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W 1788 r. do nowo powstałej kolonii fryderycjańskiej 
przeprowadziło się 21 rodzin. Był to początek tej wsi. 

Pierwsi mieszkańcy pochodzili przede wszystkim ze Starych 
Siołkowic, jednak byli tam także przedstawiciele Popielowa  
i Chróścic (gm. Dobrzeń Wielki). Każdy z osiedleńców otrzymał 
do dyspozycji ok. 15 morgów ziemi, od której zobowiązany był 
płacić coroczny czynsz. 

Nazwa urzędowa miejscowości brzmiała początkowo Kolo-
nie Schalkowitz, co wskazywało na powiązanie z Siołkowicami. 
Ludność od momentu zasiedlenia używała gwarowego określe-
nia Łołz (do dziś usłyszeć można jeszcze: Łaz, za Łazy, w Łazie, 
Zołazie, Podłazie). Łazami nazywa się miejsce po lesie, które było 
wypalane i przygotowywane pod uprawę rolną. 

W kolonii od samego początku istniała karczma, której wła-
ścicielem był Michał Kania, pierwszy sołtys wsi. Dzieci do 1820 
r. uczęszczały do szkoły w Siołkowicach Starych. Następnie 
podjęto decyzję o przeniesieniu ich do placówki  w Kaniowie.  
W 1870 r. Zarząd Gminny, pod przewodnictwem ówczesnego 
sołtysa Marcina Spisli, wystąpił do rządu z wnioskiem o zezwo-
lenie na budowę własnego obiektu edukacyjnego. Jednoklasowa 

szkoła powstała już rok później, a naukę w niej rozpoczęto 1 paź-
dziernika 1872 r. Z biegiem lat konieczne było stworzenie więk-
szego obiektu. Jego otwarcie nastąpiło w 1930 r. 

W 1819 r. kolonia liczyła 155 mieszkańców (dziś ok. 390). Sioł-
kowice Nowe posiadały jedną kuźnię, blachownię oraz smolarnię. 
Na końcu wsi do dziś mieści się leśniczówka. Część mieszkańców 
trudniła się miotlarstwem. Przedsiębiorczy wytwórcy zaopatry-
wali tymi miotłami prawie cały Śląsk. 

Obecnie miejscowość cieszy się sporą popularnością turystycz-
ną. W okresie letnim odwiedza ją dziennie kilkaset osób, które 
udają się wypocząć na tamtejszą przystań wodną. Rozległe ką-
pielisko powstało w miejscu dawnego wyrobiska żwiru, który 
jest unikalny w Europie. Stosuje się go do filtrów uzdatniających 
wodę pitną. W urokliwej i cichej okolicy napotkać można wiele 
zabytkowych kapliczek. Wśród nich znajduje się dzwonnica ku 
czci św. Jadwigi Śląskiej, w której mieszczą się tablice upamięt-
niające poległych w czasie I i II wojny światowej.

Część informacji pochodzi z książki Andrzeja Stampki pt. „Z dziejów 
Siołkowic i okolicy”.

Sołtys: Jan Kubiak (od 2017 r.) 
Rada sołecka: Sylwia Frach, Manuela Kachel, Henryk Lubda, Robert Marszałek

Nowe Siołkowice
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Najważniejsze, żeby dobrze wiedzieć
Andrzej Bochniarz, wosista i historyk, 
Publiczną Szkołą Podstawową w Starych 
Siołkowicach kieruje od września 2019 
r. W rozmowie wymienił płaszczyzny,  
w których stara się rozwijać placówkę 
oraz opowiedział o „duchu gimnazjum”.

Można Pana nazwać dyrektorem do 
zadań specjalnych. Na Panu spo-
czywało wygaszenie gimnazjum  
w naszej gminie, a także przenie-
sienie siedziby szkoły podstawowej. 
Czym kieruje się Pan w swojej pracy?

Zależy mi szczególnie na tworzeniu co-
raz lepszych warunków do rozwijania sa-
morządnej i samodzielnej pracy uczniów, 
zapewnieniu pomocy nauczycielom  
w realizacji ich zadań, ich doskonaleniu 
zawodowym, na wzbogaceniu form dzia-
łalności dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej szkoły.

Bardzo mi także zależy na uczestnictwie 
rodziców w życiu szkoły. Odpowiednio 
zorganizowane i celowe współdziała-
nie szkoły i rodziny przynosi wymierne 
korzyści. Może ono sprzyjać lepszemu 
poznaniu uczniów przez nauczycieli i ro-
dziców. Uzgodnieniu właściwego podej-
ścia wychowawczego, udzieleniu sobie 
wzajemnej pomocy oraz stworzeniu wła-
ściwej atmosfery wychowawczej w szkole  
i w domu.

Obejmując funkcję dyrektora tej szko-
ły, chciałem stworzyć placówkę przyja-
zną, bezpieczną i nowoczesną. I mimo, 
że funkcję tę pełnię dopiero drugi rok, to 
myślę, że moje plany, założenia udaje nam 
się małymi krokami wcielać w życie.
Jak przebiega współpraca pomię-
dzy nauczycielami z podstawówki  
i dawnego gimnazjum? Udało stwo-
rzyć się jeden zgrany zespół?

Wydaje mi się, że w naszej szkole nie ma 
podziału między nauczycielami podsta-
wówki i gimnazjum. Atmosfera w miejscu 
pracy ma ogromne znaczenie, dla naszego 
samopoczucia, efektywności i satysfakcji 
z wykonywanego zawodu.

Zgrany zespół nauczycielski lepiej też 
sobie poradzi w sytuacjach kryzysowych. 
No i wreszcie życzliwe i oparte na wza-
jemnym szacunku relacje w gronie pe-
dagogicznym mają wpływ na klimat całej 
szkoły, sprawiają, że jest ona przyjazna 

także dla uczniów oraz ich rodziców.
Staram się więc dołożyć swoją cegiełkę 

do budowy przyjaznego klimatu; nie tylko 
w pokoju nauczycielskim, ale także w całej 
szkole.
A jak to wygląda wśród uczniów? 
Zwłaszcza wśród tych kończących 
szkołę. Są oni inni niż uczniowie 
gimnazjum?

 Uważam, że w szkołach podstawowych 
istnieje podział na klasy I–III, IV–VI  
i VII–VIII. Pierwszy etap jest formalnie 
wydzielony jako nauczanie początkowe. 
Starsze klasy to nauczanie przedmiotowe, 
ale powszechne jest inne traktowanie klas 
IV–VI niż VII–VIII.

Dwa ostatnie lata to okres intensywnej 
nauki do egzaminów. Poczucie odręb-
ności dwóch najstarszych roczników jest 
wzmacniane przez „ducha gimnazjum”, 
który jeszcze krąży w szkołach.

Siódmo- i ósmoklasiści, wracając do 
szkół po wakacjach są fizycznie i psy-
chicznie zmienieni i będąc nadal w pro-
cesie przemiany, czują się zbyt dorośli na 
szkołę podstawową. Zwiększa się dystans 
między nimi a mijanymi na korytarzach 
uczniami klas młodszych, ale nie odnoto-
waliśmy w naszej szkole żadnych zacho-
wań agresywnych, czy takiego zjawiska 
jak wskazywanie młodszym koleżankom 
i kolegom „kto tu rządzi”. 
Ostatnia klasa to dla każdego 
ucznia czas wyboru. Wizja dorosło-
ści, szkoły w mieście. Jak w roze-
znaniu drogi pomagają siołkowiccy 
nauczyciele? 

Zadaniem szkoły jest nie tylko wypo-
sażyć absolwenta w wiedzę teoretyczną, 
ale także wytworzyć w nim pewne umie-
jętności, ciekawość świata, otwartość, za-
radność, empatię i współdziałanie. I taką 
sylwetkę młodego człowieka staramy się 
ukształtować w ciągu 8 lat nauki w szkole.

Ponadto na lekcjach doradztwa za-
wodowego, lekcjach wos-u, godzinach 
wychowawczych zapoznajemy uczniów  
z różnorodnością zawodów na rynku pra-
cy, wspieramy w procesie  świadomego  
i samodzielnego podejmowania decyzji 
edukacyjnych i zawodowych.

Służy także temu udział naszych 
uczniów klas ósmych w Targach Eduka-
cyjnych w Opolu. Niestety, w tym roku 
ze względu na pandemię targi te zostały 
odwołane.
Jakie cechy ceni Pan w swoich 
uczniach, a jakie w nauczycielach?

Oprócz dużej determinacji w zdobywa-
niu wiedzy cenię sobie w uczniach odpo-
wiednią postawę etyczną, kreatywność, 

koleżeńskość, reprezentowanie pewnego 
poziomu kultury. 

Nigdy też nie przekreślam uczniów 
słabszych, doceniam w nich to, że się sta-
rają. Imponują mi, kiedy doświadczą po-
rażki, to nie kojarzą jej z klęską i potrafią 
dalej iść do wyznaczonego celu. Staram 
się ich zawsze przekonywać, że to, co ro-
bią, robią dla siebie. Nie dla rodziców, nie 
dla nauczycieli; tylko, że ich praca jest in-
westycją w siebie.

Nauczyciele z naszej szkoły mają duże 
doświadczenie zawodowe, dydaktyczne                     
i wychowawcze. Mają wiele inicjatyw  
i pomysłów związanych z życiem ze-
wnętrznym szkoły. 

Swoim zapałem i zaangażowaniem po-
zytywnie kształtują wizerunek szkoły. 
Widzę codziennie, jak bardzo przeżywają 
sukcesy i porażki swoich podopiecznych. 
Mocno identyfikują się ze szkołą, co do-
brze wpływa na jej wizerunek i jestem im 
za to bardzo wdzięczny. Doceniam, kiedy 
nauczyciel w swojej pracy dydaktycznej 
dzieli się z uczniem swoją pasją, wspiera 
go w rozwoju zainteresowań oraz reali-
zowaniu planów. Ważne jest, aby potrafił 
zdobyć zaufanie dzieci, nawiązując z nimi 
dobry kontakt i umiejętnie motywując do 
nauki.

Za największy sukces zawodowy na-
uczyciela uważam osiągnięcia w konkur-
sach przedmiotowych, artystycznych, za-
wodach sportowych, a także dobre wyniki                                   
na sprawdzianach zewnętrznych.
Jakie ma Pan plany na najbliższy 
czas? 

Chciałbym zapewnić wszystkim 
uczniom jak najlepsze warunki do na-
uki, a nauczycielom i obsłudze, do pracy. 
Wciąż wzbogacać placówkę w bazę dy-
daktyczną i komputerową.

Marzeniem zawodowym jest także 
otrzymywanie promocji do klas wyższych 
każdego ucznia, brak większych pro-
blemów wychowawczych w szkole oraz 
otrzymywanie przez uczniów jak najwię-
cej punktów na egzaminie ósmoklasisty.

I na koniec chyba to co najważniejsze, 
bo po prostu takie życiowe, ludzkie… 
Chciałbym, aby każdemu absolwentowi 
naszej szkoły na dalszym etapie swojego 
życia towarzyszyła myśl Janusza Korcza-
ka: Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wie-
dział, ale żeby dobrze wiedział. Nie żeby 
umiał na pamięć, a żeby rozumiał. Nie 
żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby 
go coś naprawdę zajmowało, żeby miał za-
miłowanie. Czego uczniom, nauczycielom 
i sobie życzę.

 Marcin Luszczyk

 Fot. Marcin Luszczyk
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Chcesz wiedzieć czy w Two-
jej okolicy jest bezpiecznie? 
Masz informacje o zagroże-
niach w pobliżu? Skorzystaj 
z Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa.

Poczucie ochrony jest na-
turalne. Unikamy sytuacji 

niosących ryzyko lub stwarza-
jących zagrożenie dla zdrowia 
lub życia. Reagujemy, gdy wi-
dzimy przemoc. Warto spraw-
dzić wirtualną Krajową Mapę 
Zagrożeń Bezpieczeństwa  
i uzupełnić ją o ewentualne 
własne zgłoszenie. 

Mapę tworzą trzy płaszczyzny 
informacji, które są: gromadzo-
ne w policyjnych systemach 
informatycznych; pozyskiwa-
ne od społeczeństwa; prze-
kazywane przez internautów 
z wykorzystaniem specjalnej 
platformy.  Prezentowane są na 
niej zarówno wybrane katego-
rie przestępstw i wykroczeń, 
jak i zagrożenia, które w su-
biektywnym odczuciu miesz-
kańców negatywnie wpływają 
na poczucie ich bezpieczeń-
stwa. Znaleźć tam można dane 
m.in. o: dzikich wysypiskach 
śmieci, przekraczaniu dozwo-
lonej prędkości, niewłaściwej 
infrastrukturze drogowej, gru-
powaniu się małoletnich zagro-
żonych demoralizacją. 

Nanoszone zagrożenia poma-
gają Policji w rozwiązywaniu 
problemów. Mapa nie służy 
jednak do zgłaszania potrze-
by pilnej interwencji bądź za-
wiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa, wykroczenia.  
W tego typu przypadkach na-
leży skontaktować się z najbliż-
szą jednostką lub skorzystać  
z  numerów a lar mow ych:  
997 lub 112.

Dom Kultury odzyskał swój dawny blask

Będą edukować o środowisku i klimacie

Masz wpływ 
na bezpie-
czeństwo

Karłowickie miejsce spo-
tkań i działań kulturalnych 
wkrótce ponownie zatętni 
życiem. Budynek Domu Kul-
tury został wyremontowany  
i wyposażony.

Potrzeba kultury i integracji 
społecznej tkwi w każdym. 

Po wielu miesiącach życia  
w zamknięciu spragnieni je-
steśmy spotkań, uroczystości 
i ciekawych inicjatyw. Miesz-
kańcy Karłowic będą mieli 
ku temu sposobność w wyre-
montowanym budynku Domu 
Kultury. 

Poprawa estetyki i funkcjo-
nalności obiektu kulturalne-
go w Karłowicach była wycze-
kiwana przez mieszkańców 
od lat. Kilkumiesięczne pra-
ce są już na finiszu. Efekty wi-
dać gołym okiem. Wymienio-
ne zostało poszycie dachowe, 
ocieplono i otynkowano ściany 
zewnętrzne. Wykonano nową 
stolarkę okienną i drzwiową. 

Spore zmiany zaszły tak-
że we wnętrzu. Przeprowa-

dzono tam prace tynkarskie  
i malarskie. Odnowiony został 
parkiet w sali widowiskowej. 
Nie zapomniano o wyposaże-
niu, które ułatwi organizację 
spotkań towarzyskich. Zaku-
piono m.in.: warnik na wodę, 
taboret elektryczny, kuchen-
kę, patelnię elektryczną, sza-
fę chłodniczą, zmywarkę do 
naczyń, termosy konferencyj-
ne, komplet garnków ze stali 
nierdzewnej, patery na ciasto, 
komplet zastawy obiadowej. 
Imprezy będą atrakcyjniejsze 
dzięki lampie i reflektorowi 
scenicznym oraz kontrolerowi 
oświetleniowemu.

– Wyremontowany Dom 
Kultury umożliwi rozszerze-
nie oferty na działalność nie 
tylko kulturalną i nie tylko 

dla naszej lokalnej społecz-
ności. W mieszkańcach dże-
mie potencjał nieodkrytych  
i już odkrytych talentów, któ-
re będą miały piękne miejsce 
na realizację, rozwój i promo-
cję. Zapewne teraz w tym ład-
nym, miłym otoczeniu znajdą 
dla siebie ofertę najmłodsi, jak 
i najstarsi mieszkańcy – mówi 
Jolanta Bernacka, sołtys wsi. 

Projekt „Termomoderniza-
cja, wymiana poszycia dacho-
wego i wyposażenie budynku 
Domu Kultury w Karłowi-
cach” otrzymał dofinansowa-
nie w wysokości 460 123 zł  
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-
2020. Całkowity koszt inwe-
stycji wyniósł 723 123,50 zł.

Gmina Popielów realizuje 
projekt „Razem dla środo-
wiska”, w ramach którego 
kształtowane są właściwe po-
stawy ekologiczne. Odbywać 
się będą warsztaty edukacyj-
ne. Stworzony zostanie e-ba-
zar warzywno-owocowy.

Coraz częściej i głośniej 
mówi s ię  o  potrzebie 

ochrony środowiska i zacho-
dzących zmianach klimatycz-
nych. Poruszane są kwestie: 
ograniczenia zużycia ener-
gii i wody, segregacji odpa-
dów, zanieczyszczenia powie-
trza, recyklingu, zaprzestania 
marnowania żywności, kon-
trolowania produkcji plastiku. 
Mieszkańcy gminy Popielów 
będą mogli poznać te zagad-
nienia w ramach projektu „Ra-
zem dla środowiska”.

Zorganizowanych zosta-
nie dziesięć dwugodzinnych 
warsztatów. Spotkania zosta-
ną podzielone według grup 

wiekowych. Jedne zajęcia 
będą miały charakter otwar-
ty i zostaną przeprowadzone 
dla wszystkich chętnych na 
kąpielisku „Przystań wodna”  
w Nowych Siołkowicach. In-
formacje o warsztatach publi-
kowane będą na stronie Urzę-
du Gminy. 

Zasięg oddziaływania zwięk-
szy się dzięki mobilnej ekspo-
zycji edukacyjnej propagującej 
właściwe postawy ekologicz-
ne. Będzie ona zainstalowana  
w co najmniej  dziesięciu miej-
scach, np. w sklepach, ośrod-
kach zdrowia. Przygotowane 
zostaną także ulotki. 

W wersji mobilnej powsta-
nie również mobilne stoisko  
edukacyjne. Zakupione zosta-
ło do tego celu innowacyjne, 
obrotowe koło o tematyce po-
wiązanej z obszarem LGD Sto-
brawski Zielony Szlak. Uczest-
nicy zabawy będą wykręcać 
sobie kategorie pytań, na które 

będą musieli udzielić odpo-
wiedzi. Udostępnione zosta-
ną kolorowanki z elementami 
przyrodniczymi. 

Na stronie UG Popielów 
stworzona zostanie zakładka 
umożliwiająca wymianę wa-
rzyw i owoców. Hodowcy będą 
mogli podzielić się nadmiarem 
swych plonów z mieszkańcami 
wszystkich gmin należących 
do obszaru LGD. 

Działania prowadzone będą 
podczas różnego rodzaju fe-
stynów i wydarzeń kultural-
no-rozrywkowych. Zachęca-
my do śledzenia informacji  
i aktywnego uczestnictwa.

Fot. Marcin Luszczyk
W zabawie z kołem mogą wziąć udział wszyscy.

 Fot. Marcin Luszczyk Fot. UG Popielów

przed po

Reaguj na 
zagrożenia!
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Koniec z jazdą na zderzaku, ujednoli-
cenie dopuszczalnej prędkości, zwięk-
szenie ochrony pieszego – nowe roz-
wiązania obowiązują od 1 czerwca. 
Znowelizowane zostało Prawo o ruchu 
drogowym.

Nowe przepisy dotyczące zarówno kie-
rowców, jak i pieszych, zaczęły obo-

wiązywać na początku czerwca. Warto za-
poznać się z wprowadzonymi zmianami, 
aby uniknąć niechcianego upomnienia lub 
mandatu. 

Bezpieczniej na przejściu dla pieszych

Piesi mają już pierwszeństwo przed wej-
ściem na pasy. Kierujący pojazdem jest zo-
bowiązany do dokładnej obserwacji nie  
 

tylko przejścia dla pieszych, ale również 
jego okolicy. Obowiązkiem kierowcy sta-
ło się ustąpienie pieszemu, który dopiero 
wchodzi na tzw. zebrę.

Osoby przechodzące przez jezdnię lub 
torowisko mają zakaz korzystania z telefo-
nów komórkowych i wszelkich urządzeń 
upośledzających prawidłową percepcję 
wzrokową i słuchową.

Koniec z jazdą na zderzaku

Jedną z częstszych przyczyn niebez-
piecznych zdarzeń drogowych jest zacho-
wanie zbyt małego odstępu pomiędzy po-
jazdami. Zgodnie z przyjętą nowelizacją 
kierowcy muszą utrzymywać odpowiednią 
odległość od innych uczestników ruchu. 

Na drogach szybkiego ruchu (autostra-
dy i drogi ekspresowe) odległość wynosić 
musi połowę aktualnej prędkości, tzn. jeśli 
np. samochód osiągnął 100 km/h, to musi 
zachować dystans 50 m od poprzedzają-
cego pojazdu. 

Odstępstwem od tej zasady może być 
tylko manewr wyprzedzania.

Zmniejszenie dopuszczalnej prędkości

W obszarze zabudowanym bez wzglę-
du na porę dobry obowiązuje już ta sama 
dopuszczalna prędkość. W dzień i w nocy 
można rozpędzić się w takich miejscach 
do 50 km/h. Zniesiona została dotychcza-
sowa zasada mówiąca o możliwości utrzy-
mania nieco wyższej prędkości w godz. 
23.00-5.00.

Osoby niesamodzielne  
otrzymają wsparcie

Przebudowana  
zostanie droga  
rolna w Popielowie
Niemalże 1 mln zł kosztować będzie wy-
konanie drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Popielowie. Inwestycja otrzy-
mała dofinansowanie.

Samorząd Województwa Opolskiego, 
jak co roku, wspomoże finansowo 

przebudowy i budowy od nowa dróg do-
jazdowych do pól. W tym roku przekaza-
na zostanie dotacja w wysokości 5,5 mln 
zł na modernizację 25 odcinków o łącznej 
długości 24,3 km. Z powiatu opolskiego 
wsparcie o wartości 1 011 705 zł otrzy-
mają cztery gminy (Dąbrowa, Niemodlin, 
Popielów oraz Turawa). 

W Popielowie przebudowana zostanie 
droga dojazdowa do gruntów rolnych po-
między ul. Kraszewskiego (Kabachy) a ul. 
Wolności. Modernizacja obejmie ok. 1452 
m. Całkowita planowana kwota inwestycji 
wynosi 888 151,78 zł, z czego dofinanso-
wanie stanowi ponad 40% (366 740 zł). 

Nawierzchnia asfaltowa um ożliwi 
bezpieczny i bezproblemowy dojazd do 
pól. Gładka jezdnia i tamtejsza spokoj-
na okolica będą mogły także stanowić 
nową atrakcyjną trasę do wypoczynku 
spacerowo-rowerowego.

Nastąpiły zmiany dla kierowców i pieszych

W Popielowie powstaną dwa mieszkania 
wspomagane dla niesamodzielnych osób 
starszych lub osób z niepełnosprawno-
ściami. Trwa remont budynku i dosto-
sowywanie go do wszelkich potrzeb.

Gmina Popielów przystąpiła do ko-
lejnego etapu projektu „Nie-Sami-

-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz 
wspierających osoby niesamodzielne”. Do-
tychczas poprzez świadczone usługi spo-
łeczne starano się zmniejszyć obszary wy-
kluczenia i ubóstwa, a wkrótce dodatkowo 
powstaną dwa mieszkania wspomagane. 
Ich mieszkańcami zostaną osoby, które  
ze względu na swój wiek i schorzenia wy-
magają pomocy w samodzielnym funk-
cjonowaniu zarówno w miejscu zamiesz-
kania, jak i w życiu społecznym.

Do potrzeb osób starszych i niepełno-
sprawnych dostosowywany jest budynek 
mieszczący się tuż za ośrodkiem zdrowia 
w Popielowie (ul. Dworcowa 39). Przepro-
wadzany jest gruntowny remont. Każde  
z zaplanowanych mieszkań o powierzchni 
ponad 30 m² będzie składać się z pokoju, 
aneksu kuchennego i łazienki. Pomiesz-
czenia zostaną wyposażone w niezbędne 
meble, urządzenia i akcesoria użytkowa-
nia domowego. Obiekt będzie uwzględ-
niać różnego typu niepełnosprawno-
ści i nie będzie posiadać żadnych barier 
architektonicznych. 

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Popielowie peł-
nić będą usługi opiekuńcze i wspierające 

pobyt osób w tych mieszkaniach. Loka-
torzy otrzymają pomoc podczas swojej 
aktywności, treningów samodzielno-
ści, integracji ze społecznością lokal-
ną.  Świadczone będą także porady 
specjalistów. 

Inwestycja współfinansowana jest  
ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Realizują ją Urząd Gminy w Po-
pielowie i GOPS w partnerstwie z Regio-
nalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Opolu.

Budynek po remoncie zmieni swoją funkcję i wygląd.

 Fot. Marcin Luszczyk
Zmodernizowana nawierzchnia połączy ul. Wolności 
z ul. Kraszewskiego.

 Fot. Marcin Luszczyk

 Fot. Marcin Luszczyk
Prace budowlane są na zaawansowanym etapie.
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NOWINY gminne

Maluchy uczciły swoje święto na sportowo

Z życia przedszkoli...

Przedszkola przygotowały dla swych 
podopiecznych moc atrakcji z okazji 
Dnia Dziecka. Były konkurencje spor-
towe, tańce, pyszne deserki i niespo-
dzianki, czyli to, co maluchy lubią naj-
bardziej.

Szczególną datą dla każdego dziecka 
jest 1 czerwca. Właśnie w tym dniu 

świat staje się miejscem pełnym słodyczy 
i beztroski. Znikają wszelkie obowiązki,  
a pojawiają się prezenty, życzenia i niesa-
mowite atrakcje. Spełniają się marzenia., 
Nie inaczej było w Przedszkolach Publicz-
nych w Karłowicach, Starych Siołkowicach 
i Popielowie. Placówki hucznie uczciły 
święto swoich pociech. 

W Karłowicach przedszkolaki tańczyły z 
pomponami i opanowywały choreografie 

zumby. Każdy uczestnik rywalizacji spor-
towych otrzymał pamiątkowy medal. 
Nauczycielki prowadziły ciekawe zabawy 
z chustą animacyjną, zaś panie z obsługi 
przygotowały wyjątkowy poczęstunek, 
który zachwycał kolorami i smakiem – 
patera z owocami i lody. 

Ogród przedszkolny w Starych Sioł-
kowicach jak za sprawą czarodziejskiej 
różdżki zamienił się w plac przepełniony 
rozrywką. Kolorowe balony, dyskoteko-
wa muzyka i wesoła atmosfera zachęcały 
do zabawy. Dzieci tańczyły, tworzyły ry-
sunki na folii, puszczały bańki, kąpały się  
w basenie wypełnionym kulkami i bawiły 
się na dmuchańcu z torem przeszkód. Nie 
zabrakło pysznego deserku i lodów. Przed-
szkolaki otrzymały niespodzianki także do 
domu. 

Dzieci w Popielowie wzięły udział  
w „Olimpiadzie Przedszkolaka”, podczas 
której sprawdziły: kondycję, umiejętność 
współdziałania w zespole i koordynację 
ruchową. Liczne konkurencje sportowe 
poprzedziło zapalenie znicza olimpijskie-
go i odśpiewanie hymnu; jak na praw-
dziwe igrzyska przystało. Przedszkolaki 
m.in. rzucały woreczkiem do celu, poko-
nały slalom z piłką pomiędzy pachołkami 
i skakały w workach. Wszyscy nagrodzeni 
zostali brawami, medalami i smacznymi 
przekąskami. 

Wszystkie dzieci odwiedziła w tym dniu 
z cukierkami Wójt Gminy Popielów Sybil-
la Stelmach. Medale, którymi zwieńczone 
były sportowe rozgrywki, sfinansowane 
zostały przez  Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Dalia”.

Karłowice Stare Siołkowice Popielów

Fot. archiwum przedszkoli
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W Popielowie od września 
2020 r. prowadzone są zajęcia 
karate Kyokushin. Uczniowie 
doskonalą na nich swój cha-
rakter oraz poznają techniki 
pokonywania napastników 
tylko własnym ciałem.

Ostatecznym celem sztuki 
karate Kyokushin nie jest 

zwycięstwo lub porażka, ale 
doskonalenie charakterów jej 
uczniów. Taka myśl przyświe-
ca uczestnikom treningów 
tego japońskiego sportu wal-
ki, którzy uczą się pod okiem 
sensei Marcela Niemczyka  
i sensei Adrianny Niemczyk  
z klubu „Ari”. 

Wszystkim uczniom i na-
uczycielom życzymy na ten 
czas powodzenia i trzymamy 
kciuki!
Egzamin to szansa na spraw- 
dzenie siebie.

Klubowy egzamin jest nie 
tylko okazją do zweryfi- 

kowania stopnia opano-
wania technik obronnych, 
umiejętności ataku oraz 
zdolności koncentracji, ale 
to także szansa na zdobycie 
kolejnego stopnia. 

Biały pas zadedykowany 
jest osobom, które dopie-
ro stawiają pierwsze kroki 
w karate. Poprzez kolejne 
egzaminy karateka pnie się 
do góry i otrzymuje wyższe 
stopnie, a co za tym idzie 
zmienia kolor pasa. Są to 
kolejno: pomarańczowy, 
niebieski, żółty, zielony, brą-
zowy i czarny. 

Uczestnicy zajęć w Po-
pielowie sprawdzili swo-
je umiejętności 21 maja. 
Do egzaminu klubowego 
popularyzującego region 
przystąpiła niemalże pięć-
dziesięcioosobowa gru-
pa. Ćwiczyły małe dzieci,  

a także młodzież oraz do-
rośli. Ich postępom przy-
glądał się sensei Maciej 
Mazur, srebrny medalista  
12. Mistrzostw Świata Open  
w Tokio oraz pierwszy Polak  
w histor i i ,  któr y  os ią-
gnął tak znaczący sukces  
w tej dyscyplinie. – Kara-
te kształtuje całe ciało. Do 
treningów podchodzimy 
kompleksowo, czyli pra-
cujemy nad kondycją oraz 
wzmacniamy psychikę. 
Jest to nauka konsekwencji  
i pracy nad sobą. Do podję-
cia się tego sportu wystarczy 
odrobina woli i systematyka 
– przekonuje Mazur.
Udoskonal swój charakter

Sekcja karate w Popie-
lowie działa już od dzie-
więciu miesięcy. Od po-
czątku cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Obecnie  

w zajęciach uczestniczy 
ok. 40 osób. – Grupa roz-
wija się bardzo sprawnie. 
Możemy pochwalić się już 
pierwszymi ogólnopolski-
mi medalami, z których dwa 
przywieźliśmy z turnieju 
„Memoriał Cichociemnych” 
z Wojnicza, a jeden z turnie-
ju „Randori Cup” z Radom-
ska. Spore znaczenie ma 
dla nas współpraca z Urzę-
dem Gminy w Popielowie 
– mówi Marcel Niemczyk, 
prezes „Ari”. 

Do sekcji karate w Po-
pielowie dołączyć można 
w każdej chwili. Trenin-
gi odbywają się w środy  
i piątki o godz. 17.00 w sali 
gimnastycznej przy ul. Po-
wstańców. Szczegółowe in-
formacje udzielane są pod 
numerem tel. 730 866 412.

Ponad 200 dzieci z klas młodszych szkół 
podstawowych z gminy Popielów wzię-
ło udział w Biegu Radości. Uczniowie 
uczcili w ten sposób powrót do trady-
cyjnego nauczania.

Wielotygodniowa nauka zdalna oraz 
związane z nią długie siedzenie przed 

ekranem komputera i brak ruchu negatyw-
nie odbiły się na kondycji dzieci. Ucznio-
wie klas 1-3 szkół podstawowych z nie 
cierpliwością czekali na powrót do swoich 
sal i znajomych. Tęsknili oni także za moż-
liwością wspólnej zabawy sportowej.

Na przełomie maja i czerwca w Publicz-
nych Szkołach Podstawowych w Karło-
wicach, Popielowie oraz Starych Sioł-
kowicach odbył się Bieg Radości. Każda 
młodsza klasa pokonała wyznaczony 
przez nauczyciela wychowania fizycznego 
dystans. Biegiem, truchtem lub marszem. 
Wszyscy biegacze przekroczyli linię mety 
z uśmiechem na twarzy i zostali nagrodze-
ni gromkimi brawami oraz pamiątkowymi 
medalami. 

– Bieg miał umilić dzieciom powrót 
do szkół i zachęcić je do podejmowania 
aktywności fizycznej. Dobra kondycja 

wpływa pozytywnie na stan zdrowia na-
szych pociech. Regularny bieg lub dłuż-
szy spacer może ograniczyć ryzyko oty-
łości i nadwagi wśród uczniów – mówi 
Paweł Chamot, nauczyciel wychowania 
fizycznego.  

Inicjatorem wydarzenia był Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy „Dalia”, któ-
ry zakupił medale ze środków budżeto-
wych gminy Popielów w ramach dota-
cji na realizację zadania publicznego pn. 
„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie 
zajęć w różnych dyscyplinach sportu”.

Podczas zajęć karate doskonalą swoje charaktery

Z radością wbiegli do nauki stacjonarnej
Fot.  Marcin Luszczyk

Fot.  Marcin Luszczyk
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Strony pełne kultury Gminna Biblioteka Publiczna
z/s w Popielowie

Zakończyła się realizacja pro-
jektu „Daleko-Blisko”. Uczest-
nicy podczas licznych warsz-
tatów poznali siebie i swoje 
emocje. Zdobyte dobre myśli 
przekazali mieszkańcom.

Młodzież coraz częściej 
boryka się z problemami 

emocjonalnymi. Nie potrafi ich 
okazywać i o nich rozmawiać. 
Nie ułatwiło tego narodowe za-
mknięcie i przeniesienie relacji 
rówieśniczych do świata wir-
tualnego. Dwadzieścia osób 
wzięło udział w projekcie pt. 
„Daleko-Blisko” zorganizowa-
nym przez Centrum Kultury.

Dla uczestników przygo-
towano kilka tematycznych 
warsztatów (o części z nich in-
formowaliśmy w poprzednim 

numerze). Młodzież odwiedzi-
ła Kino Meduza w Opolu, gdzie 
odbyła się projekcja filmu „Na-
zywam się cukinia”. Wywołała 
ona ważne rozmowy o emo-
cjach bohaterów. Stowarzy-
szenie Opolskie Lamy przed-
stawiło także ciekawe sposoby 
tworzenia animacji filmowych. 

Kolejnym działaniem był 
happening „Pocztówka do-
brych myśli”. Młodzi przeszli 
barwnym korowodem ulicami 
Popielowa oraz Starych Sioł-
kowic i wręczyli napotkanym 
osobom zaprojektowane przez 
siebie kartki z przyjaznym 
przesłaniem. 

Zwieńczeniem projektu było 
uroczyste spotkanie młodzie-
ży, rodziców i nauczycieli. Ze-

brani wymienili się wrażeniami  
i zdobytymi doświadczeniami. 
Udostępniona została wystawa 
powstałych prac i pamiątko-
wych zdjęć. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali zaświadczenia 
udziału w projekcie, upomin-
ki, a co najważniejsze – spo-
rą dawkę nowych informacji.  
O sobie. O emocjach. O dru-
gim człowieku. 

Projekt otrzymał dofinan-
sowanie ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu w ramach pro-
gramu Narodowego Centrum 
Kultury EDUKO „Bardzo Mło-
da Kultura 2019-2021 - Opol-
skie” oraz ze środków budże-
tu Województwa Opolskiego. 

Członkinie Dyskusyjnego 
Klubu Książki powróciły do 
swych rozmów po dłuższej 
przerwie. Na spotkaniu au-
torskim gościły pisarkę Mag-
dalenę Majcher.

W Gminnej  Bibliotece 
Publicznej w Popielo-

wie już od lat z powodzeniem 
działa Dyskusyjny Klub Książ-
ki. Zrzesza on osoby rozko-
chane we wszelakiej lekturze. 
Pandemia mocno ograniczyła 
możliwość spotkań i rozmów, 
ale zmieniło się to 16 czerwca. 
Wtedy piętnaście pań rozpra-
wiało o twórczości Magdaleny 
Majcher.

Pisarka gościła w gminie Po-
pielów po raz pierwszy. Przy-
bliżyła kilka pozycji ze swe-
go zbioru ponad dwudziestu 
powieści. Wskazała swoje na-
jukochańsze „dzieci”. Opowie-
działa, skąd czerpie kolejne 
inspiracje. Zdradziła tajniki 
pisania, pracy redaktorskiej  
i wydawniczej.  Ponadto świę-
towała w tym dniu premie-
rę kolejnej książki pt. Światło, 
które nigdy nie gaśnie. Czytel-
niczki mogły zadać pytania  
i otrzymać autograf.

Nie wyrzucaj, oddaj!

Księgozbiór biblioteki sta-
le się powiększa, ale tworzą go 
nie tylko zakupione książki. 
Część z nich pochodzi od czy-
telników, którzy obdarowują 
poszczególne filie. 

Jeś l i  masz  nowe ks iąż-
ki i chcesz się z nimi już roz-
stać, dostarcz je do biblio-
teki. Wdzięczne pracownice 
dołączą je do swoich zbio-
rów i udostępnią następnym 
czytelnikom.

Dobre myśli są już wśród mieszkańcówPonownie  
rozmawiały  
o książkach

Centrum Kultury zorganizo-
wało przepełniony atrakcja-
mi Dzień Dziecka. Maluchom 
nie schodził uśmiech z twa-
rzy. Bawili się także rodzice  
i dziadkowie.

Gwar dzieci i zabawy, ra-
dosne melodie i okrzyki, 

kolorowe ozdoby zachęcały 30 
maja do zerknięcia na plac re-
kreacyjny za budynkiem Cen-
trum Kultury w Popielowie. 
Odbył się tam Dzień Dziecka, 
który przyciągnął sporą grupę 
mieszkańców. 

Na najmłodszych czeka-
ło mnóstwo atrakcji.  Były 

animacje cyrkowe, pokaz wiel-
kich baniek mydlanych, zaba-
wy ruchowe. Palce maluchów 
kleiły się od słodkiej waty cu-
krowej. Swoje zdolności za-
prezentowały tancerki z ze-
społu „Euforia”. Prowadzone 
były warsztaty kulinarne i pla-
styczne. Chętni mogli spraw-
dzić swą wiedzę o ekologii  
w  m i n i  k o n k u r s i e  
z  w y k o r z y s t a n i e m  k o ł a 
edukacyjnego. 

Z okazji do rozrywki sko-
rzystali także rodzice, a na-
wet dziadkowie, którzy przy-
pomnieli sobie myśl Antoine 

de Saint-Exupery: „Wszyscy 
dorośli byli kiedyś dziećmi, 
ale niewielu z nich pamięta  
o tym”. Ochoczo rywalizowa-
li oni podczas konkurencji ru-
chowych i wspierali swoje po-
ciechy w trakcie zabawy. 

Dzieci, które były najważ-
niejsze w tym dniu, do do-
mów udawały się z wielkim 
uśmiechem na twarzy. Był on 
najlepszym potwierdzeniem 
powodzenia tego wydarze-
nia. W organizacji pomagał 
Urząd Gminy w Popielowie  
i Akademia Twórczej Zabawy 
„A Kuku!”.

Dziecięcy entuzjazm tkwi w każdym dorosłym

 Fot. Marcin Luszczyk
Magdalena Majcher opowiedziała  
o swej twórczości.

 Fot. Mateusz Wyżliński

 Fot. Marcin Luszczyk
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Sowy płomykówki otrzyma-
ją nowe domki. W popie-
lowskim przedszkolu po-
wstają barwne murale lasu. 
W trakcie realizacji jest pro-
jekt „Strzyga wraca pod 
strzechy”.

Smukłe, jasne ptaki o dłu-
gich i słabo opierzonych 

nogach, które niekiedy szy-
bują nad naszymi głowami to 
sowy płomykówki. Niestety 
jest ich coraz mniej, a głów-
nym powodem spadku li-
czebności tych sów jest brak 
miejsc lęgowych. Przeciw-
działać temu problemowi ma 
projekt „Strzyga wraca pod 
strzechy”.

Odbyły się już warsztaty 
edukacyjne dla przedszkola-
ków i seniorów z gmin Po-
pielów, Murów i Dobrzeń 
Wielki. Prelegentki z Zespo-
łu Opolskich Parków Kra-
jobrazowych opowiedziały  

o życiu, zachowaniu, sposobie 
polowania i wyglądzie sów. 
W popielowskim przedszko-
lu rodzice oraz nauczycielki 
stworzyli już mural ukazują-
cy las i sowy wiosenną porą. 
Trwają jeszcze prace nad na-
stępnymi porami roku. 

– Sowia przygoda trwa. Za-
częło się niepozornie od jed-
nej sowy, drugiej, czwartej,  
a kończy na wielkich ruchach 
pędzlem. Niezwykle miło jest 
patrzeć, jak wspólnymi siła-
mi powstaje takie bajeczne 
dzieło. Każda z mam oddaje 
cząstkę siebie, bo maluje ser-
cem. Duma mojego dziecka 
jest największą zapłatą świata 
– mówi Sabina Weis, mama. 

Przy Centrum Kultury za-
montowana została tablica in-
formacyjna opisująca ten ga-
tunek. Na terenie trzech gmin 
rozmieszczone zostaną budki 
lęgowe dla sów płomykówek, 
które miałyby liczniej powró-
cić do naszych stron. 

Zadanie zostało zreali-
zowane w ramach projek-
tu grantowego Stowarzysze-
nia LGD Stobrawski Zielony 
Szlak. Operacja „Akcje edu-
kacyjne i integracyjne" ma 
na celu podniesienie wiedzy 
mieszkańców LGD szcze-
gólnie w zakresie ochro-
ny środowiska i zmian kli-
matu oraz zachęcenie do 

uczestnictwa w życiu spo-
łecznym poprzez organizację 
akcji edukacyjnych i integra-
cyjnych jest współfinansowa-
na ze środków Unii Europej-
skiej w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

Warsztaty fortepianowe zainaugurowa-
ły projekt „U nas wszystko gra – mu-
zyka ponad granicami”. Dzieci z Polski  
i Czech uczyły się grać na instru-
mencie. Odbył się także wirtuozerski 
koncert.

Sala widowiskowa Centrum Kultury 
w Popielowie zamieniła się 29 maja 

w miejsce pełne muzyki klasycznej, 
która wykroczyła poza granice. Piotr 
Iwasyszyn, pianista, absolwent Akade-
mii Muzycznej im. Karola Lipińskie-
go we Wrocławiu, laureat II miejsca  

w międzynarodowym konkursie piani-
stycznym w Toronto, wprowadził dzieci 
i młodzież w świat nut.

Podczas warsztatów młodzi adepci 
sztuki muzycznej poznali tajniki gry na 
fortepianie, jego budowę i melodie z po-
granicza polsko-czeskiego. Wieczorem 
odbył się koncert Iwasyszyna, który za-
prezentował wszechstronny repertuar. 
Od muzyki rozrywkowej, aż do klasycz-
nej. Wszystkim działaniom w sposób 
online przyglądali się także zaprzyjaź-
nieni partnerzy zza południowej granicy. 

Do realizacji warsztatów zakupiony 
został fortepian cyfrowy Medeli Grand 
510, który stanie się częścią wyposaże-
nia SCKTiR i umożliwi regularną naukę 
gry na tego rodzaju instrumencie. 

Projekt „U nas wszystko gra – muzy-
ka ponad granicami” jest współfinan-
sowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
programu INTERREG V-A Republika 
Czeska-Polska oraz ze środków budże-
tu państwa.

Strzyga wróciła pod strzechy i… na ścianę

Muzyka rozbrzmiała ponad granicami
 Fot. Mateusz Wyżliński, Marcin Luszczyk

 Fot. SCKTiR
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Stowarzyszenia z Karłowic i Starych Sioł-
kowic otrzymały dofinansowania na swoją
działalność. Pieniądze zostaną przezna-
czone na rozwój miejscowości.

Za wszystkimi działaniami zawsze stoją 
osoby, które poświęcają swój czas  

i energię, aby pracować na rzecz swych wsi. 
Tacy lokalni aktywiści skupieni są przede 
wszystkim w organizacjach pozarządowych, 
tj. stowarzyszeniach, klubach sportowych, 
f undac jach .  Gr upy  te  f un kc j onują 
prospołecznie dla osiągnięcia określonego 
celu. Do realizacji projektów pozyskują 
środki z dotacji zewnętrznych.

Samorząd Województwa Opolskiego 
dofinansował w ostatnim czasie dwie 
oddolne inic jatywy z terenu gminy 
Popielów.

Stowarzyszenie „Nasza Wieś Stare Siołko-
wice” otrzymało 4687 zł na zakup sprzętu 
cyfrowego, który będzie wykorzystywa-
ny do uwieczniania wydarzeń z życia wsi. 
Dokumentowane będą zwyczaje i tradycje, 

np. wodzenie niedźwiedzia, marzanki. Pla-
nowane jest przygotowywanie materiałów 
audiowizualnych o charakterze okoliczno-
ściowym z życzeniami świątecznymi i nie 
tylko. Nagrywane filmiki mają docierać nie 
tylko do lokalnej społeczności, ale także do 
przyjaciół w Niemczech i Brazylii, którzy 
mają swoje korzenie w tej miejscowości.

Dotacją w wysokości 8700 zł doceniony 
został projekt pn. „Wieś przyszłości – wieś 
kwitnąca i zielona”, którego realizatorem bę-
dzie Stowarzyszenie Miłośników Karłowic  
i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dra Jana Dzier-
żona. Zorganizowane zostaną warsztaty po-
święcone prawidłowemu dbaniu o drzewa  
i krzewy. Odbędzie się także spotkanie do-
tyczące ochrony zadrzewienia przydrożne-
go. Jesienią pielęgnacji poddanych zostanie 
kilkanaście miododajnych lip rosnących 
przy głównych drogach. Usunięte zostaną 
suche gałęzie i pasożytnicza jemioła.

Gratulujemy uzyskanych dotacji i życzy-
my powodzenia w realizacji zamierzonych 
działań.

Poprawiony zostanie stan infrastruktury 
na stadionie Polonii Karłowice. Rządowe
dofinansowanie umożliwi budowę szatni 
wraz z ogrodzeniem i parkingiem.

Łącznie 340 mln zł traf i  do gmin, 
w których funkcjonowały przed- 

siębiorstwa gospodarki rolnej (tzw. PGR-y). 
Gmina Popielów w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała 
350 tys. zł.

P i e n i ą d z e  pr z e z na c z one  z o s t aną 
n a  b u d ow ę  s z at n i  n a  b o i s ku  L K S 
Polonia Karłowice.W budynku zostaną 
wydzielone odrębne pomieszczenia dla 

miejscowych zawodników, dla gości oraz 
specjalne dla sędziego. Dzięki mobilnym 
ścianom możliwe będzie stworzenie 
dużej przestrzeni i wykorzystanie jej do 
innych celów np. spotkań integracyjnych. 
Obiekt ogrzewać będzie pompa ciepła 
wraz z  panelami fotowoltaicznymi. 
Ponadto wykonane zostanie ogrodzenie 
rozgraniczające płytę boiska od widowni. 
Powstanie także parking oraz zaplecze 
gospodarcze.

Dodatkowo działacze Polonii uzyskali 
10 000 zł wsparcia z Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które 
prowadzi program „Klub”.

Stowarzyszenia działają z myślą  
o mieszkańcach

Kochać, jak to łatwo powiedzieć – 
śpiewał Piotr Szczepanik. W gminie 
Popielów bez trudu można wyznać 
swe uczucia w plenerze. Urząd Stanu 
Cywilnego udziela ślubów poza 
budynkiem.

Śl u b  t o  n a j w a ż n i e j s z y  d z i e ń  
w życiu każdej pary. To wtedy 

kończy się podróż w pojedynkę,  
a zaczyna wspólne życie, które zgodnie  
z  przyrzeczeniem powinno być: 
z g o d n i e ,  s z c z ę ś l i w e  i  t r w a ł e . 
Narzeczeni, którzy zdecydują się 
tylko na ślub cywilny, mają możliwość 
zawarcia go w plenerze. 

Urząd Stanu Cywilnego w Popielowie 
zachęca do wyrażenia swojej miłości 
w  n i e p ow t ar z a l ne j  at mo s fe r z e  
w urokliwych punktach znajdujących 
się w granicach gminy. Lokalizacja 
może być dowolna, jednak powinna 
zapewniać uroczystą formę zawarcia 
związku małżeńskiego. Wybrane 
miejsce musi być bezpieczne dla 
uczestników zaślubin oraz nie może 
zakłócać powagi ceremonii.

Plenerowy ślub 
cywilny w gmi-
nie Popielów

Szczegółowe informacje udzielane są 
pod numerem: 

tel. 77 427 58 24
lub za pośrednictwem maila: 

usc@popielow.pl

Dobre wieści dla karłowickich 
sportowców
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Tartak S.C. DiS Wierzbiccy 
Popielów, ul. Dworcowa 66
tel. 77 469 42 41 lub 77 427 56 15
tartak.wierzbiccy@wp.pl
 DREWIERZ
Nowe Siołkowice, ul. Dworcowa 1
tel. 694 435 978
biuro@drewierz.pl

Tartak Włodek 
Karłowice, ul. Brzeska 18
tel. 509 795 381 lub 691 388 935
tartatkwlodek@gmail.com

Słowa Stanisława Jachowicza: „Cudze chwalicie, swego nie 
znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie.” choć wypowiedziane  

w XIX w., to wciąż zachowują swój sens. Coraz częściej korzysta-
my z usług firm i branż działających wiele kilometrów od naszych 
domów, zapominając, że blisko nas także znajdziemy solidnych, 
pewnych, a przede wszystkim lokalnych przedsiębiorców. 
Zachęcamy do wspierania usługodawców, którzy zlokalizowa-
ni są na terenie gminy Popielów.
Tym razem przedstawiamy tartaki.

Gmina Popielów wyróżnia się swą różnorodnością kulturową, 
religijną i… kulinarną. W wielu domach do dziś wykorzysty-
wane są przepisy z zeszytów babć lub nawet prababć. Receptu-
ry przechodzą z pokolenia na pokolenie i tworzą niesamowite 
rodzinne historie.

Zapraszamy do dzielenia się tymi przepisami. Chcemy pokazać 
nasze gminne bogactwo kulinarne. Potrawy kresowe, śląskie, 

polskie. Nalewki, wina, syropy. Powidła, dżemy. Ciasta, ciastecz-
ka, wafle. Stwórzmy wspólnie gminny PRZEPIŚNIK i ubogaćmy 
wzajemnie swoje kuchnie.

Solidna, pewna, lokalna. Siła 
przedsiębiorstw gminy Popielów

Nasz przepiśnik

Przepisy prosimy przesyłać na maila: nowinygminne@gmail.com
 - w miarę możliwości warto dołączyć do nich fotografię potrawy.

Zalewa:
1 szklanka cukru
1 szklanka octu
6 szklanek wody
Ok. 1½ łyżki soli

Do słoika:
koper
marchewka
ziarna gorczycy
liść laurowy 
ziele angielskie
ogórkiWykonanie:

Do wody dodać cukier, ocet i sól. Gotować, aż 
do rozpuszczenia się wszystkich składników. 
Następnie zalewę rozlać do czterech jednoli-
trowych słoików wypełnionych ogórkami oraz 
pozostałymi warzywami i przyprawami. Słoiki 

zagotować.

Smacznego!

„Ogórki w zalewie"
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#wakacjePopielów
Odkryj piękno swojej okolicy
Niedaleko, bezpiecznie i in-
teresująco – tak mogą wy-
glądać wakacje spędzone  
w gminie Popielów. Podpo-
wiadamy, co warto zobaczyć 
i gdzie spędzić urlop.

Gorące dni lipca i sierpnia 
będą zachęcać do wypo-

czynku na łonie natury i licz-
nych podróży. Wakacje są dla 
nas czasem zabawy, realizacji 
marzeń i planów, odkrywania 
nowych miejsc i wreszcie… 
odprężenia. Już ze sporym 
wyprzedzeniem obieramy cel 
urlopu. Wybieramy pomiędzy 
górami, Mazurami, morzem 
lub wycieczką zagraniczną, 
zapominając o pięknych miej-
scach w okolicy. 

Gmina Popielów ma wie-
le miejsc wartych poznania,  
w których można choć na 
chwilę oderwać się od co-
dzienności, nauczyć się histo-
rii lub spędzić aktywnie czas.  
Zachęcamy do wycieczek pie-
szych lub rowerowych. Moż-
na wybrać bezpieczne trasy 

rowerowe lub urokliwe ścieżki 
leśne. 

Idealnym miejscem do ro-
dzinnego spędzenia dnia bę-
dzie Przystań Wodna w No-
wych Siołkowicach, na której 
oficjalny sezon kąpielowy 
rozpocznie się 26 czerwca 
(sobota). Na odwiedzających 
czekać będą: szeroka plaża  
z czystym piaskiem, plac za-
baw, siłownia zewnętrzna, 
drobna gastronomia, boisko do 
siatkówki plażowej, pole na-
miotowe oraz drewniany po-
most prowadzący w głąb wody.  

  Miłośnicy historii powinni 
odwiedzić Karłowice, gdzie 
zobaczą XIV-wieczny zamek 
otoczony kilkuhektarowym 
parkiem i dom wybitnego 

pszczelarza ks. dra Dzier-
żona. W Kaniowie można 
poznać historię filii obozu 
jenieckiego z Łambinowic.  
W Lubieni od 1898 r. wzno-
si się kościół, który związany 
jest z osadnictwem Czechów 
wyznania ewangelickiego. 
Dziewiętnastowieczny drew-
niany wiatrak koźlak znajduje 
się w Popielowie. 

Sporo urokliwych miejsc 
odkryją dla siebie osoby ce-
niące wypoczynek na łonie 
natury. Na terenie gminy 
mieści się Stobrawski Park 
Krajobrazowy i obszar chro-
niony Natura 2000. W Popie-
lowskiej Kolonii obok Gęsie-
go Stawu rośnie sędziwy dąb 
Klara. Miejsce owiane jest 
lokalną legendą. W różnych 
zakątkach spotkać można 
oznaczone i opisane pomniki 
przyrody. W Rybnej możliwy 
jest wypoczynek w zaciszu na-
tury nad brzegiem Odry. Na 
pograniczu Karłowic i Starych 
Kolni w środku lasu znajduje 

się pustynia, zwana potocznie 
złotymi piaskami. 

Na mapie gminy Popie-
lów odnaleźć można wie-
l e  n i e z w y k ł y c h  m i e j s c . 
Warto je poznać i  sfoto-
grafować. Zachęcamy do 
dzielenia się wykonanymi 
zdjęciami w mediach społecz-
nościowych z oznaczeniem 
#wakacjePopielów.

Szczegółowe informacje 
zawarte zostaną na 

facebookowym profilu 
Gmina Popielów – 

Tutaj mieszka się dobrze

WYPOCZYNKU!

NA CZAS NADCHODZACYCH  
WAKACJI ZYCZYMY  
UDANEGO I BEZPIECZNEGO


