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KALENDARIUM WYDARZEŃ
 31 marca godz. 16.00 – warsztaty 
Aktywnych Kobietek – quilling (Biblioteka w Popielowie)
 31 marca godz. 18.00 – warsztaty szydełkowe 
koszyczki na pisanki (Centrum Kultury w Popielowie)
 2 kwietnia godz. 7.45-9.15 i 11.45-13.15 – kiermasz 
wielkanocny (parking Ośrodka Wychowawczego
w Stobrawie)
 2 kwietnia godz. 15.00 – kiermasz świąteczny 
(Dom Kultury w Karłowicach)
 13 kwietnia godz. 16.30 – spotkanie 
Klubu Historycznego
 29 kwietnia – akcja „Czysta Odra” (Rybna)
 3, 17, 24 kwietnia godz. 16.30 – zajęcia 
„CzyTo sztuka” dla dzieci 3-6 lat (Biblioteka w Popielowie)
 5, 12, 19, 26 kwietnia godz. 16.00 – zajęcia 
„CzyTo sztuka” dla dzieci 7+ lat (Biblioteka w Popielowie)
 20 sierpnia godz. 13.00-16.00 – mobilny punkt 
poboru krwi (Popielów, ul. Powstańców 34)

Komando pracy 
dla jeńców wojennych 

w Kaniowie
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Podczas II wojny światowej w Kaniowie działało Komando 
Pracy E608. Była to fi lia Obozu Jeńców Wojennych Stalag VIII B

Lamsdorf (Łambinowice). Zabudowania obozu stanowiły trzy 
baraki, w dwóch byli zakwaterowani jeńcy, a w trzecim mieściła się 
kuchnia, kantyna i pralnia oraz pomieszczenia dla załogi. W obozie 
przebywało około 40 do 60 jeńców, przeważnie byli to Anglicy, ale 
również i Kanadyjczycy.

Zachował się pamiętnik jednego z jeńców, dzięki któremu 
wiemy, jak wyglądało obozowe życie. Pobudka była około godziny 
szóstej, później toaleta poranna, śniadanie w obozowej kantynie, 
o godzinie siódmej apel poranny, podczas którego podofi cer liczył 
wszystkich jeńców i dzielił na grupy robocze. Następnie pobierano 
narzędzia i następował wymarsz pod opieką strażników do pracy 
w lesie. Po dotarciu na miejsce była krótka przerwa na papierosa, po 
której leśniczy przydzielał pracę. 

Głównym zajęciem jeńców były wszelkiego rodzaju prace w lesie, 
np.: przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia, konserwacja rowów 
i dróg, a w zimie ścinka drzew przeznaczonych głównie do zakładów 
papierniczych i kopalń. We wspomnieniach jeńca to przygotowanie 
terenu pod nowe nasadzenia było najcięższą pracą powodującą ból 
pleców i łamanie w krzyżu. Praca ta polegała na uprzątnięciu terenu 
z poobcinanych i suchych gałęzi, następnie każdy musiał wykonać 
długi rowek, przewracając kopaką wierzchnią warstwę gleby tak 
głęboko, żeby pokazał się piasek. Norma dzienna przewidywała 
wykopanie rowka o długości 150 m.

Praca trwała przeważnie do południa, potem była przerwa 
śniadaniowa do godziny trzynastej, podczas której jedzono razowy 
chleb. Następnie wracano do obozu, gdzie każdy mył się w miednicy, 
a w kuchni czekała gorąca kawa i herbata. Później był czas wolny, 
o godzinie siedemnastej rozpoczynała się kolacja, na ogół była 
to zupa z rzepy i gotowane ziemniaki. Wieczorem o godzinie dzie-
więtnastej wydawano racje żywnościowe na następny dzień: chleb – 
480 gram, margaryna i kiełbasa. Na koniec dnia zarządzano jeszcze 
apel, po którym gaszono światło.

21 lipca 1944 r. za odmowę 
wykonania pracy, podczas ostrej 
kłótni jeńców z nadzorcą, dwóch 
z nich zostało zastrzelonych przez 
wartownika o nazwisku Martin. Byli 
to Henry Thomson i John Thomas 
Saunders. Zastrzeleni jeńcy zostali 
pochowani z wojskowymi honorami 
na cmentarzu w Popielowie.

Z opisu życia w obozie można wysnuć wniosek, że nie było ono 
takie złe, a pod pewnymi względami jeńcom powodziło się nawet 
lepiej niż okolicznym mieszkańcom. Jednak musimy zdawać sobie 
sprawę, że niektórzy z nich przebywali w niewoli już od kilku lat 
i przez ten długi czas nie mieli właściwie kontaktu ze swoimi rodzi-
nami. Przecież do domu mogli wysyłać tylko kartki z życzeniami 
świątecznymi lub krótką informację, np. czuję się dobrze itp. Jeńcy 
nie posiadali również informacji o sytuacji na froncie, a tym samym 
jak długa niewola jeszcze ich czeka i co z nimi dalej będzie. Ta nie-
pewność dalszych losów była bardzo stresująca, wpływała na ich 
zdrowie, samopoczucie i kondycję psychiczną. To wszystko przy-
czyniło się zapewne do tragicznego zdarzenia w wyniku, którego 
dwóch jeńców straciło życie.

Autorem tekstu jest Harry Lebich 
Klub Historyczny w Popielowie 

John Saunders Henry Thomson
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Znaczenie języka angielskiego na świe-
cie jest ogromne i nic nie wskazuje na 
to, aby miało się coś zmienić w tym  
zakresie. Agnieszka Barańska, an-
glistka i właścicielka szkoły językowej  
„Kuźnia Języków” w Popielowie, przy-
bliżyła kilka rad dotyczących nauki  
języków obcych, wskazała możliwe ba-
riery i sposoby na ich przezwyciężenie. 

Znajomość języków obcych jest obecnie 
bardzo pożądaną umiejętnością, ale za-
stanawiam się nad prawdziwym sensem 
ich nauki. Dlaczego warto je przyswajać?

Nauka języków obcych otwiera nam 
„furtkę” do różnych światów, kultur, wiedzy, 
przestrzeni intelektualnych, społecznych, 
dóbr kulturalnych. Nasze życie staje się bogat-
sze i ciekawsze o te właśnie światy, a i często – 
w możliwości. Poszerzają się nasze horyzonty 
myślowe, zaczynamy rozumieć, akceptować 
i tolerować ludzi o różnych wyznaniach, kul-
turach, przeszłości czy orientacji. Uczymy się 
przechodzić przez życie w sposób głębszy, 
bardziej świadomy i refleksyjny. 

Za sprawą znajomości języków obcych 
możemy poznać wielu fascynujących ludzi, 
rozwijać się intelektualnie, zawodowo, swo-
bodnie podróżować po świecie i w sposób 
nieograniczony językowo korzystać z tego 
dobrodziejstwa. Przedłużamy również żywot-
ność naszego mózgu oraz pamięci długotrwa-
łej, poddając je nieustannej „gimnastyce”, 
która odbywa się podczas nauki.

Czy tę wspomnianą gimnastykę mózgu 
można uprawiać w każdym wieku?

Uważam, że nigdy nie jest za późno na 
to, aby zacząć się uczyć języka obcego i wcale 
nie musimy kierować się praktycznymi prze-
słankami. Ważne jest to, aby dany język  
lubić, czuć z nim jakąś wewnętrzną chemię. 
Poza tym mózg mózgowi nierówny (śmiech). 

Nigdy nie zapomnę moich pierwszych 
w życiu uczniów. Byli to studenci Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Opolu. Byłam 
bardzo zaskoczona ich bardzo dobrym 
stanem kondycji intelektualnej. Wśród 
nich była siedemdziesięcioletnia tłu-
maczka języka niemieckiego, która posta-
nowiła nauczyć się języka angielskiego. 
Była ona niezmiernie sprawna umysłowo  

Sednem nauki języka obcego 
jest komunikacja

i zaskakiwała mnie trafnością spostrzeżeń 
oraz swoją wnikliwością. 

Przyjęło się mówić, iż do nauki języ-
ków obcych potrzebne są specjalne 
predyspozycje. Zgadza się Pani z tym 
obiegowym sądem?

Są ludzie którzy mają niezwykłe predys-
pozycje językowe i z dużą łatwością uczą się 
języków obcych. Tacy są jednak w mniej-
szości. Każdy człowiek ma zasoby na to, 
aby w pewnym stopniu komunikować się 
w jakimś języku obcym. W zależności od 
tych zasobów, włożonej pracy oraz zaanga-
żowania możemy osiągnąć różny poziom 
naszej wiedzy i umiejętności językowych.

Hm, jakieś bariery na pewno występu-
ją. Co może stanąć na przeszkodzie do 
rozwinięcia swoich zdolności lingwi-
stycznych? 

U dorosłych jest to często mnóstwo 
obowiązków i przeciążeń. Często pojawiają 
się strach i blokada przed mówieniem, 
które wynikają z obawy przed krytyką 
i świadomości swoich deficytów języko-
wych. Kolejnymi trudnościami są powrót 
do trybu uczenia się i ponowne kształto-
wanie w sobie tego nawyku. U dzieci jest 
to brak realnej chęci, potrzeby nabywa-
nia języka, znudzenie. Postrzeganie języka 
obcego jako czystej teorii, niedostrzeganie 
w jego znajomości mnóstwa możliwości, 
jakie ofiaruje.

Bariery są po to, aby je pokonywać.  
Tylko często zastanawiamy się i nie  
wiemy, w jaki sposób tego dokonać. 

Myślę, że samemu trzeba coś przynajmniej 
lubić, jeśli nie uwielbiać, żeby zachęcić kogoś 
innego do podjęcia starań. Dzieci świetnie 
uczą się przez zabawę. To dla nich najbardziej 
naturalny, najprzystępniejszy i najprzyjemniej-
szy sposób nabywania nowej wiedzy i umiejęt-
ności. Każdy z nas bawi się ze swoimi dziećmi, 
więc dlaczego nie po angielsku? 

Polecam gry, piosenki, książki i bajki 
w tym języku. A może wspólnie upiec lub 
ugotować danie z kraju anglojęzycznego? 
To cudowna i łatwa forma podróżowania 
w głąb innej kultury i języka. Dlaczego nie 
napisać po angielsku listu do św. Mikołaja 
lub rodziny królewskiej? Ważne jest to, aby 
otoczyć dziecko anglojęzycznymi bodź-
cami. Oczywiście największy ślad pozosta-
wiają zagraniczne podróże oraz spotkania 
z obcokrajowcami, podczas których dziecko 
zaczyna sobie uświadamiać, że angielski to 
nie tylko „zabawa”, ale również powszechna 
i użyteczna forma komunikacji.

Od pięciu lat prowadzi Pani w Popie-
lowie „Kuźnię Języków”, w której pro-
wadzone są interesujące lekcje języka  
angielskiego. Jak one przebiegają?

Bardzo różnie, w zależności od wieku, 
poziomu zaawansowania oraz celów języ-
kowych grupy lub ucznia indywidualnego 
oraz zależnie od tego, w jakich obszarach 
językowych widoczne są deficyty. 

W przypadku standardowych kursów 
dla dzieci od wieku przedszkolnego przez 
szkołę podstawową i średnią wykorzystu-

jemy metodę immersji językowej, czyli 
„głębokiego zanurzenia w języku”. Próbu-
jemy osiągnąć pewien poziom zaangażo-
wania uczestnika zajęć w wykreowanym 
doświadczeniu. W praktyce oznacza to, 
że na zajęciach mówimy tylko po angiel-
sku, mamy wiele zajęć dotyczących kultury 
krajów anglojęzycznych, np. o Halloween, 
Dniu św. Patryka, obchodach Wielkanocy 
w Wielkiej Brytanii, Dniu Elmera. Ponadto 
używamy wiele materiałów dydaktycznych 
pochodzenia brytyjskiego, np. piosenek, 
kreskówek, e-teatrów, artykułów, poezji.

Nauczanie nie jest łatwą sztuką. W efek-
tywnej pracy dydaktycznej potrzebna 
jest głowa pełna pomysłów. Skąd czer-
pie Pani inspiracje?

Ze wszystkiego, od wszystkich i zewsząd. 
Pierwszą inspiracją było i nadal jest ZHP. 
Byłam zuchem, harcerką, potem sama pro-
wadziłam gromadę zuchową i drużynę har-
cerską. To była i jest moja pierwsza życiowa 
inspiracja do nauczania i jedno z najwspanial-
szych życiowych doświadczeń. Gdy planuję 
i wymyślam zajęcia, czuję się jakbym przygo-
towywała zbiórkę. Poza tym moją inspiracją 
są wspaniali nauczyciele i wykładowcy, któ-
rych spotkałam na swojej edukacyjnej ścieżce, 
świetne i niezmiernie kreatywne koleżanki 
i koledzy po fachu. Jest ich naprawdę wiele 
i to mnie napawa optymizmem. 

W ogromnym stopniu inspirują same 
dzieci. Jeśli zainteresują je zaproponowane 
przeze mnie książka, rzecz, wydarzenie, to 
idę tym tropem i kolejne zajęcia przygoto-
wuję na ten temat. Bezgraniczną skarbnicą 
pomysłów jest bogata kultura krajów anglo-
języcznych. Skrzydeł dodają mi spotkania 
z obcokrajowcami i wyjazdy zagraniczne. 
Takim najsilniejszym bodźcem w ostatnich 
latach były kilkudniowe warsztaty „Hook 
into Books” w Anglii.

Językiem angielskim włada obecnie naj-
większy odsetek ludzkości. Powinniśmy 
dążyć do pełnego ujednolicenia mowy 
i na świecie?

Zdecydowanie nie. Właśnie przez 
bogactwo różnych języków i kultur, świat 
jest tak fascynujący. To ujednolicenie, 
które już następuje, w moim przekonaniu 
w zupełności wystarczy.

W języku angielskim spotkać może-
my sporo zabawnych sformułowań, ale 
i wartościowych myśli. Ma Pani jakieś 
swoje ulubione?

Bawią mnie takie sformułowania jak np. 
„Help yourself ” – poczęstuj się, „Are you 
nuts”? – dosłownie tłumacząc „Czy jesteś 
orzechami?”, ale tak naprawdę to pytanie 
oznacza „Czy oszalałeś?”. 

Często sięgam dla swoich uczniów, jak 
i dla siebie samej, po hasła motywujące. 
Wśród tych najważniejszych są: „Be stron-
ger than your excuses”, czyli „Bądź silniej-
szy niż twoje wymówki”, „No gain without 
pain”, czyli „Nie ma osiągnięć bez bólu”, choć 
tak naprawdę przesłaniem jest tu „wysiłek”, 
„Always look on the bright side of life”, czyli 
„Zawsze dostrzegaj jasną stronę życia”.

Marcin Luszczyk

Fot. archiwum prywatne 
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W Urzędzie Gminy w Popielowie działa punkt konsultacyjno-
-informacyjny programu „Czyste powietrze”. Zainteresowani 
mogą otrzymać tam wsparcie merytoryczne i pomoc wypeł-
nieniu wniosku o dofinansowanie na zakup ekologicznego 
źródła ciepła oraz materiałów i urządzeń. 

Od września 2018 r. działa rządowy program priorytetowy  
„Czyste powietrze”. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie 

emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek 
ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem stałym 
w przestarzałych piecach. Właściciele budynków mogą sięgnąć po 
dofinansowanie na kompleksową termomodernizację domów oraz 
montaż nowoczesnego źródła ciepła spełniające najwyższe normy. 

Jak uzyskać dofinansowanie?
Aby otrzymać wsparcie, należy odpowiednio wypełnić wniosek 

i spełnić kilka niezbędnych wymagań. Zainteresowani programem 
mogą skorzystać z pomocy i wiedzy urzędnika. Gminny punkt kon-
sultacyjno-informacyjny czynny jest w: poniedziałki 13.00-17.00, 
środy 12.00-15.00 i czwartki 7.30-10.30 w pokoju nr 14, a przyj-
muje w nim Rafał Kołodziej, inspektor ds. programów pomocowych  
i rozwoju wsi. 

Wysokość dotacji jest uzależniona od dochodu w gospodar-
stwie domowym. W programie są trzy progi dofinansowania 
(w zależności od posiadanego dochodu). Zadania można podzie-
lić na etapy np. wymiana źródeł ciepła, wymiana stolarki okien-
nej drzwiowej, ocieplenie stropów dachów. Istnieje możliwość 
skorzystania z dofinansowania na kompleksową termomoderniza-
cję, wówczas należy sporządzić audyt energetyczny. Ma on pomóc 
w zdobyciu odpowiedzi na pytania, jak najskuteczniej ocieplić 
budynek, które źródło ciepła będzie najodpowiedniejsze, w jaki 
sposób uzyskać maksymalną dotację i tym samym płacić niższe 
rachunki za ogrzewanie. 

Już niebawem rozpocznie się generalny remont drogi prowadzącej od Starych  
Siołkowic w kierunku Chróścic. Prace prowadzone będą na niemalże dwukilome-
trowym odcinku, a ich koszt to niecałe 5 mln zł. 

Droga wojewódzka nr 457 ciągnie się aż przez 31 km i łączy Pisarzowice z Dobrzeniem 
Wielkim. Jej spora część przechodzi przez gminę Popielów i to właśnie między innymi 

w jej obrębie w najbliższym czasie będą prowadzone prace remontowe. Modernizacji pod-
dane zostaną dwa odcinki o łącznej długości 1,9 km w Starych Siołkowicach i Chróścicach. 

Obecny stan jezdni pomiędzy dwoma gminami i wokół ronda w Siołkowicach pozo-
stawia wiele do życzenia, bowiem nawierzchnia zawiera sporo dziur, a pobocza są  
nierówne i wyboiste. Ku zadowoleniu kierowców sytuacja ulegnie tam zmianie. – Ubytki 
w nawierzchni i części brukowej w obrębie ronda bardzo utrudniają poruszanie się po 
tym odcinku drogi. Łączy on Opole z Brzegiem i Skorogoszczą i jest dla wielu naszych 
mieszkańców codzienną trasą dojazdu do pracy. Kiepskie warunki wkrótce ustąpią miejsca  
bezpiecznej jezdni – mówi wójt Sybilla Stelmach. W połowie lutego przedstawiciele  
Samorządu Województwa Opolskiego podpisali umowę z wykonawcą przebudowy, który 
ma sześć miesięcy na zrealizowanie prac. 

W terenie niezabudowanym o długości 1,73 km przeprowadzona zostanie pełna 
wymiana nawierzchni bitumicznej. Szerokość jezdni zostanie zwiększona do 7 m.  
Miejscami obecna konstrukcja drogowa zostanie wzmocniona. Pojawią się nowe zjazdy 
indywidualne i publiczne oraz rowy odwadniające. Prace w rejonie ronda obejmą 
przede wszystkim wymianę nawierzchni na całej szerokości jezdni oraz przebrukowanie  
istniejących powierzchni granitowych najazdowych i ścieków przykrawężnikowych.  
Na obu odcinkach pojawi się odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe. 

Koszt inwestycji ma wynieść 4 848 000 zł. Większość środków stanowić będzie dofinan-
sowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, zaś środki własne Samorządu 
Województwa Opolskiego to 808 000 zł.

Do gminy Popielów wjedziemy 
nową i szeroką drogą
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Mieszkańcy mogą zadbać  
o czyste powietrze w okolicy

Od 1 stycznia obowiązują wyższe stawki dotacji na mate-
riały i urządzenia. Do 20 400 zł można otrzymać na kocioł na pel-
let drzewny lub instalację centralnego ogrzewania oraz instalację  
ciepłej wody użytkowej, do 35 200 zł na pompę ciepła. Na panele 
fotowoltaiczne przewidziane jest do 15 000 zł. Ponadto można uzy-
skać dofinansowanie na ocieplenie budynku, wymianę stolarki 
okiennej drzwiowej do 40 000 zł. Pozostałe stawki i rodzaje dofinan-
sowań są dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

Gmina podejmuje realne kroki
Dotychczas w gminie Popielów złożono 211 wniosków o dofi-

nansowanie zadań w ramach programu „Czyste Powietrze”. Zawar-
tych zostało 191 umów, z czego zrealizowano już 117. Kwota wypła-
conych dotacji wyniosła 1 994 059,34 zł. 

Gmina Popielów zakupiła czujniki powietrza, które są zamonto-
wane w Popielowie oraz w Karłowicach. Posiadają one zewnętrzne 
ekrany led oraz monitor wewnętrzny, które znajdują się w urzędzie 
i wskazują aktualne pomiary jakości powietrza. Sprzęt ten w cało-
ści został sfinansowany z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Czujniki mierzą i monitorują jakość powietrza w czasie rzeczy-
wistym. Pozwala to na przekazywanie informacji o jakości powie-
trza oraz służy edukacji mieszkańców poprzez wskazanie stanu 
zanieczyszczenia powietrza i tym samym informuje, jakim powie-
trzem oddychamy. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej 
w zakładce Stan Powietrza w Gminie Popielów. Znajdują się tam 
aktualne dane o jakości powietrza. 

Zgodnie z nałożonymi na samorząd obowiązkami gmina Popie-
lów musi przeprowadzać kontrolę przestrzegania zakazu spalania 
odpadów w indywidualnych systemach grzewczych oraz kontrolę 
spalania odpadów zielonych. Przedmiotowe zadania wykonywane 
są w ramach działań w zakresie poprawy jakości powietrza, w tym 
ograniczenia niskiej emisji, która jest głównym źródłem szkodliwych 
pyłów w powietrzu. Kontrole odbywać się będą przez cały rok.
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W pierwszych dniach kwietnia z prywatnych gospodarstw 
odebrane zostaną odpady wielkogabarytowe. Będzie to 
jedyna zbiórka tzw. „gabarytów” w tym roku. 

Odpady powinny być wystawione przed posesjami najpóźniej 
do godz. 8.00 w dniu wywozu. Pracownicy fi rmy „Remondis” 

będą zabierać tylko: meble, dywany, sprzęt gospodarstwa  domo-
wego (np. telewizory, lodówki), opony do samochodów osobowych 
(do 4 sztuk), materace, stolarkę drzwiową i okienną (bez szyb). 
Przypominamy, że mieszkańcy gminy Popielów mogą przez cały rok 
nieodpłatnie dostarczać tego typu odpady do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Starych Siołkowicach, który 
znajduje się przy ul. Piastowskiej 50 – obok oczyszczalni ścieków. 

Kolejne ważne drogi z szansą na modernizację
Gmina Popielów i Powiat Opolski znaleźli się na wysokich 
miejscach na liście informującej o kolejności przysługiwania 
pomocy na remont dróg lokalnych. Rozbudowane mają zostać 
ul. Polna w Lubieni oraz ul. Wolności w Popielowie 

Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził 13 marca listę infor-
mującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: 

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. W limicie środków 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 zmieściło się 
aż trzydzieści siedem wniosków na łączną kwotę ponad 62 mln zł. 

Najwyżej oceniony został projekt gminy Popielów, który 
zakłada przebudowę z rozbudową ul. Polnej w miejscowości Lubie-
nia. W miejscu istniejących dróg o nawierzchni gruntowej mają 
zostać wykonane nawierzchnie z betonu asfaltowego. Prace na 

odcinku 1,684 km miałyby zostać zrealizowane w 2023 r. Ich koszt 
miałby wynieść blisko 3 mln zł, jednak ponad 63% pochodziłoby 
z dofi nansowania. 

Aż 5 mln zł ma otrzymać Powiat Opolski na modernizację 
drogi powiatowej nr 1149 O Karłowice-Popielów, a konkretnie 
ul. Wolności w Popielowie. Zakres prac dotyczy odcinka o długo-
ści 860 m. Poza wymianą dotychczasowej nawierzchni przewidziano 
budowę długo wyczekiwanego chodnika oraz odwodnienia i kanału 
technologicznego. Przebudowane zostaną zjazdy i skrzyżowania. 
Inwestycję, która powinna zostać sfi nalizowana do czerwca 2024 r., 
wyceniono na niemalże 8 mln zł. 

Przekazanie dofinansowań nastąpi po przeprowadzeniu nie-
zbędnej kontroli administracyjnej w zakresie spełnienia warunków 
przyznania wsparcia. 

Do wyczerpania środków fi nansowych będzie działać w 2023 r.
gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt. Z powodu licznego 
zapotrzebowania pula została zwiększona o 10 000 zł. 

Bezdomność zwierząt jest coraz powszechniejszym zjawiskiem, 
a wynika z wielu przyczyn, za które odpowiedzialny jest nie kto 

inny jak człowiek. To ludzie porzucają psy i koty w lasach czy przy 
drogach. To ludzie dopuszczają do niekontrolowanego rozmnażania 

się pupili. To ludzie nie zabezpieczają swoich 
milusińskich i umożliwiają im ucieczkę. 

W gminie Popielów działa program 
przeciwdziałania wzrostowi liczby 

bezpańskich zwierząt. Radni pod-
czas lutowej sesji zarezer-

wowali na szereg 
zadań z tego 
zakresu aż 

47 000 zł. 

Program zapobiegania bezdomności zwierząt 
Właściciele futrzanych pupilów mogą jednorazowo w ciągu 

roku skorzystać z usług, które świadczy przychodnia weteryna-
ryjna „VetOptimum” w Popielowie (ul. Kościuszki 27). Konieczne 
jest jednak wcześniejsze wypełnienie stosownego wniosku dostęp-
nego w urzędzie. W zakładzie wykonywane są: znakowanie 
(czipowanie) psów, sterylizacja samic i kastracja samców (w szcze-
gólności psów i kotów domowych oraz kotów wolno żyjących), 
usypianie „ślepych miotów”. 

Bezdomne zwierzęta będą każdorazowo odławiane przez specja-
listyczną fi rmę, a następnie kierowane do schroniska w Szczytach. 
Interwencje w przypadku dzikich zwierząt podejmować będzie 
znajdujące się na terenie gminy koło łowieckie lub Nadleśnictwo 
Kup. Do gospodarstwa rolnego Andrzeja Slugi kierowane będą 
zwierzęta gospodarskie, które zostały czasowo odebrane właścicie-
lowi lub były źle traktowane. 

Informacje o zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt 
na terenie gminy Popielów należy zgłaszać do Urzędu Gminy. 
W wolne dni lub poza godzinami pracy sytuację trzeba przekazać 
telefonicznie do przychodni „VetOptimum” – 796 657 675. 

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

HARMONOGRAM ZBIÓRKI „GABARYTÓW”

3 kwietnia (poniedziałek)
Kaniów, Nowe Siołkowice, 

Stare Siołkowice

4 kwietnia (wtorek)
Kuźnica Katowska, rybna, 

Stare Kolnie, Stobrawa 
5 kwietnia (środa) Popielów 

6 kwietnia (czwartek)
Karłowice, Karłowiczki, 
Popielowska Kolonia, 

zorza Karłowice 
7 kwietnia (piątek) Kurznie, Lubienia 

się pupili. To ludzie nie zabezpieczają swoich 
milusińskich i umożliwiają im ucieczkę. 

W gminie Popielów działa program 
przeciwdziałania wzrostowi liczby 

bezpańskich zwierząt. Radni pod-
czas lutowej sesji zarezer-

wowali na szereg 

47 000 zł. 

HARMONOGRAM OTWARCIA PSZOK
• poniedziałki 9.00-17.00
• środy 8.00-16.00
• piątki 8.00-12.00 
• w każdą pierwszą sobotę miesiąca 8.00-12.00 

 ul. Polna w Lubieni ul. Wolności w Popielowie
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Z życia przedszkoli…
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Postęp technologiczny jest niepodważalnym faktem. Świat 
nieustannie mknie do przodu i rozwija się w sferze sztucznej 
inteligencji, komputerów i szeroko rozumianej informatyzacji. 
Ostatnio na popularności zyskują drukarki 3D, które umożli-
wiają wytwarzanie rzeczywistych, trójwymiarowych obiektów. 

Dzieci z Przedszkola Publicznego w Popielowie podczas nie-
zwykle ciekawych warsztatów druku 3D mogły z bliska zoba-

czyć, jakie są możliwości tego nowoczesnego sprzętu. Dnia 7 marca 
dowiedziały się, że mogą one wydrukować właściwie każdą rzecz, 
wystarczy jedynie odpowiednio ją zaprojektować. Z kolorowego 
filamentu stworzyć można m.in. ruszającego skrzydłami motyla, 

Mali paleontolodzy  
odkryli przeszłość  
dinozaurów
Dinozaury wyginęły miliony lat temu, a po dziś dzień  
fascynują i wywołują wiele emocji, ponieważ kryją różno-
rodne tajemnice, zaskakują swoim wyglądem i wielkością. 
Każde dziecko marzące o podróżach w czasie chciałoby się 
przenieść do epoki mezozoicznej, w której możliwe byłoby 
spotkanie z tymi ogromnymi zwierzętami. 

Udało się to wychowankom Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach, którzy 
w ostatni dzień lutego wcielili się w role paleontologów. Dzieci dowiedziały się, jak wyglą-

dały, czym się żywiły i jak wyginęły dinozaury. Ponadto poznały naukowe nazwy poszczegól-
nych rodzajów dinozaurów i klasyfikowały je na większe i mniejsze, mięsożerne i roślinożerne. 
Odbyły się wyścigi dinozaurów oraz pojedynki w liczeniu kolców stegozaura przy pomocy kolo-
rowych klamerek. Kto wie, może zabawy paleontologiczne zaowocują przyszłymi naukowcami. 

Wiosno, jak dobrze, 
że w końcu jesteś! 
Z nadejścia wiosny cieszą się już od pokoleń niemal-
że wszyscy. W tym czasie do życia budzi się natura, ale 
i w ludziach pojawia się pełna radości energia. Świat 
wokół staje się piękniejszy i zyskuje barw, których tak 
bardzo brakowało przez kilkanaście tygodni chłodnej 
i nieprzyjemnej zimy. 

Wy c h o w a n k o w i e  P r z e d s z k o l a  P u b l i c z n e g o 
w Karłowicach z nieukrywanym entuzjazmem powitali  

21 marca kolejną porę roku. Cały dzień zdominowany był 
przez pogodne, odwilżowe i iście wiosenne atrakcje. W trakcie zajęć szukano odpowiedzi do 
zagadek o wiośnie oraz przeprowadzono zabawy ruchowe. Nie zabrakło oczywiście spaceru 
i poszukiwania pierwszych oznak budzącej się do życia natury. Dzieci ubrane w zielone stroje 
zgodnie z lokalną tradycją szukały również gaika, czyli wiosennego drzewko. Udało się to, co 
oznacza, że sprzyjająca aura pozostanie z nami na dłużej. 

Technologia  
wzbudza  
ogromne  
zainteresowanie

segmentowego smoka, ośmiornicę. Na oczach przedszkolaków 
powstały figurki zajączka i duszka. Tego typu spotkania z technolo-
gią z całą pewnością rozbudzają ciekawość maluchów i wspomagają 
ich rozwój intelektualny. 
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W drugiej połowie kwietnia rozpocznie się rekrutacja uzu-
pełniająca do przedszkoli publicznych prowadzonych przez 
gminę Popielów. Placówki prowadzą nabór na rok szkolny 
2023/2024. 

Komisje rekrutacyjne publicznych przedszkoli gminy Popielów 
dnia 7 kwietnia ogłoszą listy kandydatów przyjętych i nieprzy-

jętych oraz informację o ewentualnej liczbie wolnych miejsc. Tym 
samym zakończone zostanie główne postępowanie rekrutacyjne. 

Nabór uzupełniający rozpocznie się 24 kwietnia. Rodzice będą 
mieli czas do 28 kwietnia na złożenie wniosku o przyjęcie wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  

Dziewczęta rozwijają swoje zdolności  
sportowe w LUKS Dalia Popielów
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Dalia Popielów już od kilkunastu lat czuwa 
nad prawidłowym rozwojem fizycznym dzieci i młodzieży. Wyróżnia się on licznym  
zespołem dziewcząt, które uczestniczą w licznych turniejach i zawodach. W czasie 
ferii zimowych postawiły na integrację. 

Piłka nożna jest najpowszechniejszym rodzajem gier zespołowych. Cieszy się dużą popu-
larnością wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. LUKS Dalia Popielów także stawia na 

ten sport, lecz dodatkowo pamięta o innych formach aktywności drużynowej i indywidual-
nej. Klub istnieje od 2005 r. i do 2022 r. przewodził mu śp. Zbigniew Buła. Nad sekcją piłki 
nożnej dziewcząt od lat czuwa Paweł Chamot, nauczyciel wychowania fizycznego. 

Dalia jest otwarta dla wszystkich dziewczyn, które lubią piłkę nożną i chcą zdobyć 
nowe umiejętności. Obecnie drużyna liczy ponad 20 młodych piłkarek, które z ogromnym 
zapałem i entuzjazmem biorą udział w regularnych treningach i turniejach rozgrywanych  
na terenie całego województwa. 

Dziewczęta ćwicząc, promują cenne wartości (tj. szacunek, samodyscyplinę, kulturę 
osobistą) oraz zawiązują przyjaźnie. Integracja jest ważnym elementem istnienia klubu. 
W trakcie ferii zimowych w Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie przeprowadzony 
został trzydniowy biwak z nocowaniem. Poza tradycyjnymi zajęciami odbyły się liczne 
gry i zabawy ruchowe. Pełna aktywności i radości była również wizyta w opolskim parku  
trampolin. Zawodniczki zostały odwiedzone przez dziś już dorosłą byłą członkinię zespołu 
oraz strażaków, którzy przeprowadzili pokaz pierwszej pomocy. 

Klub wyróżnia się w rejonie, ponieważ niewiele podobnych organizacji może 
pochwalić się dziewczęcą sekcją piłkarską, która przez tyle lat cieszy się niegasnącym  
zainteresowaniem. Nabór do klubu trwa przez cały rok. Szczegółowe informacje udziela 
opiekun drużyny Paweł Chamot. 

Uczniowie urzekli swoim tańcem i znaleźli się 
wśród najlepszych
Tancerze z klasy 5a Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie 
zajęli 8. miejsce w kraju w konkursie „You Can Dance 2”. Ucznio-
wie zdobyli w internetowym głosowaniu ponad 28 tys. głosów.

Uczniowie szkół podstawowych z całej Polski mogli w konkursie 
„You Can Dance 2” wytańczyć, co im w duszy gra. Do rywali-

zacji o miano najlepszej choreografii i jej wykonania stanęło prawie  
350 placówek. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Popielowie i Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Karłowicach. 

Młodzi tancerze przygotowali własne układy, nagrali je i starali się 
o zdobycie jak największej liczby głosów w internetowym głosowaniu. 
Po kilkudniowej rywalizacji wśród najlepszych znalazła się popielowska klasa 5a, która przygoto-
wała iście anielski taniec. Wykon dzieci w białych pelerynach zwieńczonych światłami był pełen 
magii i poruszył wielu internautów, którzy swoje wzruszenie i podziw przełożyli na głosy, któ-
rych było aż 28 172. Tak liczne uznanie doprowadziło szkołę na ósmą lokatę w skali całego kraju. 

Popielowscy uczniowie zdobyli nagrodę w wysokości 3000 zł oraz ogromne grono sympaty-
ków. Konkurs, który zainicjowany został przez Telewizję Polską i Ministerstwo Edukacji i Nauki, 
był dla nich okazją do pobudzenia aktywności fizycznej, rozwoju pasji tanecznej i zdobycia 
nowego doświadczenia.

Ostatnia szansa  
na zapisanie dziecka do przedszkola

niezbędnych kryteriów. Od tego roku do listy punktowanych  
warunków dodane zostało miejsce zamieszkania w obwodzie szkoły 
podstawowej, w którym znajduje się przedszkole. 

Komisja będzie miała czas na zweryfikowanie dokumentacji do 
17 maja. Dzień później do publicznej wiadomości zostanie podana 
lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Czas 
na potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 
minie 12 czerwca. Ostateczne wyniki rekrutacji uzupełniającej do 
przedszkoli będą znane 13 czerwca. Wymagane druki i oświadczenia 
dostępne są w placówkach oraz na ich stronach internetowych. 

Dodatkowy nabór do klas pierwszych publicznych szkół  
podstawowych rozpocznie się dopiero w połowie maja. 
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Strony pełne kultury
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Popielowskie Centrum Kultury wyszło z inicjatywą dla miłośników gry w szachy. Prowadzony 
jest nabór do dwóch grup szachowych. Jedna będzie utworzona z myślą o dzieciach i młodzie-
ży, zaś druga będzie skierowana do dorosłych. 

Szachy zaliczane są do gier logicznych, które stanowią niemałe wyzwanie dla mózgu. Pomagają one 
poprawić zdolności intelektualne i pozytywnie wpływają na poziom ilorazu inteligencji. Intelektu-

alne uczty będą odbywać się w czwartkowe popołudnia w sali seniora w Centrum Kultury w Popielo-
wie. Umiejętności taktyczne i zasady gry będzie przekazywać szachista z piętnastoletnim stażem, który 
znajduje się w wysokiej 3. kategorii szachowej. 

Sekcja szachowa nową propozycją 
spędzenia czasu

Przestronnie, jasno i przyjaźnie – tak prezentuje się nowa siedziba siołkowickiej biblio-
teki. Od marca fi lia mieści się na poddaszu szkoły podstawowej przy ul. Klapacz 62. 

Filia biblioteczna w Starych Siołkowicach od lat znajdowała się w budynku sołeckim 
w centrum wsi, jednak z racji nowego przeznaczenia tamtejszych pomieszczeń zdecydo-

wano się na przeniesienie setek woluminów do nowego miejsca. Pracy było sporo, bo i zbiór 
książek był pokaźny, ale dzięki wsparciu wielu ludzi dobrej woli udało się tego dokonać. 

Nowa siedziba, która mieści się na II piętrze Publicznej Szkoły Podstawowej przy 
ul. Klapacz 62, została symbolicznie otwarta 7 marca. Zaproszeni goście mogli zobaczyć prze-
stronne wnętrze, w którym woń poremontowej nowości mieszała się z zapachem najstarszych 
lektur. – Nowa lokalizacja ma dla nas ogromne znaczenie. Przede wszystkim mamy obec-
nie dużo miejsca na spotkania i dodatkowe działania. Tak bliska obecność szkoły daje nam 
nadzieję na to, że wśród naszych czytelników będzie więcej dzieci i młodzieży, a to przecież 
przyszłość każdej biblioteki – mówi Agnieszka Subzda, p.o. dyrektora GBP. 

W bibliotece wyznaczone zostały różne przestrzenie. Za filarami, jakby w ukryciu, 
stworzony został kącik dla dzieci, w którym będą mogły w ciszy poczytać, pobawić się lub 
po prostu odpocząć. Przy wielkim stole będą mogły odbywać się zajęcia kreatywne i spotkania 
autorskie. Przewidziano także miejsca pełne tekstowych światów dla dorosłych.

Spotkaniu towarzyszyła część artystyczna, w ramach której Marcin Nawrot, mieszkaniec 
sołectwa, zaprezentował swoje pełne uroku kadry przedstawiające znane i nieco mniej koja-
rzone miejsca znajdujące się na mapie Siołkowic. Fotograf podkreślał, że w swoim obiekty-
wie uchwycił swoją małą ojczyznę. Muzyczną ucztę zapewniła dziecięca schola „Archaniołki” 
oraz grupa dorosłych wokalistek. 

Siołkowicka biblioteka czynna będzie przez pięć dni w tygodniu według harmonogramu: 
poniedziałek-środa 12.00-18.00, czwartek 10.00-16.00, piątek 12.30-15.00. Wejście możliwe 
jest poprzez windę znajdującą się z tyłu budynku. 

wiersze polskich poetów 
pomogły im w nauce wyrażania myśli
Grupa dzieci z Polski i Ukrainy wzięła udział w projekcie zainicjowanym przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną. Uczniowie pogłębiali swoje relacje i uczyli się, 
jak niewerbalnie przekazać znaczenie ważnych społecznie słów. 

Współcześnie coraz lepiej radzimy sobie z pokonywaniem barier językowych 
występujących w trakcie spotkań z osobami innych narodowości i użytkow-

nikami różnych języków. Pomocne okazują się wszelkiego typu urządzenia mobilne, 
w których znajdują się aplikacje tłumaczące. Istotną rolę odgrywa także prowadzony 
już od najmłodszych lat kontakt z innymi mowami. Niekiedy jednak potrzeba jeszcze 
czegoś więcej. 

Gminna Biblioteka Publiczna zrealizowała projekt pn. „Ruch – słowo – przyjaźń”, 
którego adresatami byli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie. 
Wzięli oni udział w warsztatach teatralnych, spotkaniach z poezją i wyjeździe do Teatru 
Lalki i Aktora w Opolu. Wspólnie podejmowane inicjatywy pomogły zintegrować się 
dzieciom i młodzieży pochodzącym z Polski i Ukrainy. 

Efektem kilku spotkań był spektakl, któremu przyświecała myśl: „Niechże każdy 
sobie myśli, mówi, żyje po swojemu, pod warunkiem, że nie robi tym krzywdy dru-
giemu”. Młodzi aktorzy za pomocą gestów, mimiki i ruchu tanecznego przekazali 
widzom istotę przyjaźni, człowieczeństwa i empatii, które nie znają granic i podziałów. 
Warstwa wizualna wsparta została tekstami polskich poetów. Pojawiła się problema-
tyka wolności, bezpieczeństwa, miłości czy spokoju. 

Filia biblioteczna w Starych Siołkowicach 
w nowym miejscu
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Anita Głowacz i Wiktoria Cyrys zwy-
ciężyły w konkursie fotografi cznym 
pt. „Kolor w kadrze”. Dziewczęta 
wbrew szarzyźnie zimy uchwyciły 
w swoich zdjęciach feerię barw. 

Zima nie słynie z mnogości kolorów, 
które mogłyby powodować na twa-

rzach uśmiech radości. Kojarzy się za to 
z szarością i monotonią. Z tym mylnym 
stereotypem postanowiło zawalczyć 
Samorządowe Centrum Kultury, Tury-
styki i Rekreacji w Popielowie, które 

Sztab WOŚP Popielów w trakcie 
31. fi nału zebrał ponad 50  000 zł. 
Pieniądze będą stanowić niemałą ce-
giełkę w ostatecznej kwocie zebranej 
przez fundację. 

Finał 31. Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy był zadedykowany 

wszystkim, czyli małym i dużym. Orga-
nizatorzy, wolontariusze i ludzie dobrej 
woli chcieli 29 stycznia br. zebrać jak naj-
więcej pieniędzy, aby wygrać z sepsą. 

Ponad dwadzieścia kobiet wzięło udział w warsztatach 
z okazji Dnia Kobiet. Uczestniczki wykonały pachnące 
mydełka i sole kąpielowe oraz skosztowały prozdrowot-
nych naparów ziołowych. 

Nie bez powodu delikatność i wdzięk pań zestawiany jest 
z najpiękniejszymi różami, tulipanami czy piwoniami, 

bowiem jak napisał przed laty Juliusz Słowacki: „Kobieta rodzi 
się gwiazdom podległa i kwiatom”. Stąd też 8 marca wszyst-
kie dziewczynki, nastolatki i damy obdarowywane są przez 
mężczyzn symbolicznymi kwiatkami. 

Motyw natury, roślin i urody zdominował warsztaty 
zorganizowane z okazji Dnia Kobiet, w których uczestniczyły 
dwadzieścia dwie osoby. Sala popielowskiego Centrum Kultury 
za sprawą aromatycznych olejków, kosmetyków i ziół tonęła 
w zapachach. Panie według własnego uznania skomponowały 
kompozycje zapachowe, które stały się bazą ich samodziel-
nie przygotowanych mydełek i soli kąpielowych. W trakcie 
pracy można było rozsmakowywać się w naparach ze skrzypu, 
czarnego bzu, pokrzywy i innych ziół. 

Udowodnili, że zima 
skrywa w sobie całą paletę barw

Mieszkańcy hojnie wsparli walkę z sepsą
W gminie Popielów padł niewąt-

pliwy rekord dobra, ponieważ sztab na 
swoim koncie zgromadził pokaźną kwotę 
51 715,16 zł. – Ostateczny wynik jest 
imponujący, ale nie udałoby się go osią-
gnąć, gdyby nie praca wolontariuszy 
i hojność mieszkańców. Z całego serca im 
wszystkim jeszcze raz dziękuję – mówi 
Justyna Gawrońska, szefowa sztabu. 

Na całościową kwotę składają się pie-
niądze zebrane trzema drogami. Najwię-
cej pieniędzy znalazło się w papierowych 

puszkach, z którymi kwestowali wolonta-
riusze – 45 372,15 zł. Sprzedaż różnych 
przedmiotów na aukcjach Allegro zaowo-
cowała sumą 3426,01 zł. Sześćdziesiąt 
sześć osób zdecydowało się na wpłatę do 
internetowej skarbonki, w której uzbie-
rało się łącznie 2917,00 zł. 

Zsumowany wynik 
ze wszystkich sztabów 
WOŚP ogłoszony zosta-
nie przez Jurka Owsiaka 
31 marca. 

Pełne zapachów, natury i życzliwości 
warsztaty dla pań

przeprowadziło konkurs fotograficzny. 
„Kolor w kadrze” to hasło przewod-

nie konkursu polegającego na odkryciu 
barw w zimowej aurze. Swoim optymi-
stycznym podejściem do życia wykazali 
się uczestnicy ujęci w młodszej grupie  
wiekowej. Zdaniem komisji konkur-
sowej wśród dzieci w wieku 9-14 lat 
najciekawsze zdjęcia przesłały Anita 
Głowacz i Wiktoria Cyrys. Na podium 
znaleźli  się także panowie Franci-
szek Barański i Wiktor Chmielewski, 
którzy zajęli kolejno drugie i trzecie 

miejsce. Wyróżnieniami docenione 
zostały Zuzanna Celustka i Julia Cyrys. 
Zaszczytnym tytułom towarzyszyły 
symboliczne upominki i gratulacje. 

Niestety nie udało się przepro-
wadzić konkursu w starszej kategorii 
wiekowej 15-18 lat. Żadna osoba nie 
podjęła się próby ubrania różowych 
okularów i poszukania wielu odcieni 
entuzjazmu. Pozostaje tylko zapytać, 
czy nasza młodzież widzi świat tylko 
w szarościach? 

Uczestniczki do domów zabrały swoje naturalne kosmetyki 
oraz dużą porcję dobrego humoru. Popołudniowe spotkanie 
upłynęło w życzliwej i pełnej sympatii atmosferze. 

I miejsce – anita Głowacz, 
Uśmiech kolorów

I miejsce – Wiktoria cyrys, 
Kolorowe myśli

II miejsce – Franciszek Barański, 
Kolorowy Elmer i jego świat

III miejsce – Wiktor chmielewski, 
Siła koloru
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu uchylił z dniem 3 marca 
br. rozporządzenie z końca stycznia w sprawie wyznaczenia strefy 

zakażenia na terenie powiatu opolskiego i miasta Opola w związku 
z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaka dzikiego. 
Tym samym przestały obowiązywać specjalne wytyczne ochronne. 

Zniesiono zakaz przemieszczania z i do gospodarstwa drobiu 
i innych ptaków bez zgody powiatowego lekarza. Możliwe jest już 
 organizowanie targów, wystaw i pokazów drobiu i innych ptaków 
oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez odpowiedniej zgody. 
Ponownie można swobodnie transportować pisklęta jednodniowe 

W lutym ruszyła kolejna edycja Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Osoby najbardziej potrzebu-
jące mogą bezpłatnie otrzymać artykuły spożywcze. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przyczynia 
się do ograniczenia ubóstwa poprzez zwiększanie bezpieczeństwa 

żywnościowego osób będących w największej potrzebie. Realizacja 
działań umożliwia włączenie społeczne benefi cjentom wsparcia. 

 Pomoc kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu 
niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie lub rodzinie odpowied-

W 2023 r. każdy noworodek może zostać obdarowany prezen-
tem. Wystarczy, że rodzic malucha zamieszkującego na terenie 
gminy złoży odpowiednie zgłoszenie. 

Przyszłość każdego narodu to jego najmłodsi przedstawiciele, 
dlatego tak bardzo dba się o prawidłowy rozwój edukacyjny, 

psychiczny i społeczny dzieci. Należy jednak także pamiętać o zachę-
caniu dorosłych obywateli do zakładania rodzin i posiadania licznej 
gromadki pociech. 

Włodarze gminy Popielów przygotowali prezent powitalny 
dla każdego noworodka urodzonego w 2023 r. i zamieszkującego 
teren gminy. Upominek jest przyznawany jednorazowo, niezależnie 

Chętni uczniowie klas I-III szkół podstawo-
wych biorą udział w projekcie pn. „Umiem 

pływać 2023”. Dzieci zdobywają podstawo-
we umiejętności radzenia sobie w wodzie 
w opolskim basenie. 

Program powszechnej nauki pływania 
opiera się na systematycznym udziale 

dzieci  w pozalekcyjnych zajęciach spor-
towych. Z dwudziestu bezpłatnych godzin 

spotkań w wodzie mogą skorzystać uczniowie klas 
I-III szkół podstawowych. 

Z gminy Popielów do uczestnictwa w programie zgłosiło 
się 45 dzieci, które od 10 marca regularnie odwiedzają basen 
„Wodna Nuta” w Opolu. Wykwalifi kowany instruktor przeka-
zuje swym podopiecznym podstawowe techniki i style pływa-
nia. Warto pamiętać, że ćwiczenia w wodzie rozwijają i podno-
szą sprawność fi zyczną każdego człowieka. 

Bezpłatne lekcje dofinansowane są przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe w Opolu. 

GOPS oferuje mieszkańcom 
pomoc żywnościową

nich produktów żywnościowych. Artykuły spożywcze są nieodpłat-
nie przekazywane tylko tym osobom, których dochód nie przekra-
cza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania 
z pomocy społecznej, tj. 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodaru-
jącej lub 1320,00 zł dla osoby w rodzinie. 

Osoby, które chcą skorzystać z systematycznego wsparcia, 
proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Popielowie (ul. Powstańców 12) – nr tel. 77 42 75 710. 
Ta edycja programu potrwa do sierpnia 2023 r. i jest współfi nanso-
wana z Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Potrzebującym. 

Nowonarodzone dzieci 
otrzymają upominki powitalne

Dzieci poczują się jak ryby w wodzie
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Uchylono strefę wysoce zjadliwej grypy ptaków
i odchowany drób do rozpoczęcia nieśności. Pojenie ptaków utrzy-
mywanych przez człowieka może odbywać się wodą ze zbiorników, 
do których mają dostęp dzikie gatunki. Zniesione zostały zasady 
bioasekuracji, w tym m.in. wykładanie mat dezynfekcyjnych.

Pomimo powrotu do spokojnej pracy przy hodowli ptac-
twa i uchylenia strefy zakażenia należy pamiętać o zachowywa-
niu niezbędnych środków ochrony i prawidłowych warunków 
chowu. W razie wystąpienia wątpliwości należy skontaktować się 
z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Opolu pod numerem 
telefonu 77 54 17 161.

od dochodu rodziny w oparciu o for-
mularz zgłoszenia. Dokument musi zło-
żyć opiekun prawny nie później niż do 
trzech miesięcy od narodzin dziecka 
w sekretariacie urzędu lub w pokoju nr 31 
(Urząd Stanu Cywilnego). Poza tradycyjną 
drogą pisemną istnieje także możliwość wysła-
nia dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
usc@popielow.pl. 

Złożenie wniosku wiąże się z wyrażeniem zgody na wizytę 
wójt gminy, która w miarę możliwości osobiście wręczy małemu 
mieszkańcowi upominek. 

od dochodu rodziny w oparciu o for-
mularz zgłoszenia. Dokument musi zło-
żyć opiekun prawny nie później niż do 
trzech miesięcy od narodzin dziecka 
w sekretariacie urzędu lub w pokoju nr 31 
(Urząd Stanu Cywilnego). Poza tradycyjną 
drogą pisemną istnieje także możliwość wysła-

Uczniowie uczą się pływać na bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych.



marzec 
2023

11www.popielow.pl

Nasz przepiśnik 

Polonistyczne refl eksje redaktora
Skoro możesz coś wziąść, to możesz też braść. Czy aby 

na pewno? Kategorycznie nie! Jedyną poprawną i tym 
samym dopuszczalną formą jest wziąć. Błędna forma ma naj-
prawdopodobniej swoje źródło w mylnej analogii z innymi 
czasownikami, które kończą się na -ść, np. wsiąść, nieść. Nie 
bez znaczenia pozostaje także obecność niepoprawnej formy 
w utworach Adama Mickiewicza i Henryka Sienkiewicza. 
Ten pierwszy poeta pisał niezgodnie z zasadami tylko w części 
swojej twórczości.

Trzeba zaznaczyć, że forma wziąć występuje od samego 
początku rozwoju polszczyzny. Jest ona bardzo stara, 
a pochodzi bezpośrednio od jeszcze starszego czasownika jąć, 

który obecnie niemalże całkowicie zanikł. Na tyle jednak 
się rozwinął i ewoluował, że dał początek wielu różnym sło-
wom, np. zdjąć, wynająć, objąć. Podobieństwo wziąć do jąć 
jest widoczne po rozłożeniu omawianej formy na przedrostek 
wz- + iąć. Nietrudno zauważyć, że nie występuje tutaj spół-
głoska bezdźwięczna ś. 

Jak zatem zapamiętać poprawną formę wziąć? Wystar-
czy wiedzieć, iż jest ona realizacją aspektu dokonanego cza-
sownika brać. Na końcu obu postaci samotnie występuje -ć. 
Utrwaleniem niech będą przykłady: 1) Mógł nas wziąć do 
odpowiedzi. 2) Chciałem wziąć tę odpowiedzialność na siebie. 

redaktor naczelny

Marcin Luszczyk
wraz z wydawnictwem

„alia-media” 

Przewodnicząca rady Gminy

Joanna Widacha-Cichoń
wraz z radnymi 

Gminy Popielów

Wójt Gminy Popielów

Sybilla Stelmach 
wraz z pracownikami

Urzędu Gminy Popielów

Karkówka z musztardą
Składniki (8 porcji):
• 3 kg karkówki wieprzowej, bez kości
• sól, pieprz
• 5 łyżek musztardy
• 1 saszetka ziół prowansalskich
• 4 łyżki masła
Wykonanie:
Mięso myjemy, osuszamy papierem kuchennym, nacieramy solą 
i pieprzem, smarujemy równomiernie musztardą ze wszystkich stron 
i posypujemy drobno posiekanymi ziołami prowansalskimi. Następnie 
umieszczamy pieczeń w misce, przykrywamy folią aluminiową i wsta-
wiamy na noc do lodówki. Następnego dnia w brytfannie rozgrzewamy 
masło, umieszczamy w nim pieczeń i dusimy w rozgrzanym do 150°C 
piekarniku przez ok. 6 godzin. Przed pokrojeniem pieczeń powinna odpo-
cząć ok. 10 minut – przykryta folią alu miniową. Smacznego!

Pan zmartwychwstał i jest z nami, alleluja!
To wezwanie niesie się po świecie już od prawie dwóch tysięcy lat

i od tego czasu pozostaje źródłem nadziei dla wierzących w Chrystusa. 
Nie pozwólmy, aby ufność zatraciła się w pędzie codzienności, lecz dajmy jej przekuć się w realne działanie. 

Na czas nadchodzących świąt Wielkiej Nocy przekazujemy szczere życzenia pokoju, radości, ciepła i pojednania. 
Niech w życiu rodzinnym zwyciężają dobro i nadzieja, które potrafi ą odmienić nawet najbardziej zatwardziałe serca.

Wiosennego rozkwitu wiary w możność osiągania celów
oraz wielu sił do stawiania czoła wyzwaniom codzienności. 

Babeczki z krówkami
Składniki (12 babeczek):
• ½ opakowania masła
• 1½ szklanki mąki
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 2/3 szklanki drobnego cukru
• ½ szklanki mleka
• 2 jajka
• 2 łyżki kakao
• szczypta soli
• 6 krówek
Wykonanie:
W garnuszku rozpuszczamy masło z cukrem, studzimy. W misce 
roztrzepujemy jajka z mlekiem, dodajemy kakao, proszek do piecze-
nia i sól. Do tego przesiewamy mąkę, a następnie wlewamy rozto-
pione masło, wrzucamy pokrojone krówki. Całość mieszamy. Ciasto 
przekładamy do papilotek. Pieczemy przez 25 minut w tempera-
turze 150°C. W kąpieli nad parą z wrzątku rozpuszczamy w misce 
kilka krówek z 2-3 łyżkami śmietanki 18% i ½ łyżki masła. Polewą 
smarujemy ostudzone babeczki. Smacznego!
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Mieszkańcy gminy Popielów mogą za darmo skorzy-
stać z pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.  
Świadczenia realizowane są dwa razy w tygodniu  
w budynku GOPSu. 

System darmowej pomocy to publiczna inicjatywa, której 
celem jest zapewnienie równego dostępu do wymiaru spra-

wiedliwości wszystkim mieszkańcom Polski. Kierowany jest 
więc do osób, których sytuacja życiowa nie pozwala na sko-
rzystanie z odpłatnej usługi prawnika. Z nieodpłatnej pomocy 
mogą skorzystać także przedsiębiorcy samozatrudnieni, czyli 
prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

W gminie Popielów punkt pomocy prawnej i poradnictwa 
obywatelskiego mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Powstańców 12 w Popielowie. Wykształcony 
specjalista czeka na petentów dwa razy w tygodniu: ponie-
działek 10.00-14.00, wtorek 10.00-14.00. W celu uzyskania  
wsparcia należy przedzwonić pod nr tel. 693 014 714 i złożyć 
stosowne oświadczenie. 

Nieodpłatna pomoc prawna
Prawnik wytłumaczy, jakie petent ma prawa i obowiązki 

oraz pokaże sposób rozwiązania danego problemu prawnego. 

W Karłowicach  
powstała  
akademia piłkarska  
dla młodych
Społeczności LKS Polonia Karłowice i Akademia TOR 
Dobrzeń Wielki wraz z początkiem roku zawiązały ści-
słą współpracę, której efektem jest akademia piłkarska.  
Na treningi zaproszone są dzieci w wieku 6-14 lat. 

Świat sportu potrzebuje nieustannego ruchu ciała, ale 
i myśli. Działacze muszą dokładać wszelkich starań, aby 

zachęcać młode osoby do podjęcia aktywności fizycznej.  
Dlatego tak istotna jest atrakcyjna oferta zajęć. 

Na początku roku na piłkarskiej mapie Opolszczyzny poja-
wiła się nowa propozycja dla chłopców i dziewczynek w wieku 
6-14 lat. Przedstawiciele Akademii Tor Dobrzeń Wielki i LKS 
Polonia Karłowice podjęli decyzję o współpracy na rzecz 
najmłodszych i rozpoczęciu wspólnego szkolenia pasjona-
tów piłki nożnej. – Uważamy, że ten projekt nie ma słabych 
stron i korzystają na nim wszyscy. Największymi wygranymi 
tej współpracy mają być dzieci i młodzież zamieszkująca całą 
gminę Popielów i okoliczne miej-
scowości. W ten sposób najmłodsi 
dostają szansę na rozwijanie swoich 

Pomoc prawną możesz uzyskać nieodpłatnie 

Przekaż 1,5% podatku 
gminnym OSP

POmóżmy naSzym druhOm! 

Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych  
z terenu gminy Popielów  

zwracają się do wszystkich mieszkańców z prośbą  
o wsparcie polegające na przekazaniu 1,5% 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

W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafiła do 
sądu, sporządzi potrzebne pisma (np. pozew). Jeśli 
sprawa jest już w sądzie, prawnik pomoże napisać 
wnioski o zwolnienie od kosztów albo o ustanowie-
nie pełnomocnika z urzędu. 

Nieodpłatna porada obywatelska
Doradca obywatelski przyjrzy się problemom 

tak, aby dostosować pomoc do konkretnej sytu-
acji. Będzie wspierał zainteresowanego w samo-
dzielnym rozwiązaniu problemu. W razie potrzeby 
sporządzi we współpracy z petentem plan działania  
wyjścia z trudnego położenia i będzie oparciem 
w jego realizacji. 

Nieodpłatna mediacja
Spotkanie z mediatorem skierowane jest do 

osób pozostających z kimś w stałym konflikcie. Specjalista będzie dążył 
do pojednania zwaśnionych stron. Może także sporządzić projekt umowy 
o mediację lub wniosek o jej przeprowadzenie przed sądem. W zakre-
sie jego usług jest także przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie 
mediacji w sprawie karnej lub wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, 
która została zawarta podczas mediacji. 

sportowych pasji. Bez względu na poziom zaawansowania – mówi 
Marek Rozwadowski, koordynator akademii. 

Utworzone zostały dwie grupy wiekowe, do których dzieci będą 
mogły dołączyć w każdej chwili. W planach jest stworzenie zespołów we 
wszystkich kategoriach wiekowych. Wraz z nadejściem wiosny treningi 
z hali sportowej w Karłowicach przeniosą się na boisko Polonii. Ilość 
oraz czas trwania zajęć są zgodne z wytycznymi Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, który poprzez przyznanie zielonego certyfikatu rekomenduje 
działalność szkoleniową akademii. 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonów 
602 454 148 i 693 568 494 lub za pośrednictwem portalu społecznościo-
wego Facebook – profil Akademia TOR-Polonia Karłowice. Fo
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Swoje piłkarskie umiejętności mogą rozwijać dziewczęta i chłopcy. 

 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


