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Kaniów

Rysunki:

Początki wsi sięgają już roku 1771, kiedy to zakładanie ko-
lonii Kaniów powierzono nadleśniczemu Hellerowi z Po-

pielowa. Zaopiekował się on pierwszymi osiedleńcami, wśród 
których znalazło się dwóch Niemców. Pozostali koloniści wy-
wodzili się z okolicznych wsi. W 1819 r. miejscowość liczyła już 
321 mieszkańców i podobna liczba utrzymuje się aż do dziś. 
Wieś zamieszkiwała opolska grupa etnograficzna Leśnioków.
 Aż 89% powierzchni wsi stanowią lasy, które są częścią 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru chronione-
go Natura 2000. W tym charakterystycznym dla regionu borze 
sosnowym można spotkać wiele zwierząt, jak np. dziki, sarny, 
jelenie i lisy. Czasem zauważyć można także wędrownego łosia. 
Nazwa sołectwa wywodzi się prawdopodobnie od występujące-
go tam ptaka – kani rudej. Tereny te wyróżniają się ogromnym 
bogactwem naturalnym. Największą popularnością Kaniów 
cieszy się późnym latem w okresie dojrzewania jagód oraz boró-
wek, a także jesienią, kiedy to pomiędzy drzewami na każdym 
kroku można spotkać okazałe grzyby. 
 Miejscowość jest także cenna historycznie, gdyż na jej 
obrzeżach znajdowało się w czasie II wojny światowej koman-

do pracy podlegające obozowi jenieckiemu w Łambinowicach. 
Przebywali tam głównie jeńcy wojsk brytyjskich i ich kolonii. 
Więźniowie zmuszani byli do pracy w lesie. Dla dwóch żoł-
nierzy tragicznie zakończył się dzień 21 lipca 1944 r. Wtedy to 
zostali oni zastrzeleni przez strażnika; podczas sprzeczki przy 
pracy. Zostali oni z największymi honorami pochowani na 
cmentarzu w Popielowie. 
 Orędownikiem uczczenia pamięci tej historii i losów 
Kaniowa był redaktor Edward Pochroń (23 stycznia 1932 - 1 
listopada 2018). Wybitny dziennikarz, redaktor naczelny mie-
sięcznika „Opole”, twórca „Echa Gmin Opolskich”, autor cyklu 
„Zapiski podleśne” publikowanego na łamach „Trybuny Opol-
skiej”, w którym prezentował pełne humoru przygody codzien-
nego życia mieszkańców Kaniowa i okolic.
 Z okazji 250-lecia wsi poswstała obszerna publikacja 
pn. „Kalejdoskop historyczny Kaniowa i okolic” opisująca dzie-
je ludzi i regionu. W monografii autorstwa Harrego Lebicha za-
warte zostały informacje m.in. nt.: emigracji mieszkańców do 
Ameryki i Brazylii, historii szkoły i jej poszczególnych roczni-
ków.

Sołtys: Paweł Baudler (od 2014 r.)
Rada Sołecka: Edyta Marny, Halina Nowak, Dawid Mieszko, Agnieszka Jodłowiec, Konrad Kachel
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Stery Samorządowego Cen-
trum Kultury, Turystki  

i Rekreacji w Popielowie wraz 
z rozpoczęciem 2021r. przejęła 
Magdalena Julia Gleń. Nowa 
dyrektor opowiedziała o swym 
dotychczasowym dorobku, 
planach i wizji kultury.

Do gminy Popielów przy-
chodzi Pani z niemałym do-
robkiem zawodowym. Pro-
szę przybliżyć mieszkańcom 
swoją osobę.

Przez ostatnie 15 lat pracowa-
łam w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Opolu. Byłam tam 
instruktorem teatralnym, 
animatorem kultury, zajmo-
wałam się także promocją, 
animacją i organizacją wy-
darzeń kulturalnych i arty-
stycznych dla dzieci i doro-
słych o zasięgu miejskim, 
wojewódzkim, ogólnopolskim 
i międzynarodowym.
Jestem autorką artystyczno-
-edukacyjnych programów 
pracy z dziećmi i młodzieżą 
oraz projektów działań mię-
dzypokoleniowych. Prowa-
dziłam warsztaty artystyczne 
z zakresu teatru, ruchu i artete-
rapii na festiwalach oraz prze-
glądach artystycznych.

Teraz czas na nowe wyzwa-
nie. Została Pani dyrektorem 
SCKTiR. Skąd decyzja o pod-
jęciu się tego zadania?

Lubię wyzwania. One prowa-
dzą do rozwoju. I choć dotych-
czasowa praca przynosiła mi 
wiele satysfakcji i sukcesów, 
to czasem przychodzi na myśl, 
aby coś zmienić w swoim ży-
ciu, podjąć się czegoś nowego. 
Oczywiście wiąże się to z wyj-
ściem ze strefy komfortu, ale 
daje również nieznane dotąd 
możliwości dla mnie i spo-
łeczności, w którą wchodzę 
z moją aktywnością, twórczo-
ścią i świeżym spojrzeniem.  
No i przez najbliższych pięć lat, 
bo na ten czas powierzono mi 
to stanowisko, będę miała bli-
żej do pracy (śmiech).

Popielowskie Centrum Kultu-
ry ma już swoją renomę i cha-
rakterystyczne wydarzenia, 
sekcje, imprezy. Zna je Pani? 
Pozostaną one w ofercie?

Z racji wykonywanej pracy 
mam rozeznanie, jakie wyda-
rzenia kulturalne i artystyczne 
odbywają się w województwie 
opolskim. Mieszkam w sąsied-
niej gminie, więc odwiedzam 
i zwiedzam okolice.
I tak, te sekcje, które się spraw-
dzają, na które jest zapotrze-
bowanie – oczywiście, pozo-
staną. Jeśli chodzi o imprezy 
cykliczne to niektóre z nich 
również będą w dalszym ciągu 
organizowane.

A jakich nowości mogą spo-
dziewać się mieszkańcy?

Planuję wzbogacić ofertę za-
jęć artystycznych, zarówno 
dla dzieci, młodzieży, jak i dla 
dorosłych. Wśród nich znajdą 
się zajęcia taneczne, może fla-
menco, akrobatyka, sekcje te-
atralne dla dzieci i dorosłych, 
aktywna grupa wolontariatu 
dla młodzieży, projektowe 
dopołudniowe zajęcia dla naj-
młodszych prowadzone we 
współpracy z przedszkolami 
i szkołami, cykliczne warszta-
ty dla kobiet. Pomysłów mam 
wiele, ale dużo zależy od tego, 
jakie będzie zainteresowanie 
i dostępny budżet. Chciała-
bym, aby kultura w gminie roz-
kwitła, a działania wychodziły 
poza znane i utarte schematy.
Potencjał miejsca jest ogrom-
ny, a piękne walory przyrodni-
cze dają możliwość organizacji 
wielu, również plenerowych, 
wydarzeń nie tylko o zasięgu 
gminnym. One mogą stać się 
dobrą promocją okolicznych 
miejscowości. Dodatkowo 
realizowane będą projekty re-
gionalne i ogólnopolskie, przy 
których planuję współpracuję 
ze stowarzyszeniami, inny-
mi instytucjami kulturalny-
mi, oświatowymi, artystami, 
twórcami ludowymi. Z tych 

wspólnych działań powstanie 
wiele wydarzeń, z których będą 
mogli korzystać mieszkańcy 
gminy.

Planów jest naprawdę wiele. 
Zdążyła się już Pani zapoznać 
z pracownikami i funkcjono-
waniem placówki?

Wciąż poznaję styl pracy ze-
społu, możliwości i życie tego 
miejsca. Planuję przepro-
wadzić internetową ankietę 
potrzeb wśród mieszkańców 
gminy, tak, aby lepiej dosto-
sować tworzoną ofertę zajęć 
do ich potrzeb. Chcę wspierać 
ciekawe pomysły i oddolne 
inicjatywy kulturalne, z jakimi 
będą zgłaszać się mieszkańcy 
czy rodzime instytucje.
Placówka potrzebuje opra-
cowania misji, wizji i celów 
strategicznych, ustalenia prio-
rytetów w działaniu i planu 
promocji. To ważne zada-
nie, zarówno dla mnie, jak 
i pracowników.

Czas pandemii i zamknięcie 
placówek nie ułatwia startu 
na takim stanowisku. Będzie 
podejmowana szersza działal-
ność w Internecie?

Większość działań i planów 
jest na razie po prostu nie-
możliwa. Trudno jest wejść 
w zadania z impetem. Nie za-
mierzam jednak czekać na ko-
niec pandemii. Trzeba szukać 
rozwiązań w tej rzeczywistości, 

a także podejmować decyzje na 
bieżąco.
Internet jest teraz ważną prze-
strzenią do działań, komunika-
cji i interakcji z uczestnikami 
zajęć i odbiorcami wydarzeń 
kulturalnych. Nowe media 
i programy do pracy, komu-
nikacji, tworzenia nagrań czy 
interaktywnych wydarzeń nie 
są mi obce. Aktywność w In-
ternecie będzie zwiększona, nie 
tylko w formie ilościowej, ale 
i jakościowej. Czy to poprzez 
transmisje na żywo, zajęcia 
on-line, tworzenie interak-
tywnych filmów i wydarzeń, 
konkursów. Strona interneto-
wa SCKTiR również wymaga 
zmiany i dostosowania do no-
wych wyzwań. 

Czego życzy Pani odbior-
com gminnej kultury i sobie 
w rozpoczynającym się roku?

Chciałabym, aby kultura i wy-
darzenia artystyczne stały się 
wizytówką gminy, przyciągały 
ludzi, do tego potrzeba dużo 
pracy i zapału wielu osób, ale 
również odpowiednich warun-
ków lokalowych. Życzę, aby ten 
rok przyniósł nam powrót do 
tego, za czym najbardziej tę-
sknimy. I żebyśmy mogli jak 
najszybciej spotkać się na cie-
kawym wydarzeniu kultural-
nym, już bez lęku o zdrowie, 
z uśmiechem i energią.

Marcin Luszczyk

Gminna kultura ma nowego opiekuna
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Radni w połowie grud-
nia jednogłośnie uchwa-
lili budżet Gminy Popie-
lów na 2021 r. Zakłada on 
wyższe dochody niż w roku 
ubiegłym.

Ustalony budżet jest 
większy  od po-

przedniego o prawie 2 mln 
zł. Znacząco wzrośnie liczba 
wydatków gminy, bowiem 
zaplanowanych zostało 
kilka dużych inwestycji. 
Stanowić one będą niemal 
29% założonych wydatków. 
Powstanie w ten sposób de-
ficyt, który będzie pokryty 
niewykorzystanymi środ-
kami pieniężnymi w kwocie 
3 091 671 zł i pożyczkami. 
Urząd w dalszym ciągu bę-
dzie zabiegać o dofinanso-
wania do podjętych działań.

- Zaplanowany budżet 
to dobry plan na czasy wiel-
kiej niepewności. Będziemy 
elastycznie reagować na 
pojawiające się wyzwania 
i szanse. Nasze działania 
będą odpowiadać zmia-
nom sytuacji ekonomicznej 
i gospodarczej kraju. Wciąż 
jednak najważniejszy bę-
dzie zrównoważony rozwój 
naszej gminy – mówi Sybilla 
Stelmach, wójt.

Zaplanowane inwestycje

Za kwotę 4 710 048 zł 
w y b u d o w a n e  z o s t a n ą  
ścieżki pieszo-rowerowe 
w gminie Popielów oraz 

w gminie Lewin Brzeski. Re-
alizowany będzie trzeci etap 
budowy infrastruktury pie-
szo-rowerowej w powiecie 
opolskim. Wyremontowane 
zostaną nawierzchnie dróg: 
ul. Pokojskiej w Lubieni, ul. 
Kościelnej w Karłowicach, 
ul. Polnej w Nowych Sioł-
kowicach, ul. Klasztornej 
w Popielowie. Przebudowa-
na zostanie droga publiczna 
łącząca Popielów z Popie-
lowską Kolonią.

W Przedszkolu Pu-
blicznym w Karłowicach 
poprawie ulegnie efektyw-
ność energetyczna budyn-
ku. Zostanie on ocieplo-
ny, zyska nowy dach oraz 
wymienione zostanie źró-
dło ciepła (944 795, 76 zł). 
W Starych Siołkowicach 
w y bu d ow any  z o s t an i e 
Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. 
Rozpocznie się moderni-
zacja oczyszczalni ścieków. 
W dalszym ciągu rozbu-
dowywana będzie sieć wo-
dociągowo-kanalizacyjna. 
W budynkach użyteczno-
ści publicznej wymianie na 
bardziej ekologiczne ulegną 
istniejące źródła ciepła.

Rozpoczną się działa-
nia zmierzające do prze-
budowy pomieszczeń Sa-
morządowego Centrum 
Kultury, Turystyki i Rekre-
acji w Popielowie. Finaliza-
cji ulegną prace związane 

z termomodernizacją i wy-
mianą poszycia dachowego 
w budynku Domu Kultury 
w Karłowicach. Opracowa-
ny zostanie projekt budow-
lano-wykonawczy na rozbu-
dowę drogi powiatowej – ul. 
Wolności w Popielowie.

Na kąpielisku w No-
wych Siołkowicach za kwotę 
85 tys. zł rozbudowana zo-
stanie tamtejsza infrastruk-
tura. W przyszłości powsta-
nie tam budynek edukacji 
rybackiej. Gmina Popielów 
dofinansuje zakup nowego 
samochodu pożarniczego 
dla OSP Karłowice (210 000 
zł). Realizowany będzie 
projekt „Stobrawska wstę-
ga – ostoja bioróżnorodno-
ści – edukacja, rozpoznanie 
i ochrona” (528 873,28 zł).

Dotacje dla instytucji i klu-
bów

Gmina Popielów wes-
prze finansowo (100 tys. zł) 
Powiat Opolski przy remon-
cie drogi Popielów-Nowe 

Siołkowice na odcinku ok. 
1500 m. Dotację w wyso-
kości 10 tys. zł na prace 
konserwatorskie i restau-
ratorskie otrzyma Parafia 
Ewangelicko-Augsburska 
w Lubieni.

W przyjętym budżecie 
zwiększona została kwota 
dotacji dla SCKTiR. Insty-
tucja otrzyma 690 000 zł. 
Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej przyznano 300 000 
zł  (o 20 tys .  mniej  niż 
w roku ubiegłym). Na za-
dania w zakresie kultury fi-
zycznej przeznaczone zosta-
nie 230 000 zł. Powiększona 
została pula środków prze-
znaczona dla mieszkańców 
w ramach funduszu sołec-
kiego. Wyniesie ona ponad 
310 000 zł.

Prorozwojowy 
budżet na  
trudne czasy

Dochody budżetu gminy: 43 066 286, 66 zł

Wydatki budżetu gminy: 47 102 477, 69 zł

Przychody budżetu: 6 586 688, 37 zł

Rozchody budżetu: 2 550 497, 34 zł
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Gmina Popielów otrzy-
mała 1 625 000 zł bez-
zwrotnej dotacji na bu-
dowę Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych w Star ych 
Siołkowicach.

W ramach Rządo-
wego Fundu-

szu Inwestycji Lokalnych 
gmina Popielów będzie 
mogła bez udziału środ-
ków własnych wybudować 
Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. 
Będzie to miejsce, do któ-
rego właściciele nierucho-
mości z dwunastu sołectw 
w ramach uiszczanej opła-
ty będą mogli bezpłatnie 
dostarczać wybrane frak-
cje odpadów, np. odzież, 

sprzęt elektryczny, opony, 
odpady budowlane.  

– Otrzymane dofinan-
sowanie w pełni pokryje 
wszystkie koszty związane 
z budową PSZOK-u. Nie 
będziemy musieli czerpać 
funduszów z budżetu gminy, 
a więc zaoszczędzone pie-
niądze umożliwią nam par-
tycypowanie w kosztach in-
nych inwestycji – mówi Irena 
Michno, kierownik Refera-
tu Budownictwa i Ochrony 
Środowiska.

Dotychczas mieszkańcy 
korzystali z takiego punk-
tu w Chróścicach na tere-
nie gminy Dobrzeń Wielki. 
Wkrótce się to zmieni i żadne 
odpady nie będą już stanowi-
ły problemu.

W Starych Siołkowicach powstanie PSZOK

Bezpieczeństwo 
dzieci jest  
najważniejsze
Przed budynkiem PSP Popielów powstał najazdowy próg 
zwalniający. Przyczyni się on do poprawy bezpieczeństwa 
na przejściu dla pieszych. 

Mieszkańcy sołectwa Popielów mogą odetchnąć już 
z ulgą. Na ul. Powstańców zamontowany został 

długo wyczekiwany próg najazdowy. Pod petycją w tej spra-
wie podpisało się prawie 350 osób. 

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych mia-
ła największe znaczenie dla rodziców i nauczycieli dzieci 
uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej. – 
Przede wszystkim pewniej czuć się będą teraz uczniowie, 
którzy po uważnym spojrzeniu w lewo i w prawo będą mo-
gli spokojnie przejść przez jezdnię. Kierujący samochoda-
mi będą zmuszeni do zdjęcia nogi z gazu i większej uważ-
ności na drodze – mówi Kornelia Sluga, sołtys Popielowa.  
Z nowego przejścia skorzystają także wierni udający się do 
kościoła oraz pozostali mieszkańcy. 

Gmina Popielów zrealizowała to zadanie w ramach 
otrzymanego dofinansowania w wysokości 18 500 zł z pro-
gramu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. 
Obok progu powstało nowe oznakowanie pionowe i po-
ziome, przebudowany został kawałek chodnika i zamonto-
wano dwa aktywne znaki drogowe przejście dla pieszych.

Przy przejściu zamontowane zostały dodatkowo aktywne znaki drogowe.
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Śląska gwara wciąż jest żywa. Uczniowie z Popielowa  
i Starych Siołkowic zdobyli wysokie miejsca i wyróżnie-
nia w Regionalnym Konkursie Literackim. 

W finale XXVII Regionalnego Konkursu Literac-
kiego „Ze Śląskiem na ty” nagrodzonych zostało 

aż ośmiu uczniów z gminy Popielów. Dzieci przygotowa-
ły wypracowania w gwarze. Uczestnicy opowiadali m.in.  
o swoim otoczeniu, rodzinnych historiach, a także zainte-
resowaniach i lokalnych obyczajach. 

W kategorii klas I-IV szkół podstawowych pierwsze 
miejsce zdobył Dominik Macioszek za pracę „Cego sie to 
przi jedyniu nie dowiys”. Tuż za nim znalazła się Julia Da-
nisz z pracą „Skarby z dołwnch lołt”. Oboje są uczniami PSP 
Stare Siołkowice. Ich opiekunką była nauczycielka Krystyna 
Miluniec. 

Wyróżnienia powędrowały ponadto do: Antoniny 
Rogalskiej (PSP Stare Siołkowice) – „Tajemnica lasu”, Ka-
roliny Kampy (PSP Stare Siołkowice) – „Historia [o] mo-
jej rodzinie”, Fabiana Wiesnera (PSP Popielów) – „Ferie  
u ołmy” oraz Floriana Gallusa (PSP Popielów) – „Moja uro-
łma Tołnika”. 

Na drugiej pozycji w grupie klas V-VI uplasowała się 
Natalia Wróbel z PSP Popielów. Stworzyła ona pracę „Ryćka 
od mojego Ołpy”. Wyróżnienie wśród uczniów ostatnich 
klas szkół podstawowych otrzymała Dominika Witczak 
(PSP Stare Siołkowice) za „Wierszyki po śląsku”. 

Nadesłane prace oceniła komisja w składzie: prof. 
Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Teresa Smolińska, prof. 
zw. dr hab. Bogusław Wyderka, mgr Piotr Badura oraz  
o. SVD ks. dr Henryk Kałuża. Organizatorem konkursu był 
Łubniański Ośrodek Kultury. Gratulujemy tych osiągnięć! 

Młodzi ludzie wciąż są „Ze Śląskiem na ty”

W najmłodszej grupie wiekowej docenionych zostało aż sześciu uczniów z gminy Popielów. Fot. PSP Popielów  

F R A G M E N T  P R A C Y

„Cego sie to przi jedyniu nie dowiys”

Tak sie myśla: ci prapraołpowie poznali 
się przi biciu świnie, praołma ze 

praołpó poznali sie przi wybijaniu lnu, 
moji ołpowie (dziadkowie) ze dwóch 
strón – we skole, mama ze papó – na 
gyburstagu u kómratki. Jescy je kans 
casu, ale ciekawe jak to be sy mnó?  

Nó i ze tó strzałó Amora?, jak to moja 
starsoł siostra gołdoł. Tes bych chcioł 
kiedyś ciekawe gyszichty łosprawiać 

mojy dziejció.
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„List dla Ziemi” autor-
stwa Amelii Milek został 
wyróżniony w ogólnopol-
skiej akcji proekologicz-
nej. Konkurs charaktery-
zują dwa słowa: edukacja 
i działanie. 

Troska o planetę nie 
jest obojętna dzie-

ciom. Już od najmłodszych 
lat uczone są one szacunku 
do środowiska. Ogólnopol-
ska akcja „Listy dla Ziemi” 
ma wzbudzić ten obowią-
zek w dorosłych. Pomóc 
temu mają listy o tematyce 
ekologicznej napisane przez 
młodych ludzi na specjal-
nym, wykonanym z maku-
latury papierze. 

Swoje proekologicz-
ne  myśl i  w c iekaw ych 

rysunkach przedstawiły 
dzieci z siołkowickiego 
przedszkola. W pierwszym 
etapie akcji przedszkolaki 
wybrały najładniejszą pracę 
w swojej placówce. Okazał 
się nią obrazek Amelii Mi-
lek z grupy „Motylki”. Jury 
spośród nadesłanych prac 
z wszystkich województw 
wybrało 50 finałowych li-
stów. Ostatnim etapem było 
głosowanie internetowe. 

Praca dziewczynki ze 
Starych Siołkowic znalazła 
się wśród wyróżnionych. 
Amelia otrzymała dyplom i 
książkę o życiu drzew. Or-
ganizatorem akcji od 2013 
r. jest Fundacja Ekologiczna 
ARKA.

O miano najpiękniejszej 
eko-bombki walczyły 32 
prace przedszkolaków. 
Doceniony został każdy 
uczestnik. Wybrano także 
trzy najciekawsze ozdoby. 

Popielowskie przed-
szkole zorganizowało  

w tym roku swój wewnętrz-
ny konkurs na najciekawszą 
eko-bombkę. Zadaniem 
uczestników było wykona-
nie dowolną techniką z ma-
teriałów ekologicznych bądź 
surowców wtórnych bomb-
ki. Dzieci przy pomocy swo-
ich rodziców przygotowały 
interesujące i nowatorskie 
ozdoby.

Były przystrojone szysz-
ki, kule z różnymi ziarna-
mi i suszonymi owocami, 

pomalowane żarówki, a na-
wet aniołek z butelki. Komi-
sja konkursowa postanowiła 
docenić każdą pracę za wło-
żony trud, inwencję twór-
czą, pomysłowość i piękne 
wrażenia estetyczne. 

Zwyciężył Karol Szpaj-
cher. Chłopiec przygoto-
wał bombkę ze zużytej pla-
stikowej butelki, w której 
znajdował się bałwanek  
w otoczeniu śniegu. Następ-
ne miejsca zajęli kolejno: 
Alex Gabrysz oraz Julia An-
druchów. Wszystkie dzieci 
otrzymały pamiątkowe dy-
plomy i drobne upominki. 
Przygotowane ozdoby zo-
stały powieszone na przed-
szkolnej choince.

Boże Narodzenie to czas szczególny. 
Jest to okres pełen dobroci i niesienia 
pomocy. Wiedzą o tym przedszkola-
ki z Karłowic. 

Każdy z nas na święta Bo-
ż e g o  Naro d z e n i a  c z e k a 

z niecierpliwością. Dzieci z wiel-
kim entuzjazmem otwierają kolejne 
okienka kalendarza adwentowego. 
Mają nadzieję, że wreszcie odwiedzi 
ich Dzieciątko z prezentami. Jed-
nak przedszkolaki wiedzą, że świę-
ta to także obdarowywanie miłością  

i dobrem. 
 W salach przedszkolnych  

w Karłowicach przez prawie cały gru-
dzień unosił się zapach aromatycznych 
przypraw korzennych i słodkiego lu-
kru. Dzieci z wielkim zapałem piekły 
różnego rodzaju ciastka, które później 
przekazały pensjonariuszom Rezyden-
cji Seniora „Edessa” w Ładzy. Maluchy 
przygotowały także paczki z prezenta-
mi dla domu dziecka w Skorogoszczy. 
Wszystkie podarunki zostały ciepło 
przyjęte przez obdarowanych, jednak 

najpiękniejszym prezentem była wraż-
liwość i bezinteresowna chęć pomocy 
niesiona przez najmłodszych.

Amelia znalazła się wśród  
50 wyróżnionych w Polsce

Bombka Karola okazała się 
najpiękniejsza

Świąteczny klimat unosił się w powietrzu

Fot. PP Stare Siołkowice

Fot. PP Popielów

Amelka wie, że należy troszczyć się o Ziemię.

Mali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe nagrody.

Dzieci upiekły kilka dużych blach pysznych ciastek i ciasteczek.

Fot. PP Karłowice

Z życia przedszkoli…
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Pandemia koronawirusa nie pozwoliła 
na zorganizowanie dorocznej wigilii dla 
starszych i samotnych mieszkańców. Se-
niorzy otrzymali świąteczne upominki. 

Sala widowiskowa Samorządowe-
go Centrum Kultury, Turystyki 

i Rekreacji w Popielowie od kilkunastu 
lat była miejscem wigilijnego spotkania 
osób starszych i samotnych z terenu na-
szej gminy. W grudniu nie wypełniła się 
ona zapachem smacznych potraw, melo-
dią kolęd, ciepłem rozmów, ani szelestem 
przełamywanego opłatka. Pandemia po-
zbawiła części mieszkańców radości ze 
spotkania i obecności wśród znajomych. 

Seniorzy nie zostali jednak pozbawie-
ni ludzkiej życzliwości i troski. Pracowni-
cy SCKTiR i Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej obdarowali bożonarodzenio-
wymi paczkami blisko 300 najbardziej 

potrzebujących mieszkańców. Była to 
swoista Wigilia na wynos, bowiem był 
barszczyk, domowe pierogi, mieszan-
ka kawowa, pierniki, lokalne kiełbasa 
i pasztet. Namiastką pełnego szacunku 
i serdeczności uścisku dłoni była kartka 
świąteczna z życzeniami od wójt Sybil-
li Stelmach oraz pracowników Urzędu, 
GOPS-u i Centrum Kultury. Nie zabrakło 
także poświęconego opłatka.

Kurierzy świątecznych prezentów 
spotkali się z pozytywnym przyjęciem  
i słowami podziękowań. Obdarowani 
seniorzy nie kryli zaskoczenia, a czasem 
nawet i łez wzruszenia. Warto pamiętać 
o potrzebujących nie tylko w okresie Bo-
żego Narodzenia. Magia dobrych uczyn-
ków może trwać przez cały rok, jeśli każ-
dy z Nas otworzy swe serce na drugiego 
człowieka. 

Świąteczne paczki zastąpiły coroczną wigilię

Mieniąca się kolorami lampek platfor-
ma z Mikołajem na pokładzie odwie-
dziła dwanaście sołectw. Dzieci spotka-
ły Mikołaja, który zasypał je cukierkami 
i dobrą energią. 

Niecodzienny gość pojawił się 
na ulicach gminy Popielów 

w niedzielę 13 grudnia. Na świątecznie 
przystrojonej i oświetlonej platformie 
znajdował się sam św. Mikołaj. Nie mógł 
on zaprosić dzieci do Samorządowego 
Centrum Kultury, Turystki i Rekreacji, 
więc wziął sprawy w swoje ręce i posta-
nowił odwiedzić wszystkie sołectwa. Nie 
było to łatwe zadanie. Dziesięć godzin 
śpiewu, chłód i brak możliwości rozmo-
wy z maluchami. Jednak inicjatywa uda-
ła się, a z ewentualnych niedociągnięć 

wyciągnięte zostaną wnioski. 

Mieszkańcy otrzymali sporą dawkę 
świątecznej radości. Zarażający opty-
mizmem Mikołaj do każdej napotkanej 
osoby słał gorące pozdrowienia, zaś nie-
cierpliwie oczekujące dzieci obsypywał 
słodyczami. Świętemu towarzyszyli: Śnie-
żynka, której głos zapraszał do wspólnego 
kolędowania, energicznie tańcząca Reni-
ferowa, dający nadzieję na zimę i śnieg 
Bałwanek oraz niezastąpieni pomocnicy, 
czyli druhowie z OSP Karłowice.

A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna!

Czwartoklasista Florian 
Gallus napisał najciekaw-
szy list po śląsku do Święte-
go Mikołaja. Była to kolejna 
edycja popielowskiego kon-
kursu gwarowego. 

Niemalże nieprzerwa-
nie od marca minio-

nego roku trwa nauka zdalna 
dla uczniów szkół podstawo-
wych. Dzieci w czasie pande-
mii w szkole spędziły tylko 
kilka tygodni, niemożliwe 
było więc przeprowadzenie 
konkursu gwarowego w tra-
dycyjnej formule. Zrezygno-
wano z dwuetapowego mo-
delu, w którym uczestnicy 
musieli przetłumaczyć kilka-
dziesiąt słówek.

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Popielowie z/s 
w Popielowie wyszła jednak 
z propozycją zorganizowa-
nia konkursu dla uczniów 
klas I-XVIII szkół podstawo-
wych z terenu gminy Popie-
lów w nowej odsłonie. Dzieci 
miały samodzielnie napisać 
w gwarze śląskiej list do… 
Świętego Mikołaja.

Komisja konkursowa po-
stanowiła docenić pracę Flo-
riana Gallusa, ucznia czwar-
tej klasy PSP w Popielowie. 
W nagrodę za utrwalanie 
rodzimej mowy, kreatywność 
i obiektywną ocenę swojego 
zachowanie chłopiec otrzy-
mał bon upominkowy do 
sklepu sportowego. Mikołaj 
spełnił życzenie dziesięcio-
latka, który w liście napisał: 
„Lubjam grać we fusballa 
i przidoł by mi sie fajny bal 
i fusbalsiuły”. 

Konkurs 
gwarowy 
w nieco 
innej formie

Wszystkie dzieci zostały obrzucone słodkościami. Fot. Marcin Luszczyk  

Wyjątkowo okazale platforma wyglądała po zmierzchu. Fot. Marcin NawrotUśmiechnięta drużyna św. Mikołaja odwiedziła wszystkie sołectwa.

Fot. SCKTiR



9www.popielow.pl

S T YC Z E Ń

2021

Fot. Alicja Gieża

Prawie 12 tys. zł dofinansowania otrzymały Koła Gospodyń Wiejskich „Stobra-
wianki” i „Tradycja” z Kurzni. Panie doposażyły świetlice wiejskie i przygotowały 
niespodzianki dla mieszkańców. 

Samorząd Województwa Opolskiego w połowie grudnia sprawił prezent członki-
niom kół gospodyń ze Stobrawy i z Kurzni. Pozytywnie zostały ocenione projekty obu 
grup i w związku z tym przyznane zostały dofinansowania na ich realizację.

KGW otrzymały świąteczne 
prezenty finansowe

50 lat  
minęło jak  
jeden dzień
W zdrowiu i w chorobie. 
W szczęściu i w smutku. 
W biedzie i w dostatku. Mi-
łość zawsze jest najważniej-
sza. Wiedzą o tym małżon-
kowie, którzy obchodzili 
jubileusz złotych godów. 

„I ślubuję Ci miłość, wier-
ność i uczciwość małżeń-

ską oraz to, że Cię nie opusz-
czę aż do śmierci” -przyrzekało 
sobie w 1970 r. szesnaście par 
z gminy Popielów. Małżonko-
wie od 50 lat tworzą szczęśli-
we rodziny, cieszą się swoją 
bliskością i doceniają każdą 
chwilę z ukochaną osobą. 

W 2020 r. złote jubileusze 
obchodzili państwo: Zuzan-
na i Stanisław Budziarkowie, 
Gertrud i Norbert Filippowie, 
Marianna i Jerzy Gliedowie, 
Krystyna i Zdzisław Gurgu-
lowie, Maria i Mieczysław 
Hodanowie, Renata i Jerzy 
Kilianowie, Helena i Ryszard 
Korzeniowscy, Mieczysława 
i Czesław Krzyżakowie, Ire-
na i Rudolf Kuligowie, Rena-
ta i Piotr Kutymowie, Joanna 
i Jerzy Macioszkowie, Monika 
i Gerard Nowokowie, Teresa 
i Paweł Psiorzowie, Barba-
ra i Walter Pykowie, Danuta 
i Marian Strzeleccy, Krystyna 
i Czesław Uhrynowie. 

Ze względu na sytuację 
pandemiczną nie odbyło się 
uroczyste spotkanie wszyst-
kich par. Wójt Sybilla Stelmach 
oraz Artur Kansy-Budzicz, 
kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego, odwiedzili jubilatów 
w ich domach. Wręczyli im 
pamiątkowe medale nadane 
przez Prezydenta RP, upo-
minkowe kosze oraz życzenia. 
Wiele zdrowia i miłości!

„Wsparcie lokalnych społeczności 
wiejskich w pracy na rzecz dzie-
dzictwa”

W okresie bożonarodzeniowym 
w Kurzniach zorganizowany zo-

stał mobilny minikoncert  świątecznych 
przebojów i kolęd. Pełne ciepła i nadziei 
dźwięki muzyki rozbrzmiewały z prze-
jeżdżającego ulicami wsi samochodu. 
Pojawił się on także w zaprzyjaźnionym 
sołectwie Tarnowiec w gminie Lubsza. 

Świetlica wiejska w ramach otrzy-
manego dofinansowania wyposażona 
została w sprzęt nagłaśniająco-aku-
styczny, który będzie wykorzystywany 
podczas festynów, półkolonii dla dzieci 
oraz imprez okolicznościowych. Ponad-
to wykonane zostały tablice promocyjne 
województwa opolskiego.
Wartość zadania: 8706,29 zł
Kwota dotacji: 5706,29 zł

„Świąteczne przysm@aki”

Dzięki Stobrawiankom w tamtejszej 
świetlicy wiejskiej w grudniu za-

pachniało ciasteczkami i piernikami. 
Kilkoro dzieci przy pomocy przedstawi-
cielek KGW wzięło udział w warsztatach 
pieczenia i zdobienia świątecznych przy-
smaków. Zostali nimi obdarowani starsi 
mieszkańcy tego sołectwa, zaś część wy-
pieków trafiła do kościoła, gdzie poczę-
stować mógł się już każdy. 

Chrupiące i  słodkie pyszności 
upieczone zostały w nowej kuchence 
wielofunkcyjnej. Razem ze zmywar-
ko-wyparzarką została ona zakupiona 
z przyznanej dotacji. Zrealizowane zo-
stały także spotkania online, podczas 
których mieszkańcy mogli wymienić się 
swoimi kulinarnymi doświadczeniami, 
świątecznymi historiami oraz pomysła-
mi na dalsze działanie. 
Wartość zadania: 8500 zł
Kwota dotacji: 6000 zł

Oba koła powstały w 2020 r. Wciąż są one otwarte na kolejnych i aktywnych 
członków, dla których dobro sołectwa będzie miało znaczenie. Wspólne działa-
nie i integracja większej liczby mieszkańców może realnie wpłynąć na rozwój wsi.  
Zachęcamy do wspierania kolejnych oddolnych inicjatyw. 

Fot. Sylwia Kalinowska
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To był trudny rok. Odczuła to nie tylko gospodarka. Każ-
dy z nas musiał mierzyć się ze skutkami panującej pan-
demii. Zmiany zauważalne są także w gminnej statystyce.

Początek nowego roku to najlepszy czas na dokona-
nie podsumowań i analiz. Gmina Popielów po raz 

kolejny odnotowała spadek liczby ludności. Wynika on 
z mniejszej liczby urodzeń oraz z większej liczby zgonów. 
W porównaniu z 2019 r. zawartych zostało 18 małżeństw 
mniej. Spadek odnotowany został także wśród zameldowań 
na pobyt stały i przemeldowań w obrębie gminy. Jedyną 
pozytywną zmianą jest zmniejszenie liczby wymeldowań 
z pobytu stałego.

Nieco lepiej jest w zakresie gminnej działalności gospo-
darczej. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zarejestrowanych było 
439 podmiotów gospodarczych, wśród nich 363 podmioty 
aktywne i 16 spółek. Rok wcześniej było dziesięć podmio-
tów gospodarczych mniej (w tym 358 aktywnych i 17 w for-
mie spółek).

W 2021 r. zmianie uległa wysokość stawki podatku 
odnieruchomości (więcej informacji na str. 11), jednak na 
dotychczasowym poziomie utrzymana została stawka opła- 

 
 

 
 
 

ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynosi 
ona 22 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszku-
jącego daną nieruchomość. Opłata może być pomniejsza 
o złotówkę, jeśli właściciel zamieszkiwanej posesji zadekla-
ruje kompostowanie bioodpadów w przydomowych kom-
postownikach. W razie zaniechania obowiązku selektywnej 
zbiórki odpadów opłata podwyższana jest do wysokości            
44 zł.

Rok 2020 w liczbowym skrócie

Umowa partnerska pomiędzy gminą Popielów a miastem 
Bad Wurzach (Allgau w Badenii-Wirtembergii) zawarta 
została 20 lat temu. Współpraca jest jednak o kilka lat 
dłuższa.

Pierwsze kontakty z niemieckim miastem i gminą 
miały miejsce już w 1997 r. Wtedy właśnie rozpo-

częły się rozmowy zmierzające do podpisania listu inten-
cyjnego wyrażającego wolę wspólnego działania. Zatwier-
dzenie oficjalnego aktu partnerstwa nastąpiło w 2000 r. 
Odtąd organizowane są szkolne wyjazdy, utrzymywane są 
kontakty obfitujące w wymianę doświadczeń i wspierane są 
różnedziedziny życia społecznego miejscowości.

„Świadomi burzliwej historii naszych narodów, na 
gruncie obowiązujących dzisiaj granic między Niemcami, 
a Polską, mając na uwadze różnorodne, szczególnie kultu-
rowe związki pomiędzy Śląskiem, a Niemcami, aby wspie-
rać współżycie mieszkańców naszych Gmin w duchu poko-
ju, wolności i wzajemnego szacunku ...”.

Pod tymi słowami podpisali się ówcześni włodarze obu 
gmin; wójt Dionizy Duszyński i burmistrz Helmut Morczi-
nietz. Wydarzenie miało miejsce w Popielowie 23 września, 
zaś w Bad Wurzach 3 października. Pomimo upływu lat 
słowa te nieustannie wyrażają przekonanie, że najwyższymi 
wartościami są szacunek i pokój.

Uroczystość okrągłego jubileuszu partnerskiego miała 
odbyć się podczas gminnych dożynek, lecz z racji pandemii 
nie było takiej możliwości. Nie oznacza to jednak, że obie 
gminy zapomniały o sobie. Na zaplanowane obchody i wi-
zytacje z pewnością przyjdzie jeszcze czas.

Jubileusz 20-lecia partnerstwa z Bad Wurzach 

STAN NA DZIEŃ
31.12.2019

STAN NA DZIEŃ
31.12.2020

Urodzenia 61 57

Małżeństwa 47 29

Zgony 88 110

Zameldowania  
na pobyt stały 86 70

Przemeldowania  
w gminie 52 38

Wymeldowania  
z pobytu stałego 97 87

Stan ludności  
(pobyt stały i czasowy) 7955 7877

20 lat współpracy 

Z okazji dekady partnerstwa w 2010r. delegacja z gminy Popielów odwiedziła 
zaprzyjaźnione Bad Wurzach

Fot. UG Popielów
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Rzetelna, sprawdzona i obiektywna informacja jest  
w świecie newsów, plotek i prób kłamstwa na wagę złota. 
„Nowiny gminne” będą pewnym źródłem wiadomości. 

Współczesna rzeczywistość jest odbierana tu i teraz, 
bez chwili zastanowienia. Każda otrzymywana 

informacja brana jest za pewnik. Kłamstwo coraz pewniej 
rozpycha się w świecie. Liczą się sensacje, a zapomina się  
o lokalnych społecznościach i ich działaniach. 

Miesięcznik „Nowiny gminne” będzie opowiadać  
o Was, Mieszkańcach. Opisywane będą działania stowarzy-
szeń, kół gospodyń wiejskich, rad sołeckich. Przedstawiane 

będą nowe inwestycje, plany i przedsięwzięcia Urzędu Gmi-
ny. Przybliżone zostanie życie przedszkoli, szkół, bibliotek, 
Centrum Kultury i GOPS-u. Skierujemy wzrok na lokalne 
inicjatywy. 

Nowy numer będzie dostępny zawsze w drugiej powło-
wie kolejnego miesiąca. Papierową i bezpłatną wersję biu-
letynu informacyjnego znajdą Państwo m.in. w sklepach, 
placówkach kultury, przedszkolach. Wersja internetowa 
dostępna będzie na stronie Urzędu Gminy. 

Zapraszamy do comiesięcznej lektury oraz współpracy!

W gminie Popielów nieznacznie wzrosły stawki podat-
ku od nieruchomości. Jest to pierwsza zmiana od czte-
rech lat. 

Nowe ceny zostały określone na poziomie zgod-
nym ze wskaźnikiem Ministerstwa Finansów. 

Kwoty wzrosły średnio o 4%. Waloryzacja, która zosta-
ła dokonana po kilku latach przerwy, pozwoli zachować 

równowagę ekonomiczną gminy. Z podatku zwolnione są 
grunty, budynki lub ich części oraz budowle: przeznaczo-
ne na prowadzenie opieki paliatywnej oraz rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych, wykorzystywane na cele zwią-
zane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz prze-
znaczone na cele obronności i bezpieczeństwa państwa 
i utrzymania porządku publicznego. Zmianom nie uległy 
stawki podatku od środków transportowych. 

Waloryzacja stawek podatku od nieruchomości

Dla mieszkańców, z mieszkańcami  
i o mieszkańcach

L.p. Rodzaj nieruchomości Stawka

1. Od gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  
w ewidencji gruntów i budynków

0,91 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorni-
ków sztucznych

4,99 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego

0,37 zł od 1 m2 powierzchni

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,  o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te 
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął 
okres 4, lat a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,28 zł od 1 m2 powierzchni

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych 0,81 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

20,50 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym

11,62 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

5,06 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na  prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego

5,40 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej

3. Od budowli 2% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust.1 pkt 
3 i ust. 3-7 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych
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Zaszczep 
się dla siebie 
i swoich bliskich
Od połowy stycznia trwa rejestracja dla seniorów na 
szczepienia przeciw COVID-19. Aktywowany został 
również formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla 
wszystkich powyżej 18 roku życia. W gminie Popielów 
udostępnione zostały dwa miejsca punktów szczepień. 

W piątek 15 stycznia rozpoczął się pierwszy etap 
rejestracji na szczepienia przeciwko wirusowi  

COVID-19. Pierwszeństwo przyznane zostało seniorom 
powyżej 80. r.ż., a następnie 70+. Narodowy Program 
Szczepień zakłada, że w grupie pierwszej znajdą się rów-
nież pensonariusze domów pomocy społecznej i zakła-
dów opiekuńczo - leczniczych, nauczyciele oraz służby 
mundurowe.

Przygotowane zostały trzy sposoby rejestracji:  
w wybranej placówce medycznej w kraju, poprzez info-
linię telefoniczną z kraju 989 i z zagranicy 00 48 22 62 
62 989 (należy znać numer PESEL) lub za pomocą inter-
netowego systemu pacjent.gov.pl (należy posiadać profil 
zaufany).

Po umówieniu terminu szczepienia każdy otrzy-
ma SMS z potwierdzeniem umówionej wizyty. Dzień 
przed podaniem szczepionki przyjdzie na wskazany nu-
mer przypomnienie. Na drugą dawkę trzeba umówić się  
w punkcie szczepień od razu po podaniu pierwszej. 

Szczepienia rozpoczęły się 25 stycznia. Osoby, u któ-
rych pojawią się trudności związane z rejestracją, mogą 
skorzystać z pomocy gminnego koordynatora szczepień. 
Gmina Popielów zapewnia także osobom samotnym, 
starszym lub niepełnosprawnym bezpłatny dowóz do 
punktu szczepień na terenie gminy.

Gminny koordynator szczepień:
tel. 77 42 75 834 lub 600 219 614

Niepubliczny Zakład Opieki          
Zdrowotnej „ARS-MED” Andrzej 
Salij, Czesław Sokół Spółka jawna 

Karłowice, ul. Kolejowa 8

Przychodnia Rodzinna „DOM 
ZDROWIA”

Popielów, ul. Dworcowa 39

Punkty szczepień przeciw COVID-19 
na terenie gminy Popielów:


