praca z ceramiką nie tylko
uspokaja i wyrabia cierpliwość, ale także
poprawia zdolności manualne. Zwinne
palce i kreatywność uczestniczek zaowocowały pięknymi naczyniami, ozdobami
i figurkami.

W trakcie zajęć kulinarnych i wspólnego gotowania panie dowiedzą się,
że dobór potraw do wieku ma ogromne
znaczenie dla prawidłowego zdrowia.
Zwieńczeniem projektu będzie wyjazd
do teatru.
Centrum Kultury na organizację
projektu pozyskało dofinansowanie ze
środków Fundacji BGK w programie
„Generacja 6.0”.
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Fot. materiały prywatne
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Niosą bezinteresowną pomoc Ukrainie
Mieszkańcy gminy Popielów, wolontariusze oraz zagraniczni
partnerzy od ponad dwóch miesięcy pomagają Ukraińcom.
Wsparcie dociera do ok. 180 uchodźców przebywających
obecnie w tutejszych miejscowościach.

G

mina Popielów jest solidarna z narodem ukraińskim już od
pierwszych chwil zbrojnego ataku Rosji na ich terytorium.
Wtargnięcie wroga wywołało w ludziach niepokój i strach o bezpieczne jutro, dlatego tak wielu Ukraińców zdecydowało się na
ucieczkę. Uchodźcy przybyli także do gminy Popielów, która od
przeszło dwóch miesięcy zapewnia niezbędną pomoc i wspiera
w rozpoczęciu normalnego życia.

Pomoc płynie ze wszystkich stron
W pomoc uciekinierom z Ukrainy angażują się nie tylko włodarze gminy, ale przede wszystkim mieszkańcy, strażacy i przedstawiciele z partnerskich miejscowości. Pomimo pozornego ustabilizowania się sytuacji migracyjnej wciąż potrzebne jest duże wsparcie,
które przekazywane jest ok. 180 osobom zakwaterowanym w tutejszych miejscowościach. Wsparcie wysyłane jest także bezpośrednio
do Ukrainy.
Przed świętami wielkanocnymi przeprowadzone zostały dwie
akcje dla sąsiadów zza wschodniej granicy. Dary (wśród których
znalazły się m.in. żywność, rowery dla dzieci) z Holandii dostarczyli pracownicy firmy BOLK Transport BV. Szczególne podziękowania należą się organizatorowi Pawłowi Chojnie. Przyjęte zostały
konwoje humanitarne, które są koordynowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z inicjatywy stowarzyszeń niemieckich
skupionych wokół miast Wolsfburg i Brunszwik. Część pomocy
pozostała do dyspozycji gminy Popielów, a materiały medyczne
i sprzęt do działań pożarniczych przekazane zostały do Ukrainy.
Sporym zaangażowaniem wykazali się druhowie z OSP Karłowice
i OSP Popielów.
Partnerska gmina Bad Wurzach zorganizowała wśród swoich mieszkańców zbiórkę środków finansowych, stanowiących
konkretną darowiznę dla potrzebujących Ukraińców mieszkających
na terenie naszej gminy. Znaczny wkład mają strażacy z zaprzyjaźnionej gminy Rüdersdorf bei Berlin. Druhowie wspierają swoich ukraińskich odpowiedników poprzez ofiarowywanie sprzętu
ułatwiającego walkę ze skutkami działań wojennych.
Stale pomagają osoby indywidualne z gminy, ale również spoza
kraju, m.in. z Holandii, Niemiec. Ich poświęcenie jest nie do przecenienia, bowiem wypływa z potrzeby serca i ludzkiej empatii.
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Uchodźcy integrują się z mieszkańcami
Ukraińcy, którzy goszczą w gminie Popielów, poprzez różne
zajęcia i spotkania próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna prowadzą cykl zajęć,
podczas których uchodźcy uczą się języka polskiego oraz spędzają
miło czas, jak np. podczas warsztatów z robotyki czy zajęć sportowych. W spotkaniach świetlicowych organizowanych przez GOPS
w Stobrawie i Lubieni biorą udział młodzi z tych miejscowości oraz
ich nowi koledzy.
Dzieci i młodzież z Ukrainy uczestniczyły w wycieczce do opolskiego ZOO. W Stobrawie odbyło się już kilka spotkań integracyjnych, np. z okazji Dnia Kobiet. W szkołach publicznych młodzi
Ukraińcy pobierają bezpłatną naukę i zawierają nowe znajomości.
Wielu mieszkańców gminy we własnym zakresie sprawuje opiekę
nad uchodźcami i w ten sposób zacieśnia więzi polsko-ukraińskie.

I Ty możesz pomóc
Pomocy nigdy dość, ponieważ w miejscowościach gminy
Popielów stale pojawiają się nowe osoby, które potrzebują wsparcia. Chętni wciąż mogą dostarczać dary do Centrum Kultury
w Popielowie oraz Domu Kultury w Karłowicach. Prowadzona jest
zbiórka środków pieniężnych. Wpłat można dokonywać na konto
– BIC CODE/CODE SWIFT: POLU PLPR, PL 81 8895 0006 0005
1044 0262, Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki. W tytule przelewu
trzeba wpisać: Darowizna dla uchodźców.
Informacje o najpilniejszych potrzebach publikowane są na
stronie internetowej Urzędu Gminy Popielów oraz na portalu
Facebook na profilu Gmina Popielów – Tutaj mieszka się dobrze.
O kontakt z Urzędem proszone są osoby, które mogą zaoferować
pracę osobom z Ukrainy – zwłaszcza kobietom.
Chęć ofiarowania swojej pomocy można zgłosić poprzez maila:
pomoc@popielow.pl lub poprzez kontakt z pracownikami Urzędu.
Sprawami związanymi z wspieraniem uchodźców oraz ich rejestracją zajmują się Artur Kansy-Budzicz (tel. 506 240 178) oraz
Ewa Stasch (tel. 600 219 614).

Bezgraniczna wdzięczność
Włodarze gminy Popielów po raz kolejny pragną wszystkim
ludziom dobrej woli serdecznie podziękować za okazywane Ukraińcom wsparcie. Bezinteresowna pomoc i duży społeczny odzew
zasługuje na pełen podziw. Każdemu z osobna i wszystkim razem,
strażakom, sołtysom, mieszkańcom, wolontariuszom, należą się
ogromne słowa wdzięczności.
www.popielow.pl

2022 kwiecień

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.

Wiosenna
zupa
z pokrzywy

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.

RICO-TRANS

Składniki (4 porcje):
• 400 g ziemniaków (po obraniu)
• 120 g cebuli (obranej)
• 30 g margaryny roślinnej
• 1 litr wywaru warzywnego
• młode liście pokrzywy
(ilość według własnego uznania)
• pieprz czarny
• odrobina soku z cytryny
Wykonanie:
Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę, cebulę pokroić
w drobną kostkę. W rondlu roztopić margarynę, podsmażyć na niej cebulę do zeszklenia,
dodać kostki ziemniaków i krótko podsmażyć,
mieszając. Wlać 1 litr bulionu warzywnego, doprowadzić do wrzenia, przykryć i gotować przez
ok. 10 minut. Przygotowane liście pokrzywy,
ociekające jeszcze wodą, dodać do wywaru
warzywnego, delikatnie zamieszać i gotować na
wolnym ogniu przez 10 minut. Rozdrobnić za
pomocą miksera ręcznego. Doprawić do smaku
pieprzem i sokiem z cytryny.
Smacznego!

USŁUGI TRANSPORTOWE

Ryszard Friebe

HOLOWANIE ■ TRANSPORT■ WYWÓZ

46-090 Popielów • ul. Dworcowa 10

+48 505 494 559

www.popielow.pl

***
Raz syn dentysty spod Ałma-Aty
Dostał orzecha od swego taty.
Lecz twarda owocu skorupa
Nie dała mu się rozłupać.
Od teraz chodzi szczerbaty.
Jagoda Bąk,
czternastolatka z Karłowic
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Bądź w formie
– przyjdź poćwiczyć na Orliku
Na popielowskim boisku Orlik prowadzone są zajęcia zorganizowane oraz odbywają się indywidualne wejścia pod okiem
Lokalnego Animatora Sportu. Zachęcamy do aktywnego spędzania czasu.

O

rlik w Popielowie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy
do wspólnej aktywności fizycznej. Podobnie do lat ubiegłych
realizowany jest program pn. „Lokalny Animator Sportu”, w ramach
którego upowszechniania jest aktywność ruchowa wśród dzieci
i młodzieży. Systematycznie organizowane są atrakcyjne zajęcia
sportowe. Orlik czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz.
15.30-21.30 oraz w piątki w godz. 15.00-19.00.
W poniedziałki o godz. 18.30 młodzież zaproszona jest na
wspólną grę w piłkę nożną. Trening piłkarski dla dziewcząt w wieku
szkolnym odbywa się we wtorki o godz. 16.30. W środy o godz.
19.00 przeprowadzana jest otwarta gra w piłkę nożną dla dorosłych.

Czwartki to dzień rozwijania pasji do
tenisa. W piątki na boisku goszczą trenerzy z Wrocławia, którzy prowadzą zajęcia
z najlepszymi zawodnikami.
W t ym s e zonie zorganizowane
zostaną dodatkowe wydarzenia sportowe:
wakacyjna liga tenisa ziemnego oraz turniej piłkarski pt. „Piłka
Łączy Pokolenia” dla drużyn amatorskich, rodzinnych, firmowych.
Stale dostępny jest animator, który jest trenerem piłkarskim oraz
trenerem personalnym. Pod jego fachowym okiem możliwy jest
np. indywidualny trening motoryczno-koordynacyjny. Ponadto
od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-22.00 otwarta jest siłownia. Udostępniana jest również sala gimnastyczna. W sprawie
wszelkich pytań należy kontaktować się pod nr tel. 794 306 905
lub poprzez prywatną wiadomość na Facebooku Orlika.

Zagrożenie jest realne

STOP

wypalaniu traw

Ogień może st anowić zagrożenie
dla człowieka i okolicznych zabudowań.
Płomienie bardzo szybko rozprzestrzeniają
się po suchej trawie i w mgnieniu oka mogą
zająć również ogródki, altany czy domy.
Dodatkowo powstający w wyniku spalania dym unosi się do atmosfery, w której
pozostawia niebezpieczne dla zdrowia ludzi
związki chemiczne. W wyniku tego typu
pożarów każdego roku giną ludzie.

Czyn jest karalny

Fot. Marcin Luszczyk

Okres wiosenny to dla strażaków czas
interwencji związanych z ugaszaniem
pożarów łąk i nieużytków. Rokrocznie
ludzie świadomie niszczą ekosystem,
zabiją zwierzęta i prowokują los.

O

niewypalanie traw od lat apelują wszelkie służby, które podkreślają, jak wiele
zła mogą wyrządzić niszczycielskie płomienie ognia. Druhowie z gminy Popielów
także regularnie przestrzegają przed tego
typu praktykami, a jednak i tak tylko w tym
roku odnotowano już kilka wyjazdów związanych z gaszeniem pożarów łąk, nieużytków i rowów.

Wypalasz? Niszczysz!
W świadomości wielu osób wciąż tkwi
przekonanie, że wiosenne wypalanie traw
przynosi korzyści naturze. Jest to nieprawdą,
bowiem każdy pożar naturalnego środowiska wiąże się z nieodwracalnymi szkodami.
Zaprószony ogień nie pomoże spulchnić
gleby ani pozbyć się uciążliwych chwastów.
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Nie wpłynie on także na szybszy i bujniejszy odrost darni. Żyzność ziemi nie ulegnie
poprawie, a przeciwnie zostanie wyjałowiona.

Niechlubnej praktyki wypalania traw
zakazują przepisy ustaw o ochronie przyrody i o lasach. W kodeksie wykroczeń przewidziano karę nagany, aresztu lub grzywny,
której wysokość może wynieść nawet 20 tys.
zł. Jeśli w wyniku podpalenia traw dojdzie
do pożaru zagrażającego życiu lub zdrowi
wielu osób albo zniszczenia mienia dużych
rozmiarów, sprawca może zostać ukarany
pozbawieniem wolności nawet do 10 lat.

W pożarach giną zwierzęta
W trzcinowiskach, pasach przydrożnych i gęstwinach, na łąkach i nieużytkach
swoje domy mają żywe organizmy, które
w momencie pojawienia się ognia muszą
uciekać. Niestety części z nich to się nie
udaje i giną w męczarniach poprzez zaczadzenie, podwyższoną temperaturę lub spalenie.
Z ży wiołem nie mają szans m.in.
dżdżownice, pająki, mrówki, chrabąszcze
i wiele innych małych stworzeń. Bezradne
są także większe zwierzęta, jak np. żaby,
krety, zające, kuny, ryjówki. Całkowitemu
zniszczeniu ulegają ich miejsca bytowania,
a także miejsca lęgowe ptaków. Bezpowrotnie wraz z ostatnimi płomieniami znika
z danego terenu bogactwo flory.

Fot. OSP Popielów

Fot. OSP Karłowice

www.popielow.pl

