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Odkryj piękno swojej okolicy

Gmina Popielów znalazła się w gronie dwudziestu jeden  
europejskich gmin biorących udział w konkursie o wyjątkową 
nagrodę. Komisja ekspercka zobaczyła, jak rozwijają się tutejsze 
miejscowości i jak prężnie działają lokalne społeczności. 

Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i Odnowy Wsi (ARGE) już od kilkunastu lat wspiera międzyna-

rodową wymianę doświadczeń, szczególnie pomiAędzy państwami 
i regionami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państwami 
przechodzącymi przeobrażenia strukturalne i polityczne ze wschodu 
Europy, jak również podnoszenie motywacji biorących udział w pro-
cesie odnowy terenów wiejskich. 

Aktywnym członkiem stowarzyszenia jest od grudnia 2000 r. 
województwo opolskie, które od tego czasu co dwa lata (zgodnie 
z regulaminem) uczestniczy w konkursie o Europejską Nagrodę 
Odnowy Wsi. Każdorazowo zarząd wyznacza gminę będącą najlep-
szym reprezentantem aktywnych społeczności, które odpowiadają  
na wyzwania teraźniejszości, a także realizują ciekawe, innowacyjne 
projekty. 

Budują wielowymiarowe mosty
W tym roku to zaszczytne zadanie zostało powierzone gmi-

nie Popielów, która jako jedyna z województwa opolskiego i jedna 
z dwóch z całej Polski została uczestnikiem tego międzynarodowego 
konkursu. O tytuł walczy dwadzieścia jeden gmin z dwunastu państw. 

– Postawienie na naszą gminę jest dla nas dużym wyróżnieniem, 
ale i zobowiązaniem. Chcieliśmy pokazać komisji wielokierunkową 
działalność, która w dużej mierze jest oddolną inicjatywą stowarzy-
szeń, kół gospodyń wiejskich, strażaków i wielu innych – mówi Sybilla 
Stelmach, wójt gminy. 

Motywem przewodnim XVII odsłony konkursu jest hasło „Budu-
jemy mosty”, a członkowie komisji oceniającej pochodzą z Austrii, 
Luksemburga i Niemiec. Zagraniczni goście oraz reprezentanci 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wizytowali 
miejscowości: Stare Siołkowice, Nowe Siołkowice, Lubienia, Popielów, 
Stobrawa, Kurznie i Karłowice. – W tych wszystkich miejscowościach 
od lat budujemy mosty pomiędzy różnymi wyznaniami, kulturami 
czy historycznymi źródłami. To w naszej gminie zgodnie żyją ze sobą 
ewangelicy i katolicy, Polacy, Ślązacy, Mniejszość Niemiecka i Kreso-
wiacy, dzieci i seniorzy. Z otwartymi sercami przyjęliśmy potrzebu-
jących z Ukrainy. Mieszkańcy pokazują, że pomimo różnic można 
z powodzeniem tworzyć jedną społeczność – zapewnia Stelmach. 

Aktywni mieszkańcy poszczególnych sołectw i działających w nich 
organizacji przedstawili swój dotychczasowy dorobek kulturalno-roz-
rywkowy. Wielokrotnie podkreślone zostało znaczenie dziedzictwa 
historycznego. Zaprezentowano regionalne zwyczaje, np. wodzenie 
niedźwiedzia, plecenie koszyków wiklinowych, wystawianie marza-
nek, świętowanie dożynek. Poprzez degustację miodów, kozich serów, 
pierogów, dżemów, zwrócono uwagę na bogactwo smaków. Pokazano, 
że każdy niezależnie od wieku może rozwijać swoje zainteresowania, 
np. na zajęciach muzycznych, w bibliotece czy w klubie seniora. 

Komisję powitała życzliwość i otwartość
Podczas podróży po gminie Popielów prezentowano kolejne grupy 

aktywistów, np. strażaków, sportowców, przedsiębiorców, rolników. 

Europejscy eksperci 
odwiedzili  
gminę Popielów  
i odkryli jej walory 
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Komisja została zapoznana z oddolnymi inicjatywami mieszkań-
ców oraz z wielomilionowymi inwestycjami. We wszystkich punk-
tach komisja została bardzo życzliwie przywitana przez lokalne  
społeczności. Sporo miejsca poświęcono współpracy pomiędzy 
mieszkańcami a pracownikami urzędu i różnego typu organizacjami 
rządowymi, ale i pozarządowymi. 

Komisja gościła w gminie Popielów przez kilka godzin, podczas 
których zostały zaprezentowane wyjątkowe walory poszczególnych 
miejscowości, ale również zauważono płaszczyzny, w których wciąż 
są rzeczy wymagające poprawy. Wizytatorzy wykazali duże zainte-
resowanie codziennym funkcjonowaniem tutejszego samorządu, 
jednak przede wszystkim podjęli temat współpracy ponadnarodo-
wej. Szczególnie ważna okazała się otwartość i ofiarność na potrzeby 
Ukraińców, którzy od wielu miesięcy mierzą się z wojną. 

Po reakcjach komisji można wierzyć, że gmina Popielów nie 
pozostaje bez szans w walce o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi. 
Wyniki konkursu zostaną przedstawione w maju 2023 r. Do tego 
czasu wszyscy trzymamy kciuki za sukces. 
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Rafał Kania wydobywa piękno 
z surowego drewna, bo, jak sam twierdzi, 
z każdego kawałka można stworzyć coś  
niepowtarzalnego. Pasjonuje go szeroko 
rozumiane rzemiosło, któremu oddaje 
cząstkę siebie. W rozmowie opowiedział 
m.in. o wyrażaniu emocji, kombina-
cji kilku profesji i swoim największym  
wyzwaniu. 

Od kiedy pracuje Pan z drewnem?

Praktycznie już od najmłodszych lat 
budowałem łuki, strzały, szałasy na drzewach, 
a także pomagałem w pobliskiej stolarni. 
Drewno budziło we mnie ogromne zaintere-
sowanie, lecz dopiero z czasem nauczyłem się 
poprzez nie wyrażać swoją osobowość. 

W każdą pracę wkładam cząstkę siebie, 
czy to jest wybór materiału do projektu, czy też 
prezentacja na zdjęciach. Staram się w każdej 
realizacji pozostawić odcisk mojego dłuta.

Zawodowo drewno pojawiło się chyba 
dopiero stosunkowo niedawno. 

Zanim drewno, stal, rzeźba na dobre 
do mnie zawitały, podążałem drogami bru-
karza, kierowcy zawodowego, ale też typo-
wego pracownika biurowego, by po jakimś  
czasie spróbować sił jako fotograf. To 
wszystko dało mi możliwości sprawdze-
nia siebie oraz moich umiejętności w wielu  
sferach zawodowych. Doświadczenia te 
wykorzystuję również w obecnej pracy,  
np. przy robieniu zdjęć moich gotowych dzieł.

Mówi się, że artyści widzą więcej. Czy fak-
tycznie w każdym kawałku drewna tkwi 
potencjał?

W tym miejscu to ja muszę zadać pytanie. 
Czy jestem artystą? Raczej tak siebie nie spo-
strzegam. Po prostu pasjonuje mnie ta magiczna 
kombinacja drewna, poezji i fotografii.

Wracając do pańskiego pytania. Tak, jak 
najbardziej, w każdym kawałku jest to coś, 
trzeba to tylko dostrzec. Czasami w ułamku 
sekundy zauważasz jego piękno, czasami 
potrzeba obróbki, aby rozbłysnęło blaskiem 
unikalnego wytworu.

Przy pracy w drewnie dokładnie obmy-
ślam strategię działania, ponieważ nie tylko 
staram się maksymalnie zminimalizować 

Każdy kawałek drewna  
ma swój wyjątkowy potencjał

stratę materiału, ale także bardzo cenię  
i szanuję drewno jako budulec i dzieło natury.

Dostrzega Pan to coś, zaczyna realizację 
i nagle okazuje się, że nie da się wykonać 
założonego planu. Co wtedy? 

Zawsze istnieje ryzyko i często tak się 
zdarza. Drewno to materiał jednorazowej 
obróbki, bez odpowiedniego przygotowania, 
planowania takie ryzyko jest większe. Trzeba 
pamiętać, że drewno to kapryśny mate-
riał, plany planami, a w ostateczności trzeba 
podążać za tym, jak nas prowadzi. W trak-
cie obróbki ukazują się niezwykłe słoje, sęki, 
które nadają pracy charakteru, ale jednocze-
śnie wymagają dostosowania się do nich, żeby 
ukazać ich piękno. Dzięki temu każda praca 
jest niezwykła i niepowtarzalna.

Praca rzeźbiarza polega na wydobywaniu 
unikalnego piękna z danego materiału, 
ale z pewnością potrzebna jest jakaś wie-
dza, która może przerodzić się w nowe 
pomysły. 

Najważniejsza jest chyba obserwacja 
natury. Na mój warsztat oddziałują rów-
nież inspiracje zaczerpnięte z prac artystów 
rzeźbiarzy, stolarzy i rzemieślników z Polski, 
a także całego świata. Bardzo ważne są zamó-
wienia klientów, które ciągle popychają mnie 
do rozwoju, szukania nowych rozwiązań. 
Stale się uczę, szukając wiedzy wśród kolegów 
po fachu, ale też i na własnych błędach.

Staram się spełniać wizje klientów. Jed-
nocześnie realizuję ich marzenia i podpo-
wiadam możliwości zgodne z moją najlepszą 
wiedzą, tak aby gotowy produkt przez długie 
lata cieszył nowych właścicieli. Zawsze sta-
ram się dodać coś od siebie, proponuję klien-
tom różne rozwiązania. Chcę, żeby otrzymali 
oni produkt, który przekracza ich pierwotne 
oczekiwania.

Wspomniał Pan o połączeniu poezji, 
drewna i fotografii. Są jakieś próbki  
wierszowe schowane w szufladzie?

Tak, pod drewnianym kluczem.

W jaki sposób można połączyć te trzy  
artystyczne dziedziny? 

Tworzeniu towarzyszą emocje, które 
ciężko wyrazić prostymi słowami i dlatego 
idealna jest tutaj poezja. Sam proces two-
rzenia w drewnie jest podobny do pisania 
wierszy przez poetów, czasami kartka z nie-
udanym wierszem ląduje w piecu. Fotografia 
stanowi dopełnienie, ma nie tylko zachwycić 
odbiorców, ale też pokazać gotowy wyrób.

A jaka była Pana największa drewniana 
realizacja? 

Ta realizacja aktualnie trwa. To prace 
renowatorskie i rekonstrukcyjne, zgodne 
ze starodawną sztuką budowy wiejskiego 
ceglanego domu z drewnianymi stropami,  
schodami, drzwiami i oknami. To nie lada 
wyzwanie, gdyż musiałem najpierw posiąść 
wiedzę na temat ciesielstwa, dekarstwa, sta-
tyki drewnianych zabytkowych konstrukcji.

Na chwilę obecną jest to czyste rzemiosło, 
ale przyjdzie jeszcze pora na artyzm, gdy będę 
wykonywać detale wykończeniowe.

Są realizacje, które szczególnie zapadły  
w pamięć? 

W gruncie rzeczy każda z moich reali-
zacji jest dla mnie ciekawa i cenna w nowo 
nabytą wiedzę. Ale chętnie wspominam 
odtworzenie starej, wiejskiej, kamiennej 
studni z drewnianym pałąkiem oraz masyw-
nymi słupami sprzed 1900 r. Dumnie prze-
jeżdżam obok drewnianego rzeźbionego 
znaku wraz z herbem, który zdobi rynek 
w Popielowie.

Niezwykły zaszczyt spotkał mnie, gdy 
mogłem stworzyć płaskorzeźbę herbu rodu 
szlacheckiego Leliwa z 1464 r. Ale to, co 
najmilej wspominam, to stworzenie klatki 
kanelowej wraz dostarczeniem nad polskie 
morze dla małego włochatego młodzie-
niaszka lubiącego podgryzanie wszystkich 
mebli w domu.

Dojść do perfekcji można tylko metodą 
prób i błędów. Zdarzyły się rzeczy, które 
sprawiły trudność? 

Oczywiście, że były. Jednak trudności 
są do pokonania właśnie przy pomocy pla-
nowania, projektowania, dowiadywania się, 
a czasami czasu. Jeśli za pierwszym razem 
się nie udaje, to próbuję kolejny raz, szukając 
innego rozwiązania. I tak do skutku.

Twierdzę jednak, że nie ma rzeczy nie-
możliwych, ponieważ wszystko jest kwestią 
przygotowania. Drewno to materiał i zara-
zem budulec dla cierpliwych, wytrwałych 
oraz pokornych. Jest bardzo wymagające, 
ale w zamian za szacunek i pasję przy pracy 
obdarza swym pięknym i niepowtarzalnym 
obliczem. Ono ma swój własny charakter, 
który trzeba najpierw zrozumieć, dostrzec 
w nim potencjał i wydobyć jego walory.

Moje prace to czysta pasja, która czasami 
bywa trudna i bezkompromisowa. Coraz 
częściej słyszę, że mam talent, więc może 
w końcu w to uwierzę.

Drewno nie wybacza pomyłki, więc trze-
ba do niego podchodzić ze spokojem.  
Ile czasu mu Pan poświęca?

Moja praca to moje życie. Myślę, że dwa-
dzieścia godzin, bo reszta to sen. Oczywiście 
to żart, bo nie tylko tworzę, ale także muszę 
stale pozyskiwać właściwe materiały, szukać 
nowych sprzętów, które pomogą w realiza-
cji. Dodatkowo samodzielnie przygotowuję 
wyceny, projekty do zamówień. A przy tym 
wszystkim stale się uczę.

Ten cały czas wypełnia tylko kontakt 
z drewnem?

Nie, uwielbiam jeszcze tworzyć w stali 
oraz w produktach pochodzenia roślinnego, 
naturalnego, aczkolwiek nie jest mi obca 
praca z żywicą, pleksą czy miedzią. 

Można powiedzieć, że kocha Pan swoją 
pracę. 

Jak najbardziej! Kocham rzemiosło, 
które codziennie stawia mnie przed wybo-
rami, każe podejmować decyzje i stale uczy 
cierpliwości, pokory i piękna.

Marcin Luszczyk

Fot. archiwum prywatne
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Od 17 października zamknięty jest most  
w ciągu DW 458 w Mikolinie. Prace moderni-
zacyjne mają zostać zrealizowane w przeciągu 
miesiąca. Na ten czas wytyczono objazd.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu od 17 paź-
dziernika prowadzi gruntowną modernizację 

mostu w ciągu DW 458 w Mikolinie. Jej koszt to 
ponad 3,3 mln zł. Inwestycja obejmuje: wymianę 
nawierzchni drogi, remont skarp, odtworzenie 
rowów, czyszczenie studni, naprawę przęseł beto-
nowych i renowację przęsła metalowego, naprawę 
i konserwację barier mostowych, naprawę łożysk 
stalowych i odwodnienie płyty pomostu.

W związku z tak szerokim wachlarzem robót 
most ma być przez miesiąc wyłączony z użytku 
dla samochodów. Zarządcy drogi wskazali zale-
cany objazd z Popielowa do Skorogoszczy. Zmoto-
ryzowani powinni kierować się do Opola, a stam-
tąd w stronę Skarbiszowa. Zachowany jest ruch dla  
pieszych i rowerzystów. Szczegóły tymczasowej trasy 
znajdują się na poniższej mapce.

Wyremontowano ul. Lubieńską w Popielowie
Zakończono realizację remontu ul. Lu-
bieńskiej w Popielowie. Na odcinku ponad 
700 m położono nową nawierzchnię oraz 
wykonano chodnik. Inwestycja otrzymała  
60% dofinansowania. 

Marzeniem każdego kierowcy i użytkow-
nika ruchu drogowego jest nowa, gładka 

nawierzchnia jezdni z szerokimi pasami 
oraz bezpiecznym chodnikiem. Nierzadko 
do osiągnięcia takiego celu potrzeba wiele 
czasu i wysiłku, jednak warto do niego dążyć. 
Gmina Popielów zrealizowała kolejną drogową  
inwestycję. 

Kompleksowe roboty remontowe przeprowa-
dzono na ul. Lubieńskiej w Popielowie. Efektem 
kilkunastotygodniowej pracy firmy ADAMIETZ 
jest poprawiony stan techniczny drogi. Nową 
nawierzchnię bitumiczną położono na odcinku 
o długości 733 m i szerokości 5,5 m. Po obu stro-
nach wykonano pobocza o szerokości 0,75 m. 

Zły stan jezdni nie był jedynym powodem 
inwestycji. Konieczna była także przebudowa 
chodnika, ponieważ ten dotychczasowy był już 
nierówny i w wielu miejscach zarośnięty. Nowy 
ciąg pieszo-rowerowy zachęca do spokojnych 
spacerów. 

Kompleksowa modernizacja drogi i chod-
nika poprawi bezpieczeństwo użytkowników 
ruchu, ale także mieszkańców. Przebudowany 
odcinek będzie stanowić świetne połączenie 
pomiędzy Popielowem a Lubienią. Ponadto 
dogodne warunki infrastrukturalne przyczynią 
się do wzrostu konkurencyjności tamtejszych 
terenów produkcyjnych i inwestycyjnych. 

Inwestycję o wartości 1 477 253,68 zł zre-
alizowano w ramach Rządowego Funduszu  
Rozwoju Dróg. Aż 60% wydatków pokryto 
z otrzymanego dofinansowania. 
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Podpisano umowę na budowę dwóch świetlic 
i kompleksowy remont Centrum Kultury w Popie-
lowie. Ponad pięciomilionowe zadanie powinno 
zakończyć się do końca listopada 2023 r. 

Każda społeczność potrzebuje swojego miejsca do 
spotkań, wydarzeń czy spędzania wolnego czasu. 

Włodarze gminy Popielów wsłuchali się w głosy miesz-
kańców Nowych Siołkowic i Kuźnicy Katowskiej, 
którzy od wielu lat pragnęli własnych świetlic, 
w których mogłoby się toczyć sołeckie życie. 

W dniu 10 października wójt Sybilla Stelmach pod-
pisała z wykonawcą wyłonionym w procedurze prze-
targowej umowę na wykonanie robót budowlanych 
w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury 
kulturalnej na terenie gminy Popielów”. Projektantem 
i realizatorem zadania będzie fi rma Norm-Haus Jelonek 
z Kolonii Biskupskiej. 

W dwóch wsiach wybudowane zostaną świetlice, 
zaś w Popielowie gruntownej przebudowie poddane 
zostanie wnętrze Samorządowego Centrum Kultury, 
Turystyki i Rekreacji w Popielowie. Prace obejmą 
remont: sali głównej, zaplecza scenicznego, szatni, 
sanitariatów, korytarzy. Do pokoi znajdujących się na 
poddaszu poprowadzona zostanie winda zewnętrzna. 

Koszt tych trzech inwestycji to 5 537 000 zł, z czego 
aż 90%  wartości pokryte zostanie z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”. 
Prace powinny zostać zakończone w listopadzie 2023 r. 

Wspomnienie 
Franciszka 
Sośnika

Franciszek Sośnik zmarł 30 września br. 
w wieku 71 lat. Choć mieszkał w gmi-

nie Dobrzeń Wielki, był bardzo związany 
z gminą Popielów. Ten charyzmatyczny 
człowiek wielu talentów pozostanie 
w myślach nas wszystkich.

Przede wszystkim zostanie zapamię-
tany jako znakomity i wyczulony na potrzeby uczniów pedagog, nauczy-
ciel matematyki, fi zyki i wychowania fi zycznego, a wreszcie dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Starych Siołkowicach. Warta utrwalenia jest także jego 
wytrwała praca na rzecz kultury, sportu i turystyki. 

Wielką pasją Franciszka Sośnika była historia regionu, w szczególności 
Chróścic i Siołkowic. Niestrudzenie prowadził badania nad przeszłością tych 
wiosek i był skarbnicą wiedzy o dawnych mieszkańcach i zawiłych kolejach 
śląskich losów. Był autorem wielu wierszy, a także artykułów przybliżających 
ciekawostki i ważne postacie lokalnej historii. 

Aktywnie działał na niwie turystycznej. Współpracował z popielow-
ską grupą „Wandrusie” w organizacji wycieczek w bliskiej okolicy, w kraju 
i zagranicą. Był niezastąpionym towarzyszem wędrówek pieszych i rowero-
wych, zawsze otwartym na nowe i interesujące miejsca oraz ludzi. Uczestni-
czył w pierwszej edycji reaktywowanego „Chodzenia z kozłem” w Popielowie. 
Zarażał wszystkich swoim optymizmem i każdemu okazywał zainteresowanie.

Cześć Jego pamięci!

Gmina Popielów 
czwarta w województwie
Czasopismo „Wspólnota” ogłosiło ranking wydatków inwestycyjnych 
samorządów za lata 2019-2021. Gmina Popielów jest jednym z liderów 
województwa opolskiego. Średnioroczny koszt na jednego mieszkańca 
wyniósł 858,83 zł. 

Coroczny ranking „Wspólnoty” jest podsumowaniem wydatków inwestycyj-
nych samorządów Polski. Każdorazowo pod uwagę jest brana całość kosz-

tów majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach. Tym razem okre-
sem badania były lata 2019-2021, a więc w przeważającej części czas pandemii 
i spowolnienia gospodarczego. 

Gmina Popielów poradziła sobie w tej nowej rzeczywistości i w skali kraju 
nie odnotowała znaczącego kryzysu. Wśród 1523 gmin wiejskich z całej Polski 
nasz samorząd znalazł się za lata 2019-2021 w pierwszej połowie rankingu – 
691. miejsce. 

W województwie opolskim gmina uplasowała się tuż za podium. W kate-
gorii gmin wiejskich większe wydatki per capita miały tylko kolejno gminy: 
Walce, Skarbimierz, Reńska Wieś. W Popielowie średnio na jednego miesz-
kańca wydano 858,83 zł. – Aktualny ranking pokazuje pierwsze trzy lata obec-
nej kadencji. Cieszy nas tak wysoki wynik, bo udowadnia on, że nasze miej-
scowości nieustannie się rozwijają, a kolejne przedsięwzięcia przyczyniają się 
do poprawy życia w tej gminie – mówi Sybilla Stelmach, wójt. 

infrastruktura 
kulturalna 
zostanie 
rozbudowana

Urząd Gminy w Popielowie informuje, iż liście, które nie zmieszczą się 
w pojemniku na bioodpady, można spakować do worków i wystawić obok 

brązowych kubłów w dniu wywozu. Pracownicy firmy Remondis sp. z o.o. 
będą odbierać worki do 30 listopada.

Jesienna zbiórka liści

Wykonawca ma na realizację zadania 400 dni 
od momentu odpisania umowy. Fo
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rozpocznij 
przygodę 
z siłownią

Od  1 7  p a ź d z i e r n i k a  w  h a l i  s p or t owe j 
w Popielowie prowadzone są bezpłatne zajęcia 

ogólnorozwojowe dla młodzieży i dorosłych. 
Wykwalifi kowany trener personalny jest dostępny 
w każdy poniedziałek od godz. 20.00. Zachęcamy 
do zapisów pod numerem tel. 77 427 58 57. 
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Z życia przedszkoli…
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O życie należy dbać, a w sytuacjach zagrożenia trzeba umieć je 
ratować. W obliczu niebezpieczeństwa i w nagłym wzburzeniu 

możemy zapomnieć, jak powinien przebiegać proces udzielania pierw-
szej pomocy. Dlatego tak ważne jest, aby te podstawowe zasady ratunku 
przedmedycznego przekazywać już jak najmłodszym osobom, bo wtedy 
istnieje większe prawdopodobieństwo pełnego przyswojenia otrzyma-
nych informacji. 

Dzieci z Przedszkola Publicznego w Popielowie po raz kolejny 
odwiedził ratownik medyczny, który przypomniał, jakie czynno-
ści należy podjąć w przypadku utraty przytomności drugiej osoby, jej 
zakrztuszenia lub złego samopoczucia. Specjalista zaprezentował na 
fantomach resuscytację krążeniowo-oddechową, czyli połączone prowa-
dzenie uciśnięć klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi. Odważne 
i chętne przedszkolaki także sprawdziły, czy poradziłyby sobie w takiej 
sytuacji. Pouczające spotkanie zostało zamknięte lekturą opowiadania 
pt. „Mądra Myszka”, w którym przedstawiona została codzienna praca 
Ani, dziewczyny pomagającej osobom w zdrowotnej potrzebie. 

Ulubiony owoc dzieci? 
Czerwone jabłuszko!
Jesień to nie tylko zwiastun zbliżającej się wielkimi krokami zimy,  

to przede wszystkim paleta barw, ciepłe promienie słońca oraz 
obfite zbiory w sadach. Jednym z najbardziej popularnych owoców 
w Polsce jest jabłko, które swoje święto na całym świecie obchodziło 
28 września. 

Podopieczni Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach 
uczcili ten dzień w czerwono-zielonych strojach. Obchody rozpo-
częły się rozmowami na temat wyglądu, kształtu, wielkości, koloru 
i smaku tego owocu. Teoretyczne rozważania zostały poparte  
zajęciami kulinarnymi, podczas których dzieci przygotowały surówkę 
z jabłek i marchewek oraz sok jabłkowy. Potrawy musiały być  
wyjątkowo smaczne, ponieważ talerzyki i szklanki opustoszały 
w mgnieniu oka. Po tak ciekawym dniu najmłodsi chętniej będą 
wybierać jako przekąskę tę czerwoną dumę polskich sadowników. 

Jesień przyniosła ze 
sobą listę zadań
Każda z czterech pór roku jest wyjątkowa i ma swoich miło-

śników. Największą sympatią cieszą się lato i wiosna, bowiem 
według sondażu CBOS najbardziej lubi je aż prawie 90% społe-
czeństwa. Podium zamyka jesień, która za każdym razem ubiera 
naturę w wyjątkowo barwną szatę. 

W Przedszkolu Publicznym w Karłowicach radośnie powi-
tano Panią Jesień, która poza wirującymi liśćmi, ogromnymi 
dyniami czy grzybami w lasach przyniosła także list ze spe-
cjalnymi zadaniami. Dzieci zostały poproszone o wyrecytowa-
nie wierszyków, zaśpiewanie piosenek, zaprezentowanie tań-
ców czy też przeliczenie darów jesieni, m.in. kasztanów. Na ich 
talerzach pojawiły się smakowite jeże, które zostały wykonane  
z owoców. Najmłodsi poznali charakterystykę obecnych warun-
ków atmosferycznych i przyrodniczych podczas spaceru. Spo-
kojna wędrówka sprzyjała dostrzeżeniu wszystkich zmian 
w wyglądzie natury. Fo
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Umieć udzielić pierwszej 
pomocy powinien każdy
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Kasze i pierogi zdominowały warsztaty kulinarne 
przeprowadzone w Kurzniach. Mieszkańcy sołec-
twa nabyli umiejętność wykonywania dekoracji 
metodą wyplatania. Przed nimi jeszcze spotkanie 
integracyjne. 

Kuchnia to miejsce, w którym najdokładniej łączą 
się różne kultury, tradycje i regiony. To podczas 

gotowania jednoczą się całkiem odmienne światy,  
np. kwaśny i słodki, nowoczesny i babciny, śląski i kre-
sowy. Koło Gospodyń Wiejskich Tradycja z Kurzni 
postanowiło zaprosić mieszkańców całego wojewódz-
twa do wspólnego pichcenia i spędzenia czasu. 

Uczestnicy projektu „Nasze tradycje są smaczne” 
wzięli udział w kilku warsztatach kulinarnych,  
w których w roli głównej wystąpiły kasza oraz pie-
rogi. – Nic tak nie łączy jak wspólne przygotowywanie 
posiłków, stąd pomysł na taki rodzaj integracji poko-
leń. W warsztatach biorą udział całe rodziny, obecni  
są nawet panowie, którzy chętnie włączają się w zada-
nia – mówi Alicja Gieża, przewodnicząca koła. 

Kucharz Patryk Buchta z „Pracowni smaków” 
pokazał, że kasza nie musi być nudnym dodatkiem  

Pracowali nad swoją kondycją 
i zadbali o zdrowie
W projekcie #Ilikefitness wzięło udział piętnastu młodych 
mieszkańców gminy Popielów. Uczestnicy podczas ćwiczeń 
wzmocnili mięśnie całego ciała, poznali zasady pozytywnego 
myślenia oraz zaznajomili się z zasadami zdrowego żywienia. 

Powrót do popandemicznej rzeczywistości był trudny dla wielu 
osób. Największe konsekwencje psychiczne i fizyczne zauważono 

u młodzieży, która kilkanaście miesięcy spędziła w domach na nauce 
zdalnej. Brak kontaktu z rówieśnikami i możliwości swobodnego 
odkrywania świata negatywnie wpłynęła na ich zachowania. 

Sposobem na powrót do dawnych zwyczajów i dobrego samopo-
czucia był projekt „#Ilikefitness”, który został zrealizowany we wrze-
śniu i październiku w sali gimnastycznej w Popielowie. Piętnaście 
osób wzięło udział w działaniu przeprowadzonym w ramach inicja-
tywy „Opolskie dla młodzieży”. 

Uczestnicy ośmiokrotnie spotkali się z trenerem personalnym, 
który podczas wspólnych ćwiczeń pokazał, jak należy prawidłowo 
dbać o swoją sylwetkę. Treningi były skupione na wzmacnianiu, 
kształtowaniu i rzeźbieniu mięśni całego ciała. Podczas warsztatów 
dietetycznych i psychologicznych przypomniano odwieczną zasadę 
„w zdrowym ciele zdrowy duch”. W ramach międzypokoleniowych 
godzin zdrowia młodzi przekazali swoją wiedzę seniorom. 

Tradycje mieszkańców Kurzni 
są wyjątkowo smaczne

Wszystkie osoby, które wzięły udział w oddolnej inicjatywie mło-
dzieży, otrzymały torby sportowe. Organizatorzy wierzą, że nagrody 
będą stanowić motywację do kontynuowania przygody z fitnessem. 
Do realizacji spotkań zakupione zostały zestawy specjalnych gum 
oraz maty do ćwiczeń.
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Grupa młodych uczestnicząc w projekcie, zadbała o swoją kondycję psychoficzną.
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do potraw, a może być smaczną dominantą. 
Przygotowano m.in. krem dyniowy z popcor-
nem z kaszy gryczanej, kaszotto ze świeżymi 
grzybami, lody na ciekłym azocie z kaszy jagla-
nej. Doświadczone gospodynie przekazały młod-
szemu pokoleniu bogatą wiedzę z kuchni kresów. 
Międzypokoleniowe gotowanie zaowocowało 
smacznymi pierogami z różnymi farszami oraz 
barszczem ukraińskim, który powstał w oparciu 
o dawną metodę wykorzystującą kiszone buraki 
ćwikłowe. 

 Spotkania o charakterze gastronomicznym 
nie były jedyne. Przeprowadzone zostały warsz-
taty rękodzielnicze. Spod zwinnych palców kil-
kudziesięciu mieszkańców wyszły piękne ozdoby 
ze sznurka. Makramy przyozdobią kuchnie 
uczestników. 

Finał projektu odbędzie się 19 listopada 
(sobota) w tamtejszej świetlicy wiejskiej. Wów-
czas wszyscy uczestnicy wezmą udział w spotka-
niu integracyjnym pn. „Dzień kultury kresowej”, 
które będzie połączone z obchodami świętowa-
nia jubileuszu 25-lecia Programu Odnowy Wsi. 
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Strony pełne kultury

Zajęcia plastyczne „CzyTo sztuka”, jesienna moda na czytanie 
i klub historyczny to propozycje Gminnej Biblioteki Publicz-
nej na rozwijające spędzanie wolnego czasu. Placówka urucho-
miła nową zakładkę na swojej stronie internetowej. 

Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Popielowie nieustannie stara 
się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom swoich czytelników 

i mieszkańców całej gminy. Zgodnie z sugestiami rozszerzana jest 
oferta placówki i dlatego w ostatnim czasie pojawiły się aż cztery 
nowe propozycje.

Udany duet książki i artyzmu
Po wakacyjnej przerwie do cotygodniowego kalendarza wyda-

rzeń bibliotecznych powróciły zajęcia plastyczne, które prowadzone 
są w ramach cyklu „CzyTo sztuka”. Dzieci podczas spotkań poznają 
ciekawe historie i bajki, a następnie wykonują związane z nimi prace 
plastyczne. Przedszkolaki wraz z rodzicami są mile widziane w każdy 
poniedziałek o godz. 16.30, dzieci szkolne zaproszone są w środy 
na godz. 16.00. 

Las może być miejscem integracji 
i wartościowej nauki
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Biblioteka od wakacji realizuje projekt pn. „Leśna integracja 
i edukacja”. Dzieci rozwijają swoje zdolności artystyczne oraz 
poznają tajemnie lasu, jego mieszkańców i rosnących w nim 
roślin. 

O czym szumią drzewa? Wiele dzieci zadaje sobie to pytanie, 
gdy mija wysokie i rozłożyste klony, dęby, lipy, kasztanowce 

i wiele innych. Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Popielowie posta-
nowiła pomóc najmłodszym znaleźć odpowiedź i zaprosiła je w lipcu 
do uczestnictwa w projekcie pn. „Leśna integracja i edukacja”. 

W Popielowie, Karłowicach i Stobrawie w trakcie wakacji i po 
nich odbyło się kilka spotkań warsztatowych, podczas których mło-
dzi odkrywcy prawd natury podejmowali temat funkcjonowa-
nia lasów i jego mieszkańców. Zajęcia rozpoczynały się od wspól-
nego czytania książek nawiązujących do motywu przewodniego. 
Po lekturze przychodził czas na część praktyczną. 

Dzieci stworzyły własne trójwymiarowe drzewa, metodą 
decoupage przyozdobiły drewniane krążki, przygotowały makietę 

najbliższego lasu, wykonały pocztówki, zaprojektowały komiks edu-
kacyjny i malowały na szkle. Warunkiem przystępowania do wszyst-
kich prac było uruchomienie swojej kreatywności, a tej uczestnikom 
nie brakowało. – Biblioteka po każdym spotkaniu była niezwykle 
kolorowa, a to za sprawą śladów po farbach, rozsypanego brokatu 
czy rozrzuconych ścinków kartek. Dzieci twórczo podchodziły do 
wszystkich zadań – opowiada Barbara Kopka, bibliotekarka. 

Uczestników spotkań odwiedzili goście, wśród których był Adam 
Janicki, pracownik Nadleśnictwa Kup, który przybliżył swoją pracę 
i opowiedział o tym, co w lesie piszczy. Równocześnie odbył się wer-
nisaż prac prezentujących drzewa w czterech porach roku. 

W część podejmowanych działań czynnie włączają się osoby 
z niepełnosprawnością, które korzystają z Terapii Zajęciowej 
w Starych Siołkowicach. Do wspólnej integracji zaproszone są rów-
nież podopieczne Ośrodka Wychowawczego w Stobrawie. Zwień-
czeniem wielotygodniowych spotkań będzie wizyta w siedzibie 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy, która już wkrótce. 

Projekt fi nansowany jest ze środków Fundacji PZU. 

Kreatywnie i twórczo z biblioteką
Czytanie książek  jest w modzie

Do 23 listopada prowadzony jest konkurs pn. „Jesienna moda 
na czytanie”, którego celem jest popularyzacja książki i czytelnictwa. 
Aby wziąć udział w rywalizacji, należy wykonać zdjęcie promujące 
rozmiłowanie w książce. Uczestnikiem może zostać każdy, niezależ-
nie od wieku. Szczegółowe zasady określone są w regulaminie. 

Grono historyków się powiększa
Klub historyczny ma za sobą już dwa spotkania, podczas których 

prowadzone były dysputy o przeszłości regionu i cennych historycz-
nie miejscach. Szeregi grupy powiększyły się o nowych członków. 
Do współuczestnictwa wciąż zaproszeni są wszyscy pasjonaci patrze-
nia w czasy minione. 

Wymarzona książka w bibliotece
Placówka utworzyła na swojej stronie internetowej specjalną 

zakładkę, w której czytelnicy mogą zaproponować książkę, której nie 
ma w zasobach biblioteki. Wystarczy podać tytuł książki i dane jej 
autora, a wkrótce pozycja może wzbogacić gminne zasoby. 
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Euforia od dziesięciu lat 
zachwyca publiczność
Zespół taneczny „Euforia” działa przy SCKTiR od 2012 r. Z okazji jubileuszu 
przygotowano wyjątkowe spotkanie, podczas którego tancerki zaprezentowa-
ły swoje aktualne układy, a poprzez relację zdjęciowo-filmową przypomniane  
zostały wcześniejsze choreografie.

Marta Graham powiedziała, że: „wielcy tancerze nie są świetni ze względu na swoją 
technikę; są świetni ze względu na swoją pasję” i bez wątpienia miała rację. Naj-

lepszym tego przykładem są członkinie zespołu tanecznego „Euforia”, który już od 
dziesięciu lat z powodzeniem działa przy Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki  
i Rekreacji w Popielowie. Dziewczęta pod okiem instruktorki Justyny Gawrońskiej  
tworzą silną grupę, którą scala miłość do tańca.

Tanecznie uczciły swoje święto
Dotychczasowa działalność tej sekcji została podsumowana podczas jubileuszu, 

który odbył się 22 października. W spotkaniu wzięły udział osoby, które na co dzień 
tworzą bądź tworzyły zespół. Obecne były aktualne tancerki, ale i te „emerytowane”. 
Przybyło także sporo przyjaciół drużyny.

– Euforia jest moim pierwszym zespołem, który prowadzę samodzielnie. Dlatego 
tak bardzo jestem dumna z każdego osiągnięcia, sukcesu czy po prostu z dobrego słowa.

Jubileusz jest okazją do podziękowania wszystkim dziewczynom za ich wkład w funk-
cjonowanie zespołu i ciężką pracę na treningach – dziękuje Justyna Gawrońska, trenerka.

Przed uczestnikami spotkania w swoich choreografiach zaprezentowały się obecne 
członkinie zespołu, a układy byłych tancerek zostały wyświetlone na ekranie. Było więc 
sporo oklasków, gratulacji, ale także wzruszeń. Ponadto był także czas podziękowań. 
W kilku występach dziewczętom towarzyszyły koleżanki ze Studia Piosenki oraz zaprzy-
jaźniona orkiestra dęta „Select Band”. Punktem kulminacyjnym tanecznego wieczoru 
było gromkie „Sto lat!” i smaczny tort.

Zespół stale się rozwija
Zespół taneczny w Centrum Kultury działa pod nazwą „Euforia” od 2012 r. Obecnie 

tworzą go same dziewczęta podzielone na cztery grupy wiekowe. Najmłodsze tancerki 
mają zaledwie cztery lata, zaś najstarsza szesnaście. Od 26 października prowadzone są 
także bezpłatne zajęcia taneczne dla dorosłych. Do grupy „Euforia Gold” mogą dołączyć 
chętni w każdym wieku, którzy chcą poznać różne style taneczne: latino solo, taniec 
liniowy, bachata, salsa (zapisy – tel. 794 344 056).

Początkowo „Euforia” prezentowała układy w stylu show i disco, ale z czasem 
członkinie sięgnęły po rekwizyty, jakim były pompony. Dziś pojawiają się już pierwsze  
sceniczne próby z pałkami. Zespół ćwiczy dwa razy w tygodniu przez dziesięć miesięcy 
w roku, natomiast przed zawodami treningi są częstsze. – Uczestnictwo w takich zaję-
ciach jest bardzo ważne, ponieważ świetnie wpływa na kondycję fizyczną naszych dzieci 
i przede wszystkim pomaga w rozwijaniu ich pewności siebie. Występy przed wieloma 
ludźmi, a na zawodach przed specjalnym jury, nie są łatwe, jednak gdy od najmłod-
szych lat dzieci mają z tym styczność, to zaczyna być dla nich naturalne – mówi Anna  
Gwizdała, mama Natalii.

Dziewczyny regularnie ubogacają swoimi występami wszelkie lokalne uroczystości, 
ale również godnie reprezentują gminę Popielów poza jej granicami. Zaprezentowały się 
już m.in.: w opolskim oddziale TVP, podczas bajkowego koncertu z orkiestrą „Kaprys”, 
na deskach Teatru im. J. Kochanowskiego. Każdy wyjazd jest okazją do zaprezentowania 
swoich umiejętności oraz pełnego zaprzyjaźnienia się. – W zespole jest mnóstwo wyda-
rzeń integracyjnych, gdzie oprócz tańca dzieci świetnie się bawią. Córka bardzo dobrze 
wspomina zeszłoroczny wyjazd do Jarnołtówka, lecz zawsze największą radością jest  
dla niej przywieziony medal – dopowiada Gwizdała.

Na koncie zespołu jest wiele sukcesów o charakterze ogólnopolskim i międzynaro-
dowym. Z Mistrzostw Polski 
w Krzywinie w 2019 r. przy-
wiozły aż siedem pucharów, 
z czego pięć za pierwsze 
miejsca. „Euforia” dwukrot-
nie wzięła udział w Mistrzo-
stwach Europy w Chorwa-
cji. W 2018 zajęły 4. i 6. miejsce 
w choreografiach scenicznych. 
Wspomnieniem na całe życie 
pozostanie dla juniorek i kade-
tek uczestnictwo w tegorocznych 
Mistrzostwach Świata.

Wszystkim tancerkom i tre-
nerce przekazujemy słowa gratu-
lacji i jednocześnie życzymy wiele 
radości i powodzenia z każdego 
stawianego w tańcu kroku.
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Już kilkaset osób wzięło udział w wydarzeniach zorganizowanych 
w ramach projektu ekologicznego, który realizowany jest przez 
gminę Popielów. W edukację dzieci i dorosłych aktywnie włączył 
się Stobrawski Park Krajobrazowy. 

Zachowanie naturalnego charakteru lasów i otaczającego środo-
wiska jest jednym z priorytetów gminy Popielów, co znajduje 

swoje odzwierciedlenie w podejmowanych działaniach projektowych.  
Od 2020 roku prowadzone są zadania w ramach inicjatywy pn. „Stobraw-
ska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”. 
Dwa z nich odbyły się w Kaniowie i Ładzy. 

Zdobywali wiedzę przy różnych stoiskach
Dzień bioróżnorodności ekologicznej odbył się 4 września w Kanio-

wie, gdzie przygotowanych zostało kilka atrakcyjnych stoisk z bogatą 
ofertą warsztatową. Dzieci mogły poznać różnorodność biologiczną oraz 
formy ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego. 

Zabawie nieodzownie towarzyszyła edukacja. Uczestnicy wykonali 
własne książeczki informujące o lokalnych pomnikach przyrody oraz 
drewniane obrazki przedstawiające kamyczkowe ptaki. Do powstania 
prac w przeważającej mierze wykorzystano skarby natury, np. liście, 
gałązki. Nierzadko sięgano po materiały z recyklingu. – Poprzez tego 
rodzaju zajęcia chcemy zaszczepić w młodych ludziach szacunek do przy-
rody. Ochrona środowiska jest naszym wspólnym zadaniem i od każdego 
z nas zależy jej stan przez kilkadziesiąt najbliższych lat. Trzeba podejmo-
wać działania, dopóki nie jest jeszcze za późno – mówi Monika Kopka-
-Jędrychowska, sekretarz gminy Popielów. 

Dorośli dowiedzieli się, że nie ma niczego cenniejszego niż zacho-
wanie bioróżnorodności w przydomowych ogrodach. Michał Przybylski, 
hodowca i wielki pasjonat winorośli, przybliżył tematykę uprawy starych 
odmian tego owocu oraz tworzenia z niego soku. Panie z zainteresowa-
niem podłapywały pomysły na tworzenie jesiennych ozdób bazujących 
na dobrodziejstwach podwórka. 

Poznawali nieznaną stronę parku
Mieszcząca się w Ładzy siedziba Stobrawskiego Parku Krajobrazo-

wego stała się 28 września międzygminnym i międzypokoleniowym  
centrum edukacji przyrodniczej. W ośrodku spotkało się łącznie ponad 
500 osób (uczniów i seniorów) z kilkunastu miejscowości, np.: Lubieni, 
Karłowic, Zagwiździa, Łubnian, Pokoju. 

Uczestnicy tworząc breloki w kształcie zwierząt, mieli okazję,  
aby poznać mieszkańców parku. Wiedza o faunie weryfikowana była 
podczas rebusów i zagadek. W trakcie pogadanki o ptakach zamieszkują-
cych okolicę wykonano mini budki lęgowe, które zostały przyozdobione 
w stylu decoupage. 

Swoje propozycje warsztatowe przygotowały również popielowskie 
instytucje Gminna Biblioteka i Centrum Kultury. Bazując na naturalnych 
materiałach i elementach, można było stworzyć kartki z pozdrowieniami, 
zawieszki i naszyjniki. 

Pracownicy SPK przeprowadzili prelekcję na temat walorów 
przyrodniczych regionu, zaprosili do udziału w kilku warsztatach,  
np. podczas geologicznych szukano złota. Osoby o bystrym oku i czuj-
nym uchu mogły rozpoznawać tropy oraz odgłosy dzikich zwierząt. 
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni gadżetami i upominkami. 

Edukują i rozwijają infrastrukturę 
Choć wśród głównych założeń projektu znajduje się podniesie-

nie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat ochrony natury  

w edukacji ekologicznej 
chętnie biorą udział  
dzieci i dorośli
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Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, to nie zapomniano 
o rozwoju infrastruktury rekreacyjno-przyrodniczej. Zarówno 
w gminie Popielów, jak i w gminach partnerskich (Łubniany, 
Murów, Pokój), są przygotowywane i oznaczane ścieżki rowe-
rowe. Zintegrowana sieć tras będzie prowadzić przez 450 km. 

W poszczególnych miejscowościach przeprowadzono już 
rozbudowę lub budowę punktów służących edukacji przyrodni-
czej mieszkańców. Postęp prac przedstawiono w wystawie zdjęć, 
która była dostępna dla osób biorących udział w warsztatach. 

Projekt pn. „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
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Solidna, 
pewna, lokalna.
Siła przedsiębiorstw
gminy Popielów
Zapraszamy do kontaktu usługodawców, którzy chcą przybliżyć 

czytelnikom swoją działalność. Jednorazowa i bezpłatna forma 
promocji obejmuje: nazwę, lokalizację, dane kontaktowe, zakres 
działalności i logo (jeśli fi rma posiada).

Zainteresowani proszeni są o przesłanie wskazanych informacji 
na adres: nowinygminne@gmail.com.

Nasz przepiśnik 
Gmina Popielów wyróżnia się swą różnorodnością 
kulturową, religijną i... kulinarną. W wielu domach 
do dziś wykorzystywane są przepisy z zeszytów babć 
lub nawet prababć. Receptury przechodzą z pokolenia 
na pokolenie i tworzą niesamowite rodzinne historie.

Zapraszamy do dzielenia się tymi przepisami. Chcemy 
pokazać nasze gminne bogactwo kulinarne. Potrawy kre-

sowe, śląskie, polskie. Nalewki, wina, syropy. Powidła, dżemy. 
Ciasta, ciasteczka, wafl e. Stwórzmy wspólnie gminny PRZE-
PIŚNIK i ubogaćmy wzajemnie swoje kuchnie.

Przepisy prosimy przesyłać na maila
nowinygminne@gmail.com

W miarę możliwości 
warto dołączyć do nich fotografi ę potrawy.

Składniki na 2-3 słoiki (1-litrowe):
• 1 główka czerwonej kapusty
• 2 marchewki
• 20 g soli na 1 kg kapusty

Wykonanie:
Obierz kapustę z wierzchnich liści. Poszatkuj kapustę dużym nożem lub 
na tarce do warzyw. Wymieszaj kapustę z solą, ugnieć trochę. Odstaw na 
kilkanaście minut. Zetrzyj marchew na tarce o grubych oczkach. Dodaj do 
kapusty, wymieszaj. Ułóż kapustę w słoikach, mocno dociskając. Możesz 
wykorzystać drewnianą łyżkę. Postaraj się, by kapusta puściła sok. Zakręć 
szybko słoiki i odstaw na 3-6 dni w zaciemnione miejsce. Kapustę w sło-
ikach przechowuj w chłodnym pomieszczeniu lub w lodówce.

Smacznego!

Modra kapusta na zimę

Uczniowie szkół podstawowych z gminy Popielów byli 
bezkonkurencyjni w ostatnich zmaganiach lekkoatletycz-
nych. Pokonali oni rywali na różnych szczeblach i awansowali 
do etapu ogólnopolskiego. 

Gmina Popielów słynie w regionie z bardzo wysokich osiągnięć 
lekkoatletycznych. Rokrocznie uczniowie trzech szkół podsta-

wowych stają na podiach w wielu konkursach o zasięgu powiato-
wym, wojewódzkim, a nawet krajowym. Ich półka z pucharami po raz 
kolejny powiększyła się o kilka nowych trofeów. 

W ostatnich dniach września reprezentanci gminy zdobyli złote, 
srebrne i brązowe medale w biegach przełajowych, które tradycyjnie 
zorganizowane zostały przez gminę Dąbrowa. Na tzw. pudle znalazły 
się drużyny: 1. miejsce: dziewczęta 2010-2011 PSP Popielów, chłopcy 
2010-2011 PSP Stare Siołkowice, 2. miejsce: chłopcy 2008-2009 
PSP Karłowice, chłopcy 2010-2011 PSP Karłowice, 3. miejsce: chłopcy 
2008-2009 PSP Popielów, chłopcy 2012-2013 PSP Karłowice. 

Indywidualnie najlepsi okazali się Anita Głowacz i Antoni 
Walaszczyk. Drugie lokaty zajęli Victoria Skrzypiec i Jakub Frach. 
Podium zamknęła Anita Glid. 

Kilka dni później ponownie w Dąbrowie odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych Igrzyska Młodzieży 
SZS i znów na podium stanęli młodzi sportowcy z gminy Popielów: 
1. miejsce: dziewczęta młodsze PSP Popielów, chłopcy młodsi PSP 
Karłowice, chłopcy starsi PSP Karłowice, 2. miejsce: chłopcy starsi PSP 
Popielów, chłopcy młodsi PSP Stare Siołkowice. 

Wysokie lokaty zagwarantowały biegaczom udział w wojewódz-
kim etapie, który został przeprowadzony 12 października w Namysło-
wie. Stamtąd ozłocone wróciły biegaczki z Popielowa. – Jestem dumna 
z osiągnięć moich uczniów, jednak ciągle im powtarzam, że sukces 

Biegną po swoje marzenia i złote medale
możliwy jest tylko po intensywnej i systematycznej pracy. W sporcie 
potrzeba sporo samodyscypliny, dlatego nie wolno zbyt wcześnie osia-
dać na laurach – mówi Stanisława Szyndlarewicz, nauczycielka wf-u. 

Mnóstwo  pozytywnych emocji popielowskiej szkole dostar-
czyła bez wątpienia Anita Głowacz, uczennica klasy piątej. Osiągając 
świetne wyniki na Stadionie Lekkoatletycznym im. Opolskich Olim-
pijczyków w Opolu, awansowała ona do fi nału zawodów pn. „Lekko-
atletyczne nadzieje olimpijskie. Najlepsi z najlepszych” w Warszawie. 

Kilkunastoletnia mieszkanka Rybnej wygrała w swojej katego-
rii wiekowej (rocznik 2011) w dwuboju składającym się z biegu na 
300 m i rzutu piłeczką palantową. Anita pobiła swój rekord życiowy 
i przekroczyła linię mety z czasem 49,19 sekund. 

Gratulujemy wszystkim młodym sportowcom i ich trenerom! 
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Lekkoatleci z Popielowa regularnie zdobywają najwyższe pozycje.
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W gminie Popielów prowadzone są standardowe działania 
profilaktyczne związane z hipotetyczną możliwością awarii 
elektrowni jądrowej. Powołany został specjalny zespół, który 
ma czuwać nad ewentualną dystrybucją tabletek jodowych.

Prawidłowo funkcjonujące państwo powinno być przygotowane 
na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa i sprawy kryzysowe, 

a rządzący muszą być zobowiązani do dalekosiężnego patrzenia na 
sprawy geopolityczne. Nieobliczalność władz Federacji Rosyjskiej 
zmusza do podejmowania licznych działań profilaktycznych. Jednym 
z nich jest dystrybucja tabletek jodku potasu, będących zabezpiecze-
niem przed skutkami ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Po co jodek potasu?
W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmos-

fery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przeby-
wającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stę-
żenie stabilnego jodu. Nasyca on tarczycę, blokując wchłanianie jego 
radioaktywnej odmiany.

Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium 
Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu pro-
mieniowania w atmosferze. Instytucje informują, że w obecnej chwili 
zagrożenie nie występuje, a wszelkie działania mają charakter zapo-
biegawczy.

Profilaktyka jodowa.  
Podstawowe informacje dla mieszkańców

Mieszkańcy otrzymają pomoc
W gminie Popielów powołany został Gminny Zespół Zarządza-

nia Kryzysowego do celów dystrybucji tabletek. Ma on nadzorować 
kolportaż preparatu, gdy zajdzie taka potrzeba, a Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji wyda stosowne decyzje. Ewentualny 
kolportaż prowadzony będzie w piętnastu punktach, do których 
będą mogli zgłaszać się dorośli przedstawiciele każdego z domostw, 
którzy otrzymają także tabletki dla pozostałych współdomowników. 

Należy pamiętać, że aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek 
należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu 
od właściwych służb o wystąpienia skażenia (najlepiej w ciągu 2 
godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od eksplozji nadal pozo-
staje korzystne.

Dawkowanie zależne od wieku
Tabletki można zażyć dopiero po wystąpieniu realnego niebez-

pieczeństwa, a sposób ich dawkowania jest odpowiednio określony. 
Dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. (w tym kobiety w ciąży 
i karmiące piersią) powinni zażyć 2 tabletki. Dzieciom od 3 do 12 r.ż. 
należy podać 1 tabletkę. Dzieci od 1 miesiąca do 3 r.ż. mogą przyjąć 
tylko ½ tabletki (25 mg jodu), zaś noworodki ¼.

Szczegółowe informacje o zaleceniach i  przeciwska-
zaniach stosowania jodku potasu znajdują się na stronie  
rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl.

PSP w PoPielowie
ul. Powstańców 14 (sala gimnastyczna)

dla mieszkańców Popielowskiej Kolonii i Popielowa - ulice: 1 Maja, Leśna,  
Lipie Laski, Lubieńska, Odrzańska, Opolska, Podstawie, Powolnego, Powstańców, 
Śluza Zawada, Wolności, Zajączka, Wiejska

Remiza oSP w PoPielowie
ul. Dworcowa 27a

dla mieszkańców Popielowa – ulice: Akacjowa, Błonie, Brzozowa, Chopina,  
Dworcowa, Klasztorna, Klonowa, Lipka, Piastowska, Polna, Przyszłości,  
Sienkiewicza, Sosnowa, Spacerowa, Wiatraki

SCKTiR w PoPielowie
ul. Powstańców 34

dla mieszkańców Popielowa – ulice: Brzeska, Jakuba Kani, Kamieniec, Kościuszki, 
Kraszewskiego, Leger, Leśniczówka, Moniuszki, Ogrodowa, Poprzeczna, Prusa, 
Szkolna, Zielona

PSP w KaRłowiCaCh
ul. Kolejowa 9 (sala gimnastyczna)

dla mieszkańców Karłowic – ulice: Słoneczna, Osiedle, Kolejowa,  
Henryka Sienkiewicza, Leśna, Tęczowa

Remiza oSP w KaRłowiCaCh
ul. Kolejowa 1c

dla mieszkańców Kuźnicy Katowskiej i Karłowic – ulice: Polna, Rynek, Krótka, 
Kościelna, Cicha, Marii Konopnickiej

Dom KulTuRy w KaRłowiCaCh
ul. Brzeska 2a

dla mieszkańców Karłowic – ulice: Dworcowa, Brzeska, Bocznobrzeska,  
Karłowiczki, ks. dra Jana Dzierżona, Pokojowa, Młyńska, Boczna Kolejowa,  
Leśniczówka, Olszak, Wapienniki

PSP STaRe SiołKowiCe
ul. Klapacz 62 (sala gimnastyczna)

dla mieszkańców Nowych Siołkowic i Starych Siołkowic – ulice: 1 Maja, Klapacz, 
Łączna, Młyńska, Nowa Młyńska, Pocztowa, Polna, Przyszłości, Wacława,  
Wolności, Zamknięta, Zielona, Żytnia

Remiza oSP w STaRyCh SiołKowiCaCh
ul. Michała 55a

dla mieszkańców Starych Siołkowic – ulice: Boczna, Dolna, Górna, Jodłowa, 
Kowalska, Krótka, Łąkowa, Nowa, Piaskowa, Piastowska, Poprzeczna, Sosnowa, 
Warszawska, Wiatraki, Zajączka

SalKa CaRiTaS na Plebanii
ul. Michała 1

dla mieszkańców Starych Siołkowic – ulice: Biedaszka, Błonie, Kopiec,  
Mały Kopiec, Michała, Powstańców Śląskich, Słoneczna, Zacisze, Zapłocie

ŚwieTliCa w STaRyCh KolniaCh 
ul. Wiejska 2

 dla mieszkańców Stobrawy

ŚwieTliCa w Rybnej 
ul. Odrzańska 15

dla mieszkańców Starych Kolni

ŚwieTliCa w KuRzniaCh  
ul. Szkolna 3a (dla mieszkańców Rybnej)

dla mieszkańców Rybnej

ŚwieTliCa w lubieni  
ul. Wiejska 38

dla mieszkańców Kurzni

ŚwieTliCa w Kaniowie  
ul. Szkolna 1

dla mieszkańców Lubieni

PuNkty eweNtualNej dyStrybucji tabletek jodku PotaSu


