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Gmina Popielów jest usytuowana wzdłuż prawo-
brzeżnej strony Odry w województwie opolskim 

i zajmuje powierzchnię 175, 57 km². Wraz z dwunasto-
ma gminami tworzy Powiat Opolski, będąc położoną 
na jego północno-zachodnim skraju. Graniczy od po-
łudniowego wschodu z gminą Dobrzeń Wielki, od po-
łudnia z Dąbrową i Lewinem Brzeskim, od zachodu ze 
Skarbimierzem, od północnego zachodu z Lubszą, zaś 
od północy ze Świerczowem, a od północnego wschodu  
z Pokojem. 

Bez wątpienia jest jednym z piękniejszych miejsc 
na Opolszczyźnie. Prawie 80% obszaru gminy stano-
wi Stobrawski Park Krajobrazowy. Dzięki tak licznym  
lasom oraz rolniczemu charakterowi strategicznym  

Grudzień 2020

Gmina  
Popielów

celem rozwoju stały się turystyka i rekreacja. Blisko 7900 
mieszkańców może na co dzień korzystać z bogactwa 
naturalnego tych ziem i prowadzić tutaj swoje życie ro-
dzinne, zawodowe i społeczne. Do częstych odwiedzin 
zachęcane są także osoby z sąsiednich samorządów. 

Urokliwe krajobrazy, różnorodność flory i fauny, 
lokalne tradycje, śląsko-kresowa kultura, regionalne 
smaki, rozrastająca się infrastruktura ścieżek pieszo-ro-
werowych, obiektów użyteczności publicznej i nteresują-
ca przeszłość historyczna przyczyniają się do coraz więk-
szej rozpoznawalności gminy Popielów w województwie 
i kraju. Od 2018 r. nad zrównoważonym  kształtowaniem 
się dwunastu sołectw czuwa wójt Sybilla Stelmach.

Rysunki:
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Sybilla Stelmach od nie-
co ponad dwóch lat jest 

wójtem Gminy Popielów.  
W przededniu świąt  
i Nowego Roku opowiada  
o tym, jaki to był dla niej 
czas. 

Kończący się drugi 
rok urzędowania to dobry 
moment na podsumowa-
nie podjętych dotychczas 
działań. Z czego jest Pani 
dumna?

W te dwa lata udało 
nam się zrealizować na-
prawdę dużo. Szczególnie 
cieszą liczne inwestycje, 
wśród których te najwięk-
sze to: remont budynku 
szkoły w Starych Siołko-
wicach, przygotowanie po-
mieszczeń przeznaczonych 
na Klub Seniora w Popielo-
wie, modernizacja świetlicy 
wiejskiej w Stobrawie, bu-
dowa pomostu nad kąpie-
liskiem w Nowych Siołko-
wicach i przebudowa wielu 
dróg gminnych. 

Ale to przecież nie 
tylko trwałe zadania skła-
dają się na ten dorobek.

Oczywiście. Przeprowa-
dzona została gruntowna 
inwentaryzacja przyrodni-
cza. Zrealizowaliśmy także 
wiele tzw. działań miękkich, 
do których śmiało zaliczyć 
można projekt edukacyjny 
skierowany do przedszkoli.  

Jesteśmy gminą rol-
niczą. Brakuje nam du-
żych przedsiębiorstw. Skąd 
więc taka skuteczność?

Tak liczne przedsię-
wzięcia to efekt pozyska-
nych dotacji z zewnętrz-
nych źródeł. W ciągu 
dwóch lat udało nam się 
otrzymać 15  425  722, 42 
zł dofinansowania na 55 
projektów. Całkowita war-
tość tych zadań to ponad 
30 mln zł. Ta skuteczność 
to przede wszystkim praca 
całego zespołu, z którego 
jestem niezwykle dumna. 
Dziękuję im za to! Ogrom-
ne znaczenie stanowiła 
również współpraca z inny-
mi gminami oraz instytu-
cjami i organami na pozio-
mie powiatu, województwa  
i kraju. To dzięki nim mo-
gliśmy tworzyć, realizować 
projekty i zdobywać środki 
pozabudżetowe. 

Podejmowanie de-
cyzji w imieniu całej spo-
łeczności jest nie lada 
obowiązkiem i pewnym 
obciążeniem. Co pomaga 
Pani w wyborze najlepsze-
go rozwiązania?

Bez wątpienia pomoc-
ne są rozmowy z innymi 
osobami. Uważnie słucham 
opinii radnych podczas na-
szych dyskusji. Każdą spra-
wę wnikliwie omawiam  

ze współpracownikami.  
I to na podstawie zebra-
nych uwag zapada osta-
teczna decyzja co do roz-
wiązania problemu czy też 
wyboru zadań do realiza-
cji. Nie wyobrażam sobie 
pracy na tym stanowisku 
bez wsparcia ze strony soł-
tysów, strażaków, parafii, 
działających organizacji, 
klubów i mieszkańców. 
Dialog z nimi stanowi pod-
stawę działania. Współpra-
cą motywują mnie do dal-
szej pracy. 

Jednak każdy wybór 
ma swoich zwolenników, 
jak i oponentów. Jak stara 
się Pani znaleźć kompro-
mis?

Najważniejsza jest 
merytoryczna rozmowa. 
Krytyka jest potrzebna  
i cenna, ale zawsze powin-
na być ona konstruktywna 
i dobrze przemyślana. Zna-
jąc zażalenia lub wątpli-
wości mieszkańców, mogę 
podejmować odpowiednie 
kroki zmierzające do po-
prawy jakości życia. Nega-
tywne wydarzenia przyj-
muję z pokorą i stanowią 
one materiał do przemyśleń 
i analiz, by ewentualnie do-
konać pozytywnej korekty.

Jakie jest Pani marze-
nie w kontekście rozwoju  
i przyszłości gminy?

Lista jest jeszcze na-
prawdę długa. Nasze plany 
odzwierciedla treść zawar-
ta w haśle promocyjnym: 
„Gmina Popielów – Tutaj 
mieszka się dobrze”. Odno-
si się to do wielu aspektów: 
życia społecznego i gospo-
darczego, infrastruktury, 
edukacji, sportu. Nasza pra-
ca jest służbą dla mieszkań-
ców – od najmłodszych do 
seniorów. Wszystkie obsza-
ry funkcjonowania gminy 
mają wpływ na nasze życie, 
dlatego koniecznie muszą 
ze sobą współgrać i harmo-
nijnie się rozwijać. 

A prywatne marzenie?
Cóż… dość klasycz-

nie. Najważniejsze jest 
zdrowie. Cenne są także 
radość, optymizm i jak 
najwięcej życzliwych osób 
wokół. 

Współpraca z miesz-
kańcami, rozmowy, wspól-
ne chwile są dla Pani bodź-
cem do pracy. Gdzie ładuje 
Pani tzw. akumulatory?

Oddałam się całko-
wicie pracy, więc nie mam 
zbyt wielu wolnych chwil 
na odpoczynek i nabranie 
sił. Chętnie pracuję w ogro-
dzie, spaceruję po okolicy, 
dużo czytam. To są właśnie 
chwile tylko dla mnie.  

Zbliżają się święta  
i Nowy Rok. Czego Pani 
życzyć? 

Jak nam wszystkim; 
dużo zdrowia, wielu rado-
snych chwil, zadowolenia, 
życzliwości. Niech nasze 
miejscowości w dalszym 
ciągu pięknie się rozwijają. 
Realizowane będą kolejne 
inwestycje. I abyśmy otwo-
rzyli swoje serca na drugie-
go człowieka. 

Marcin Luszczyk

Nasza praca jest służbą dla mieszkańców
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Jedną z długo wyczekiwanych inwestycji drogowych 
był gruntowny remont ul. Klapacz w Starych Siołko-

wicach. Powiatowa droga stała się bezpieczna i komforto-
wa do podróży po dwóch latach nieustannych prac. Jezd-
nia została poszerzona do 6 m. Obok niej powstała ścieżka 
pieszo-rowerowa wraz z niezbędną kładką nad rzeką Bry-
nicą. 

Wykonano ponadto: meliorację, zjazdy na posesje prywat-
ne, remont skrzyżowań z drogami gminnymi i wewnętrz-
nymi. Przebudowa kosztowała ponad 7 mln zł. – To tyl-
ko najważniejsze elementy. Szczegółowy zakres prac jest 
oczywiście dużo szerszy – podkreśla Henryk Lakwa, Sta-
rosta Opolski. 

Na remont dróg Urząd Gminy w Popielowie 
pozyskał w br. ponad 1 000 000 zł dofinan-
sowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

W Kurzniach wykonany został remont ul. Wodo-
ciągowej. Powstała tam nowa jezdnia dwukierunkowa  
o szerokości 5 m i długości ok. 280 m oraz jezdnia dwukie-

runkowa jednopasmowa o szerokości 3,5 m i długości ok. 
285 m. Ponadto wykonana została jezdnia kruszywowa  
o długości blisko 580 m. 
– Od dwudziestu lat nie mieliśmy remontu tak ważnej 
drogi dla całej miejscowości. Ogromnie cieszą mnie za-
kończone prace, na których efekt liczyliśmy już od dawna 
– mówi Alicja Gieża, sołtys Kurzni. Koszt: 709 270,72 zł, 
dofinansowanie: 496 489, 29 zł.

W Karłowicach wraz z oświetleniem parkowym wy-
budowana została ul. Leśna. Wykonano nową konstrukcję 
jezdni o nawierzchni bitumicznej i zjazdy bitumiczne do 
posesji. Koszt: 331 115, 32 zł, dofinansowanie: 231 780,72 zł. 

Przebudowie uległa również droga publiczna łącząca 
Popielów i Popielowską Kolonię. Poprawiono geometrię 
korony drogi. Wykonano: nawierzchnię ścieralną z masy 
mineralno-bitumicznej, 4 mijanki, zjazdy na drogi gmin-
ne. Oczyszczono i wyprofilowano skarp rowu przydrożne-
go. Koszt: 453 756, 38 zł, dofinansowanie: 317 629, 47 zł.

Gmina partycypowała w kosztach dokumentacji pro-
jektowej na drogę powiatową ul. Wolności w Popielowie 
oraz drogę Popielów-Karłowice. Tam też Starostwo Powia-
towe wymieniło nawierzchnię asfaltową na długości ok.  
1 km. Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie 
zrealizowany zostanie projekt „Bezpieczne przejście dla 
pieszych”. Ponadto prowadzone były cząstkowe remonty 
dróg gminnych.

Koronawirus nie pokrzyżował  
inwestycyjnych planów
Obowiązkowe maseczki, pozamykane branże i cmen-

tarze oraz zdalna nauka i praca to obraz ostatnich 
miesięcy. Szerząca się pandemia nie ograniczyła jednak 

zakresu wykonanych inwestycji. Tych w gminie Popielów 
przeprowadzonych zostało wiele.

Drogie są nasze drogi
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Największą inwestycją mijającego roku jest przebudo-
wa i termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrz-

nej instalacji c.o., c.w.u, energii elektrycznej oraz wymiana 
źródła ciepła w budynku dawnego gimnazjum w Starych 
Siołkowicach, gdzie od września znajduje się szkoła pod-
stawowa.

Inwestycja kosztowała ponad 3 mln zł, z czego gmina Po-
pielów pokryła ponad 60% wydatków.

Kosztowny był także gruntowny remont świetlicy  
w Stobrawie. W kwocie 850 tys. zł uwzględniono przebu-
dowę sal wielofunkcyjnych, węzła sanitarnego oraz scho-
dów wewnętrznych. Wymieniono poszycie dachowe oraz 
okna i drzwi. Zamontowano nową instalację elektrycz-
ną, wodno-kanalizacyjną i wentylacyjną. Pomieszczenia 
ogrzewać będzie pompa ciepła. 

W Karłowicach termomodernizacji poddany zo-
stał budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. Wymieniona 
została tam instalacja c.o. z pompą ciepła oraz istniejące 
oświetlenie zamieniono na niskopoborowe typu LED.

Za ponad 150 tys. zł wyremontowany został parter 
Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji 
w Popielowie, w którym powstanie Klub Seniora. Prace 
remontowe objęły także część pomieszczeń Biblioteki, do 
których przeniesiono biura Centrum.

Perełką turystyczną w sezonie wakacyjnym stało się 
kąpielisko w Nowych Siołkowicach. To za sprawą drew-
nianego pomostu wykonanego za niecały 1 mln zł. Lo-
kalne molo rozciąga się od chodnika aż w głąb tafli wody, 
rozgałęzia się także w kierunku brzegów. Dopełnieniem  
są dwa tarasy widokowe.

Gmina Popielów poza realizacją dużych przedsię-
wzięć finansowych przeprowadziła szereg mniejszych, lecz 
równie istotnych inwestycji. Podjęto pierwsze kroki do bu-
dowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
modernizacji oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowi-
cach oraz poprawy jakości powietrza poprzez kolejne pro-
gramy pomocowe. W trakcie remontu jest Dom Kultury 
w Karłowicach, który zyska m.in. nowe elewację, pokrycie 
dachowe oraz stolarkę drzwiową i okienną. Zbliżający się 
2021 rok będzie więc równie owocny i pracowity.

Budynki gminne  
stają się piękniejsze
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Kolejne obostrzenia i za-
chowanie zwiększonych 
środków bezpieczeństwa 
znacznie wpłynęły na 
zmianę dotychczasowej 
działalności placówek 
kulturalnych.
                     

Samorządowe Centrum 
Kultury, Turystyki  

i Rekreacji oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna do-
stosowywały swoją ofertę 
do panujących wymogów  
i otworzyły się na wirtual-
ny świat - przy jednocze-
snym dbaniu o stacjonarną 
przyszłość. Na początku 
roku odbyły się dwie sztan-
darowe imprezy; uroczy-
sta gala „Ludzie Kultury” 
oraz karnawałowy „Babski 
Comber”. Dobrze przyjętą 
nowością okazał się Dzień 
Kobiet, podczas którego 
panie zabawiał kabareciarz 
Grzegorz Stasiak. Wiosną 
na scenę zaproszone zosta-
ły dzieci, dla których utwo-
rzone zostało koło teatralne 
w Karłowicach. 

W miarę możliwości 
swoje treningi, ćwiczenia  
i próby prowadziły istnie-
jące sekcje: zespół taneczny 
„Euforia”, grupa rowero-
wa „Wandrusie”, zespoły 
„Siołkowiczanki” i „Lira”, 
orkiestra dęta „Select 
Band”, a także Studio Pio-
senki. Chętni mogli uczyć 
się gry na instrumentach, 
poprawić swoją kondycję 
na zajęciach zumby lub 
też skorzystać z wyprze-
daży garażowej. Dla dzieci 
przygotowano zajęcia sen-
soryczne oraz manualno-
-kreatywne. – Pandemia 
zabrała nam to, co najpięk-
niejsze w kulturze, czyli 
tętniące życiem sale, tupot 
stóp, dziecięcy śmiech, ba-
łagan na stołach warsz-
tatowych, gwar rozmów. 
Nic nie jest w stanie zastą-
pić nam radości płynącej  
z bezpośredniego kontaktu 
z odbiorcą naszej kultury – 
mówi Bernadetta Kampa, 
p.o. dyrektora SCKTiR.

Nieco skromniejszą 
formę przybrały zajęcia 
odbywające się w trakcie 

ferii zimowych i wakacji. 
Uczestnicy spotkali się  
z ciekawymi gośćmi, wśród 
których znaleźli się m.in.: 
poetka, przyrodnik, ak-
tor, policjant. Dwukrotnie 
przeprowadzona zosta-
ła gra terenowa. Centrum 
Kultury wspomogło także 
realizację dwóch projek-
tów DFK Stare Siołkowice. 
Dzieci wraz z dziadkami 
mogły przygotować piękne 
i kolorowe wianki na drzwi, 
zaś seniorzy mieli okazję 
uszyć dla swoich pociech 

pluszowe misie. Równie bo-
gata była oferta wirtualna. 
Dla użytkowników portali 
internetowych przygoto-
wano innowacyjne cykle 
filmów i poradników. Mi-
łośnicy ogrodów otrzymy-
wali praktyczne wskazówki 
do uprawy roślin podwór-
kowych. Łasuchy odnala-
zły przepisy na smaczne  
i zdrowe potrawy. Pasjona-
ci lokalnej tradycji poznali 
historyczne zagadki z daw-
nego życia gminy. Na czy-
telników czekały rekomen-
dacje ciekawych książek. 
Prowadzony był telefon 
optymistycznych myśli. 

 Dla GBP pod ką-
tem zakupu nowości wy-
dawniczych to był dobry 
rok, bowiem zbiory czte-
rech filii powiększyły się  
o 1463 nowe książki o war-
tości 30  471,14 zł. Bibliote-
ki uruchomiły dodatkowo 
e-katalog, który umożliwia 
mieszkańcom zdalne prze-
glądanie i zamawianie wy-
branych dzieł. 

Kultura w gminie 
Popielów skutecznie sta-
wiła czoła pandemicznym 
czasom i nie zapomniała  
o swoich odbiorcach. 
Wszystkie nowe działania 
i propozycje można znaleźć 
w witrynach internetowych 
obu placówek.

Kultura przeniosła się do sieci

Dzieci podczas zajęć wakacyjnych poznały m.in. pracę policjanta. 

„Wandrusie” na swych rowerach dotarły aż do… Nowego Świata. Fot. SCKTiR

Fot. SCKTiR
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Cztery wsie z gminy Po-
pielów zrealizowały w mi-
jającym roku zupełnie no-
watorskie projekty. 

Mieszkańcy powrócili 
do tradycji, nauczyli 

się szyć, zadbali o naturę  
i rozwinęli swoje zdolności 
manualne. 

Stowarzyszenie Od-
nowy Wsi Nowe Siołkowi-
ce zaprosiło swych miesz-
kańców do wspólnego 
zatroszczenia się o otuli-
nę Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego. – Coraz 
częściej w ogródkach za-
uważyć można obce dla 
naszego środowiska rośli-
ny, które wypierają te ro-
dzime. Chcieliśmy poka-
zać piękno  tutejszej flory i 
podkreślić wyjątkową róż-
norodność naszych lasów – 
mówił Jan Kubiak, sołtys wsi.  
W ramach zorganizowa-
nego pikniku posadzonych 
zostało 20 drzew, które  

w przyszłości ocienią tam-
tejszy plac rekreacyjno-
-sportowy oraz zaoferowa-
no szereg ekologicznych 
atrakcji, np. bezpłatne 
konsultacje z projektant-
ką ogrodu czy możliwość 
przyrządzenia naturalnych 
potraw. 

W Kurzniach kobie-
ty także zdecydowały się  

na zajęcia praktyczne, choć 
połączone z wiedzą teore-
tyczną.  W ramach projek-
tu „Tajniki ceramiki i zioła 
dookoła nas” gospodynie 
poznały zioła występujące 
w przydomowych ogród-
kach, dyskutowały nad ich 
dobroczynnymi właściwo-
ściami, a następnie zasadzi-
ły je przy świetlicy. Uczest-
niczki nauczyły się także 
pracować w glinie, z której 
wyrabiały rzeczy codzien-
nego użytku. 

Stobrawianki posta-
wiły na naukę i zgłębiły 
sztukę szycia i haftu. Pod-
czas cyklicznych zajęć pod 

okiem ekspertki uczest-
niczki miały okazję praco-
wać na maszynie do szycia 
i stworzyć przytulanki, 
maseczki ochronne, a tak-
że poszewki na poduszki. 
Drugi moduł warsztatów 
poświęcony był dawnemu 
wzorowi kwiatów opol-
skich. Podczas wykony-
wania takiego haftu na 
serwetkach panie udowod-
niły swą niemałą cierpliwość  
i precyzję w działaniu.

O swą przeszłość po 
raz kolejny zadbali miesz-
kańcy Karłowic, którzy od-
tworzyli aleję prowadzącą 
do dawnych pasiek ks. dr. 
Jana Dzierżona. Pierwsze 
prace rozpoczęły się w paź-
dzierniku ubiegłego roku. 

Trasa ciągnąca się przez 
2,5 km wymagała wcze-
śniejszego oczyszczenia, 
wycięcia starych i suchych 
drzew i posadzenia 50 mło-
dych lip. Wzdłuż ścieżki 

zamontowano kilka ławek, 
cztery tablice informacyjne 
oraz ule podarowane przez 
lokalnych pszczelarzy. Na 
turystycznej mapie gminy 
Popielów pojawiło się tym 
samem kolejne ciekawe 
miejsce. 

– Staramy się wspie-
rać każdą oddolną inicjaty-
wę mieszkańców. Pomaga-
my w pozyskaniu funduszy 
zewnętrznych oraz uczest-
niczymy w ich realizacji. 
Cieszy nas rosnące zaan-
gażowanie społeczne po-
szczególnych wsi – zapew-
nia Sylwia Kalinowska, 
pracownica Urzędu Gminy.

Sołectwa zreali-
zowały te zadania przy  
finansowym wsparciu uzy-

skanym w drodze kon-
kursów. Pieniądze pocho-
dziły m.in. z Samorządu  
Województwa Opolskiego   
oraz z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich.

Aktywni  
mieszkańcy  
potrafią sięgać  
po pieniądze

Stobrawianki do perfekcji opanowały pracę na maszynie i technikę haftu.

Mieszkańcy Karłowic zyskali nowe miejsce rekreacji i odpoczynku. 

  Fot. Sołectwo Stobrawa

Stobrawianki do perfekcji opanowały pracę na maszynie i technikę haftu.
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Zdalne nauczanie do końca roku
Wirtualne lekcje odbywać 
się będą co najmniej do 
końca grudnia. Ucznio-
wie chcieliby jednak już 
teraz wrócić do szkolnych 
ławek. 

Czy ktoś z nas jeszcze 
rok temu byłby w sta-

nie uwierzyć, że wszystkie 
dzieci mogą szczerze tęsk-
nić za szkołą i nauką w ław-
kach wśród swoich rówie-
śników? Raczej nie. Teraz 
stało się to faktem, bowiem 
uczniowie od ponad mie-
siąca uczą się w domach. W 
szkolnych murach nie sły-
chać już gwaru dzieci i do-
nośnego dźwięku dzwonka.

Uczniowie odnaleźli się 
w nowej sytuacji

Szkoły podstawowe 
w gminie Popielów szybko 
odnalazły się w nowej rze-
czywistości i bez większych 
komplikacji wprowadziły 
nauczanie zdalne. 25 paź-
dziernika zajęcia online 
rozpoczęli uczniowie star-
szych klas, zaś 9 listopada 

przed monitorami kompu-
terów zasiadły klasy 1-3.  
– Zdalne nauczanie ma 
swoje wady i zalety. Ucznio-
wie muszą wykazać się 
większą samodyscypliną i 
kontrolą, to od nich zależy, 
czy przysiądą do książek. 
Bez wątpienia brakuje jed-
nak tego bezpośredniego 
kontaktu wychowanek-na-
uczyciel – mówi Andrzej 
Bochniarz, dyrektor PSP 
Stare Siołkowice. 

Uczniowie - jako 
dzieci XXI w. - bez trudu 
poradzili sobie z oswoje-
niem specjalnych platform 
e-learningowych. Najwięk-
szym problemem okazał się 
brak kontaktu z koleżan-
kami i kolegami. – Braku-
je mi kontaktu z innymi. 
Chciałbym znowu chodzić 
na w-f albo pograć w piłkę 
nożną na przerwach, bo po 
odejściu od komputera bolą 
oczy. W klasie jest wesoło 
– opowiada Błażej, trzecio-
klasista z Karłowic. Dodat-
kowo, zgodnie z rządowym 
rozporządzeniem dzieci 

do 16. roku życia w godz.  
8.00-16.00 nie mogą samo-
dzielnie opuszczać domu. 
Niemożliwe są więc także 
spotkania pozalekcyjne. 
Uczniowie mogą korzystać 
z pomocy i wsparcia psy-
chologów szkolnych.

Nowoczesne laptopy 
ułatwiają naukę

Gmina Popielów  
w ramach otrzymanych 
dofinansowań z projektów 
„Zdalna szkoła - Wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej” oraz „Zdalna 
Szkoła+” zakupiła 39 lap-
topów. Są one wyposażone  
w odpowiednie oprogramo-
wania służące do potrzeb 
zdalnego nauczania. – Przy 
trójce dzieci takie wspar-
cie okazało się naprawdę 
dużym ułatwieniem. Nie 
jestem już zmuszona kom-
binować i zastanawiać 
się, skąd załatwić dodat-
kowy komputer. Dzieci 
mogą teraz uczestniczyć  
w zajęciach, a ja jestem spo-
kojna, że nie będą miały 

zaległości – zapewnia Ire-
na Sadowska, mieszkanka 
Popielowa. Po powrocie do 
stacjonarnej nauki lapto-
py będą wykorzystywane 
w pracowniach informa-
tycznych poszczególnych 
szkół. Wartość zakupione-
go sprzętu to 115 000 zł. 

Ferie odbędą się w jed-
nym terminie 

Decyzją rządu dzieci 
po świętach Bożego Naro-
dzenia nie wrócą do szkol-
nych ławek. Stacjonarne 
funkcjonowanie szkół bę-
dzie ograniczone do 3 stycz-
nia 2021 r. Natomiast do 
17 stycznia trwać będzie 
w całej Polsce przerwa  
w zajęciach szkolnych, któ-
ra zastąpi dotychczasowe 
ferie zimowe. Dalsze kroki 
podejmowane będą na pod-
stawie obserwacji przebie-
gu ilości zakażeń. Uczniom 
życzymy owocnej nauki  
i przypominamy słowa Sene-
ki Młodszego: „Uczymy się 
nie dla szkoły, lecz dla życia”.
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W gminie Popielów od 2017 r.  
w budżecie gminy wyodręb-

niana jest pula środków finansowych 
do bezpośredniej dyspozycji rad so-
łeckich. W bieżącym roku przezna-
czono na ten cel aż 266  078, 92 zł. 
Większość zadań zostało już zreali-
zowanych. Trwają ostatnie rozlicze-
nia.

– Koronawirus bez wątpienia 

wpłynął na kształt tegorocznego po-
działu środków w miejscowościach. 
Podczas dodatkowych zebrań miesz-
kańcy zmieniali swoje plany i musieli 
zrezygnować z organizacji festynów 
czy imprez okolicznościowych. Był 
to więc dobry czas na inwestycje 
trwałe – mówi Alicja Semerjak-
-Gnap, referent ds. organizacyjnych 
i archiwum.

Sołectwa  
wiedzą, czego  
im najbardziej  
potrzeba

Karłowice 
35 019,60 zł

• zakup placu zabaw 10 000 zł
• zakup sprzętu dla OSP 5 000 zł
• ogrodzenie parkingu przy zabyt-

kowym cmentarzu 5 000 zł
• zakup namiotu 3 980 zł
• oświetlenie LED do namiotu 

1 020 zł
• zakup zestawów festynowych 

(stoły i ławki) 4 500 zł
• poprawa estetyki i utrzymanie 

terenów zielonych 5 519, 60 zł

Kaniów 
17 824, 98 zł

• organizacja imprez kulturalno-
-integracyjnych 3 118, 72 zł

• utrzymanie terenów komunal-
nych, infrastruktury i terenów 
zielonych (m.in. zakup i montaż 
kostki brukowej) 5 777,56 zł

• zakup altany wraz z wyposaże-
niem 6 2828,70 zł

• zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej 1 100 zł

• doposażenie i modernizacja 
świetlicy 1 000 zł 

Kurznie

24 653, 80 zł

• wykonanie kostki na placu  
przy świetlicy 10 000 zł

• zakup stolików do świetlicy 
3 500 zł

• zakup namiotu  3 980 zł
• zakup stołów i ławek na  

zewnątrz 2 800 zł
• zakup blaszaka na plac przy 

świetlicy 1 500 zł
• poprawa estetyki i utrzymanie 

terenów zielonych 2 873, 80 zł

Kuźnica Katowska

11 031,17 zł

• odbudowa złącza energetyczne-
go 4 305 zł

• poprawa estetyki i utrzymanie 
terenów zielonych (m.in. kosa, 
ławki na plac zabaw) 6 226, 17 zł

• organizacja imprez kulturalno-
-integracyjnych 500 zł

Lubienia 
19 470, 90 zł

• poprawa estetyki, infrastruktury 
i terenów zielonych 1 700 zł

• modernizacja świetlicy wiejskiej 
i jej doposażenie (m.in. zakup 
stołu do ping-ponga, systemu 
drzwi przesuwnych, wymiana 
blatów) 11 475, 50 zł

• organizacja imprez kulturalnych 
i integracyjnych 1 400 zł 

• zakup lampy solarnej 4 895, 40 zł

Nowe Siołkowice

20 836, 66 zł

• poprawa estetyki, infrastruktury 
i terenów zielonych 10 001, 06 zł

• modernizacja altany wiejskiej 
(zakup plandek na sezon zimo-
wy) 3 345, 60 zł 

• zakup namiotu imprezowego 
2 490 zł

• zakup i montaż lampy na placu 
zabaw 5 000 zł

Popielowska Kolonia 
11 206, 27 zł

• zakup i montaż dwóch gablot  
na ogłoszenia 1 500 zł

• modernizacja altany na boisku 
5 200 zł

• zakup namiotu 4 506, 27 zł

Popielów

35 019, 60 zł

• zakup sprzętu dla OSP 8 000 zł
• zakup ław festynowych 4 000 zł
• zakup traktorka 11 000 zł
• poprawa estetyki i utrzymanie 

terenów zielonych (m.in. zakup 
dmuchawy do liści, drewniane-
go szyldu) 6 526, 77 zł

• organizacja imprez kulturalno-
-integracyjnych 5 492, 83 zł

Stare Kolnie

14 743, 25 zł

• organizacja imprez kulturalno-
-integracyjnych 1 217, 32 zł

• utrzymanie terenów komunal-
nych, infrastruktury i terenów 
zielonych (m.in. zakup kosiarki, 
sekatora, koszy na śmieci, stoja-
ków rowerowych 8 026,93 zł 

• wyposażenie świetlicy wiejskiej 
2 299 zł

• zakup karuzeli na plac zabaw 
3 200 zł

Rybna

16 984,51 zł

• poprawa estetyki wsi, infrastruk-
tury i terenów zielonych (m.in. 
zakup piasku na plac zabaw) 
2 005, 51 zł

• organizacja imprez kulturalno-
-integracyjnych 1 000 zł

• zakup namiotu 3 980 zł
• zakup zestawów festynowych 

3 200 zł
• zakup wyposażenia na plac 

zabaw 1 000 zł
• zakup toru sprawnościowego  

na plac zabaw 5 799 zł

Stare Siołkowice

35 019, 60 zł

• malowanie wieży na budynku 
OSP 11 586, 60 zł

• poprawa estetyki i utrzymanie 
terenów zielonych (m.in. nowe 
nasadzenia, odnowienie pomni-
ka Jakuba Kani) 12 975, 40 zł 

• organizacja imprez kulturalnych 
i sportowych 4 677, 60 zł

• zakup namiotu 3 980 zł
• oświetlenie placu zabaw Nivea 

1 800 zł

Stobrawa

24 268, 58 zł

• poprawa estetyki i utrzymanie 
terenów zielonych (m.in. zakup 
traktorka, tablic ogłoszenio-
wych) 5 900 zł

• zakup wyposażenia do świetli-
cy (m.in. mebli kuchennych) 
13 300 zł

• zakup namiotu 3 800 zł
• organizacja imprez integracyj-

nych i kulturalnych 1 268, 58 zł

Wskazane przez sołtysów zadania w Karłowicach, Kaniowie i Rybnej otrzymały dodatkowe wsparcie finansowe z budżetu Samo-
rządu Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022.
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Trzecia jednostka z terenu 
gminy Popielów dołączy  
do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego. 

Podpisane zostało już 
porozumienie oraz wy-

dano decyzję Komendanta 
Głównego PSP. 

Dokument, pod któ-
rym we wrześniu podpisali  
się st. bryg. Leszek Koksa-
nowicz, Komendant Miej-
ski Państwowej Straży 
Pożarnej w Opolu, Sybilla 
Stelmach, Wójt Gminy Po-
pielów oraz Rafał Maćków, 
Prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Karłowicach, 
stanowił pierwszy etap  
do skuteczniejszego funk-
cjonowania karłowickiej 
straży. – Dzięki obecno-
ści w systemie będzie-
my mieli do wyboru  
bogatszy wachlarz szkoleń. 

Otworzy się przed nami 
także dostęp do większych 
środków pieniężnych. Li-
czymy, że z czasem bę-
dziemy mogli postarać się  
o pozyskanie nowego po-
jazdu – mówi Rafał Mać-
ków. 

W listopadzie ko-
mendant główny PSP nad-
bryg. Andrzej Bartkowiak 
pozytywnie zaopiniował 
otrzymane zgłoszenie. Tym 
samym OSP Karłowice sta-
nie się trzecią jednostką 
na terenie gminy Popielów 
należącą do KSRG. Przed 
sześcioma laty do syste-
mu włączona została straż 
z Popielowa. OSP Stare 
Siołkowice dołączyło do 
KSRG w roku 1995, kiedy 
to system rozpoczął swoje 
funkcjonowanie na terenie 
Polski. Poprzez stworzenie 
jednolitego i spójnego ukła-

du, który skupia różne po-
wiązane ze sobą podmioty, 
ochrania się życie, zdrowie, 
mienie oraz środowisko. 

Dzięki niemu podejmowa-
ne są skuteczne działania 
ratownicze. 

W kobietach tkwi siła. Wiedzą o tym panie ze Stobra-
wy i Kurzni, które utworzyły w swoich miejscowościach 
nowe Koła Gospodyń Wiejskich. 

W obu miejscowościach do głosu doszły aktywność, 
kreatywność i społeczne zaangażowanie. Koło Go-

spodyń Wiejskich „Stobrawianki” do Krajowego Rejestru 
wpisane zostało już 1 lipca br. Wspólną aktywność podjęły 
 22 panie, które spośród siebie wybrały zarząd: przewodni-
cząca Dorota  Sroczyńska, zastępca Monika Szpajcher i skarb-
nik Krystyna Wołoszyn. – Pomysłów w naszych głowach  
nie brakuje. Obecnie zastanawiamy się jednak, w jakiej 
dziedzinie będziemy najlepsze, dlatego nasze działania 
będą wszechstronne. Pichcenie, spotkania, rozrywka.  
Z czasem może odnajdziemy swój jeden kierunek – mówi 
Monika Szpajcher, sołtys Stobrawy i zastępca przewodni-

czącej koła.  
Dwadzieścia pań utworzyło z kolei Koło Go-

spodyń Wiejskich „Tradycja w Kurzniach”. Do jego  
zarządu wybrane zostały: przewodnicząca Iwona Chu-
chla, zastępca Anna Goldewicz, skarbnik Alicja Gieża. 

Obie grupy deklarują, że będą organizować cieka-
we inicjatywy, dbać o rozwój przedsiębiorczości kobiet,  
a przede wszystkim propagować kulturę i kultywować lo-
kalną tradycję.

W Karłowicach  
będzie bezpieczniej

Koła Gospodyń Wiejskich przeżywają renesans

Trójstronne porozumienie to efekt wielu lat starań i rozwoju karłowickich druhów.     Fot. OSP Karłowice
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Obecność bliskich osób jest czymś bezcennym.
Trwający czas pandemii pozwolił nam na nowo odkryć, 

jak ważne są rodzina, zdrowie i troska o drugiego człowieka. 
Nie zapominajmy o tym w trakcie przygotowań  
do świąt Bożego Narodzenia.
Choinka nie musi być idealnie kształtna, 
na stole nie musi stanąć dwanaście potraw,
prezenty nie muszą być prosto z reklamowych okładek.
Najpiękniejszym darem jest SPOTKANIE.

Niech nachodzące dni sprawią,  
że smutek i lęk odejdą w zapomnienie.
Uśmiechy, przysłonięte maseczkami,  
odkryjmy w swoich sercach.
Oby wzięty do ręki Opłatek pozwolił dostrzec  
w drugim człowieku samego Jezusa. 

Wszystkim Mieszkańcom na nadchodzący czas życzymy:
Zdrowia, które umożliwi rodzinne spędzenie świąt, 
Miłości, aby nikt nie czuł się opuszczony,
Nadziei na lepsze, pełne pokoju jutro,
Wiary, że Bóg jest w tym, co zwyczajne.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Wójt Gminy Popielów 

Sybilla Stelmach 
Przewodnicząca Rady Gminy Popielów

Joanna Widacha-Cichoń
wraz z pracownikami  

Urzędu Gminy Popielów
wraz z radnymi  
Gminy Popielów
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W miejscowościach gminy Popielów dwukrotnie w cią-
gu roku odbywają się zbiórki odpadów wielkogaba-

rytowych. 
 Zaliczają się do nich: meble domowe i ogrodowe, 
dywany, materace, duże AGD i RTV, opony (do 4 sztuk). 
Chemikalia i inne odpady niebezpieczne (resztki farb,  
lakierów, środki ochrony roślin i nawozy, pojemniki  
po aerozolach, tusze do drukarek, żarówki, rozpuszczalni-
ki) należy oddawać do mobilnych kontenerów ustawionych 
w trzech miejscowościach. 

Szkło

• puste butelki  
po napojach

• słoiki  
(bez nakrętek)
 
• szklane opako-
wania po kosmety-
kach, żywności

• pojemniki, naczy-
nia szklane

• inne opakowania 
szklane

Odpady  
BIO 

• odpady warzywne 
i owocowe

• fusy, skorupki jaj

• trawa, liście, 
kwiaty

• trociny, kora, 
gałęzie

• resztki jedzenia  
i odpady ulegające 
biodegradacji 

Papier

• opakowania  
z papieru i kartonu

• zeszyty, książki

• papier biurowy

• katalogi, ulotki, 
gazety, czasopisma  

• torby i worki  
papierowe

Odpady  
zmieszane

• resztki mięsne, 
kości 

• ceramika, potłu-
czone lustra, szyby

• mokry, zabrudzo-
ny papier

• zużyte materiały 
higieniczne, pielu-
chy
 
• popiół z węgla  
i koksu

Metale 
i tworzywa 
sztuczne
• plastikowe butelki, 
worki, torby, folie, 
reklamówki

• opakowania wie-
lomateriałowe (np. 
kartony po mleku  
i sokach)

• aluminiowe puszki

• opakowania po 
środkach czystości

• puszki po konser-
wach

Prawidłowa  
segregacja  
odpadów?
To nie problem!

Ziemia nieustannie obdarowuje 
człowieka swoimi naturalny-

mi bogactwami, jednak przez lata  
zaniedbań i życia na kredyt świat 
musi mierzyć się dziś z poważny-
mi konsekwencjami, jak np. susze, 
ocieplenie klimatu, pożary lasów. 
Z każdym rokiem wzrasta pro-
ekologiczna świadomość działań.  

A czy zdajemy sobie sprawę, że już 
na własnym podwórku możemy 
poprawić jakość naszego środowi-
ska? Prawidłowa gospodarka odpa-
dami to pierwszy, ale jakże ważny, 
krok podjęty w trosce o planetę. 
Gmina Popielów już od lat zachę-
ca do segregacji odpadów zgodnie  
z obowiązującymi zaleceniami.

Szczegółowe harmonogramy zbiórki od-
padów komunalnych niesegregowanych 
i segregowanych na 2021 r. znajdują 
się na stronie Urzędu Gminy Popielów  
w zakładce „Gospodarka odpadami” 
oraz zostaną rozdysponowane do każ-
dego z domostw.


