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Rysunki:

Najrzadziej zaludnioną miejscowością gminy Popielów jest 
Kuźnica Katowska, nie jest ona jednak powierzchniowo 

najmniejsza. Jej początki giną w mrokach historii. Na pewno 
w XVI w. istniała już osada, której mieszkańcy zajmowali 
się eksploatacją złóż rudy darniowej. Naturalne bogactwa 
znajdowały się stosunkowo płytko pod powierzchnią ziemi 
- pod darnią. Obecna nazwa wsi wywodzi się od istniejącej 
w XVI w. kuźnicy, czyli huty, gdzie produkowano wyroby  
z metalu. Przymiotnik „Katowska” ma swoje źródło w dawnej 
nazwie Karłowic – Katowice.

W miejscowości działały huta i odlewnia, po których nie 
pozostał żaden ślad i nie wiadomo, w jakim miejscu były 
zlokalizowane. Opalano je węglem drzewnym, a niezbędne 
drzewo pozyskiwano z popielowskich lasów, zaś wodę do napędu 
młotów czerpano ze stawu zasilanego przez Budkowiczankę. 
Dziś po rozległym, aczkolwiek płytkim akwenie, pozostała 
tylko niewielka różnica wysokości terenu i łąki zalewowe. Część 
badaczy przypisuje tamtejszemu hutnictwu wyprodukowanie 
renesansowych żeliwnych tablic nagrobnych znajdujących się  

w opolskiej katedrze.
Niemalże 90% obszaru wsi stanowią lasy, gdzie odnaleźć można 

piękno flory i fauny Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 
Miejscowość była kiedyś bardziej zabudowana niż obecnie. 
Część budynków, w tym te wykonane z muru pruskiego, 
nie przetrwały wojny. Po wojnie w centrum wsi postawiony 
został krzyż, który otaczany jest opieką mieszkańców. Przed 
kilkoma laty został wymieniony na nowy, a obok ustawiono 
kapliczkę Matki Boskiej Szensztackiej. Miejscowość nigdy nie 
posiadała swojego cmentarza. Była i wciąż jest częścią parafii 
w Karłowicach. Obecnie Kuźnicę zamieszkuje nieco ponad 100 
osób.

Z miejscowością związana jest także swoista legenda o kacie. 
Głosi ona, że drugi człon nazwy miejscowości wywodzi się  
od wytwarzanych w hucie wyrobów dla katów, tj. kajdan, 
toporów. Opowieść ta żyje własnym życiem, choć historycy nie 
znajdują dla niej potwierdzenia.

Swą wiedzą historyczną podzielił się pan Stanisław Szynkowski.

Sołtys: Wiesława Ramus (od 2019 r.)
Rada sołecka: Ewa Kiel, Alicja Ramus, Paweł Żymańczyk

Kuźnica Katowska
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Szkoła to miejsce, które ciągle się zmienia
Elżbieta Górka jest nauczycielem biolo-
gii i przyrody w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Karłowicach. Pracuje w niej  
od 1988 r., a od 2004 piastuje funkcję 
dyrektora. Podczas rozmowy opowie-
działa m.in. o nauczaniu zdalnym, egza-
minie ósmoklasisty i swoich uczniach.

W ubiegłym roku ponownie wygra-
ła Pani konkurs na dyrektora szkoły. 
Jakie zadania i cele stawia przed 
sobą Pani na najbliższe cztery lata?

Szkoła w dalszym ciągu powinna zapew-
niać uczniom dogodne warunki do nauki, 
tak aby w jak najlepszym stopniu przy-
swoili oni sobie wiedzę podstawową, ale 
także nauczyli się jak wykorzystywać ją  
w praktyce i jak mądrze czerpać z nowo-
czesnych technologii. 

Bardzo ważnym zadaniem, jakie sta-
wia przede mną, jak i przed wszystkimi 
nauczycielami, współczesny świat jest 
umiejętne kształtowanie postaw uczniów. 
Musimy zwracać uwagę na relacje inter-
personalne młodzieży, żeby potrafili do-
strzec drugiego człowieka i jego potrzeby, 
żeby umieli nawiązywać relacje w świecie 
rzeczywistym, nie tylko w tym wirtual-
nym, oraz żeby dostrzegali piękno przy-
rody.
Uczniowie mierzą się od kilku mie-
sięcy z nauczaniem zdalnym. Jak 
więc realizować te zadania?

Pomimo nauki zdalnej uczniowie mają 
stały kontakt z nauczycielami poszczegól-
nych przedmiotów i swoimi wychowaw-
cami. Mogą w każdej chwili skorzystać  
z porady pedagoga, psychologa oraz logo-
pedy. W szkole od lat panuje świetna rela-
cja na linii uczeń-nauczyciel. Nauczyciele 
w naszej szkole są nie tylko mistrzami, ale 
są także dobrymi duszami, z którymi każ-
dy uczeń może porozmawiać w dowolnej 
sprawie i może znaleźć wsparcie w roz-
wiązaniu swoich problemów. 
Jak już wspomniała Pani o uczniach. 
Jacy oni są? Mówi się, że obecna 
młodzież jest inna niż jeszcze kilka-
naście lat temu.
  Jacy są uczniowie? To tak naprawdę te-
mat rzeka. Na pewno każdy jest inny. Czy 

różnią się od tych sprzed lat? Myślę, że 
nie. Uczniowie przychodzący do szkoły są 
podobni do tych sprzed lat. Tylko bardzo 
zmienił się świat, w którym żyją, a przez 
to mają inne priorytety, zainteresowania 
i problemy. Jedno się nie zmieniło. Więk-
szość uczniów uwielbia sporty. Zajęcia na 
sali gimnastycznej i boiskach są dla nich 
wielką przyjemnością i dzięki temu może-
my pochwalić się wieloma osiągnięciami 
w tej dziedzinie.
Ulubiony typ ucznia?

Cenię uczniów, którzy uczą się dla zdo-
bycia wiedzy, a nie dla oceny. Uczniowie 
ci zawsze osiągają najlepsze wyniki. Każdy 
nasz podopieczny powinien czuć się do-
brze i rozwijać swoje zainteresowania. 
A czym wyróżniają się Pani 
nauczyciele? 

Są otwarci na potrzeby i zainteresowa-
nia wychowanków. Zarażają ich swoją pa-
sją, znajdują czas na rozmowy, pokazują 
różne drogi i możliwości. Osobiście doce-
niam jeszcze nauczycieli działających cza-
sami intuicyjnie i wykazujących się dużą 
pracowitością. 
Wskazywanie dróg jest chyba naj-
ważniejsze w ostatniej klasie.

Tak, to wtedy uczniowie decydują  
o swojej dalszej edukacji i przyszłości, 
jednak w naszej szkole uczniowie już od 
siódmej klasy uczęszczają na zajęcia do-
radztwa zawodowego. 

Obecna klasa ósma jest dodatkowo  
w wyjątkowo dobrej sytuacji. Jej wycho-
wawcą jest nauczyciel będący również 
pedagogiem szkolnym, więc osoba, która 
zna bardzo dobrze wszystkich uczniów 
i wspiera ich w wyborze odpowiedniej 
szkoły ponadpodstawowej. Pozostali na-
uczyciele także w ramach swoich zajęć 
ukierunkowują uczniów na ich mocne 
strony. 
Przed wyborem dalszej drogi na 
uczniów czeka jeszcze egzamin. Jak 
będzie on przebiegać w dobie
pandemii?

Odbędzie się on w późniejszym niż do-
tychczas terminie. Przeprowadzony zo-
stanie w terminie 25-27 maja. Uczniowie 
przystępujący do egzaminu mają za sobą 
prawie roczną naukę zdalną i dlatego Mi-
nisterstwo Edukacji i Nauki ograniczyło 
zakres obowiązującego materiału.

W tym roku ósmoklasiści wchodzący 
do sali egzaminacyjnej oprócz legitymacji 
szkolnej, długopisu i linijki muszą posia-
dać maseczkę. Oczywiście wszystko zo-
stanie dostosowane do panującego reżimu 
sanitarnego. Mamy już opracowane odpo-
wiednie procedury.

Efekty ich nauki poznamy dopiero 
w czerwcu. A jakimi osiągnięciami 
może pochwalić się szkoła we wciąż 
trwającym roku szkolnym?

Pandemia ograniczyła możliwość orga-
nizacji zawodów sportowych, jednak nie 
wpłynęła znacząco na przebieg konkur-
sów przedmiotowych.

Moi uczniowie zajęli wysokie miejsca  
w gminnym etapie konkursów przedmio-
towych. Jeden z nich pięknie reprezento-
wał szkołę podczas etapu wojewódzkiego 
w konkursie historycznym. Zajął 2. miej-
sce w grupie finalistów w naszym regionie.

W kolejnej edycji on-line Ogólnopol-
skiego Konkursu „Orzeł Ortograficzny” 
tytuł Ogólnopolskiego Laureata zdobyło  
3 uczniów, a 4 zostało wyróżnionych.
Uczestniczą Państwo w jakichś pro-
jektach lub programach? 

I to nie w jednym. Należymy do Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej „Światłowód 
dla szkół”. Dzięki zaangażowaniu uczniów 
i nauczycieli szkoła wygrała w projekcie 
firmy „Śnieżka” mini laboratorium wraz 
z pełnym wyposażeniem. Niedawno uda-
ło się samorządowi gminnemu pozyskać 
dofinansowanie na doposażenie kuchni 
szkolnej w urządzenia, sprzęty i meble  
 w projekcie „Posiłek w szkole i w domu”.

Nasza placówka stara się jak najowoc-
niej korzystać z dostępnych projektów, 
poprzez które możliwa jest poprawa bazy 
i wyposażenia sal. Dysponujemy dobrymi 
warunkami i najnowszymi środkami dy-
daktycznymi dzięki korzystaniu ze środ-
ków zewnętrznych i ogromnemu wspar-
ciu ze strony władz gminy Popielów.

Włączamy się również w programy 
profilaktyczne. W ramach mechanizmu 
dopłat udzielanych przez Agencję Rynku 
Rolnego uczniowie klas I-V otrzymywali 
mleko, przetwory mleczne, owoce i warzy-
wa jako zdrowe przekąski. Organizujemy 
wyjazdy na lodowisko i na basen. Prowa-
dzimy zajęcia z piłki nożnej dla dziewcząt, 
włączając się w „Szkolny Klub Sportowy” 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Uczniowie nie mogą więc narzekać 
na nudę.

Staramy się uatrakcyjniać naszym 
uczniom zajęcia i zachęcać ich do po-
znawania świata lokalnego i tego nieco 
dalszego. Wdrażamy nasze wewnętrzne 
innowacje pedagogiczne. Cieszy nas, że 
wszyscy chętnie włączają się w podejmo-
wane inicjatywy i programy. Miejmy na-
dzieję, że wkrótce wrócimy do nauczania 
stacjonarnego i z jeszcze większym zapa-
łem podejdziemy do poszerzania swojej 
wiedzy.

 Fot. Marcin Luszczyk

 Marcin Luszczyk
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Rozpoczął się I etap budowy nowych 
ścieżek pieszo-rowerowych w gmi-
nie Popielów. Pierwsza z nich powsta-
nie na odcinku Stare Kolnie-Stobrawa  
i poprowadzi aż do granicy z gminą  
 Lewin Brzeski.

Niemal rok potrwają prace związane 
z budową ścieżki pieszo-rowero-

wej wraz z oświetleniem wzdłuż dro-
gi wojewódzkiej nr 457. Nowa ścieżka 
rozpocznie się od końca zabudowań  
w Starych Kolniach, a zakończy w Sto-
brawie na granicy z gminą Lewin Brze-
ski. W większości zostanie stworzona 

nowa przestrzeń dla pieszych i rowerzy-
stów, jednak częściowo wykorzystany 
zostanie dotychczasowy chodnik.

– Coraz chętniej podczas dojazdu  
do pracy lub na zakupy przesiadamy 
się z samochodu na rower. Mieszkańcy 
Stobrawy czy Starych Kolni dzięki nowej 
ścieżce będą mogli bezpiecznie dotrzeć 
zarówno do Popielowa, jak i do Lewina 
Brzeskiego. Tamtejsza gmina wybudu-
je swoją część i umożliwi w ten sposób 
pełną komunikację pieszo-rowerową 
– mówi Sybilla Stelmach, wójt gminy 
Popielów.

Zabytkowy kościół w Kurzniach zostanie poddany renowacji. 
W ten sposób zachowane zostanie dziedzictwo architekta Kar-
la Fredricha Schnikla.

Renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach to główny ele-
ment projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego archi-

tekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów”. W połowie 
marca podpisana została umowa na wykonanie usług i robót bu-
dowlanych dla tego zadania.

Prace prowadzone przez firmę NZB sp. z o.o. z Brzegu zostaną 
zakończone do października br. i kosztować będą 230 010 zł. 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną także działania 
edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim. Wytyczo-
ny zostanie szlak turystyczny „Śladami architekta K. F. Schinkla”, 
na którego trasie oznaczone zostaną obiekty związane z architek-
tem. Informacje zawarte zostaną na dziesięciu tablicach. Opolska 
Regionalna Organizacja Turystyczna przeprowadzi cykl szkoleń 
dla przewodników. Dzieci i młodzież wezmą udział w gminnym 
konkursie, natomiast dorośli zaproszeni zostaną do uczestnictwa 
w tematycznych spotkaniach.

Całkowita wartość projektu to 374 589,52 zł. Wartość dofinan-
sowania pochodzącego z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wyniosła 80%,  
co stanowi kwotę 299 634,17 zł.

Rowerem bepiecznie dojedziemy 
do Lewina Brzeskiego

Zadbają o dziedzictwo kulturowe architekta Schinkla

Poza ścieżką powstaną także wiata rowe-
rowa oraz oświetlone przejścia pieszo-rowe-
rowe. Przebudowie ulegną istniejące zjazdy 
oraz infrastruktura techniczna. Całość zosta-
nie wyposażona w odpowiednie odwodnienie 
uliczne.

Wzdłuż nowego pasa wykonanego z be-
tonu asfaltowego nasadzonych zostanie 300 
sztuk drzew. Będą to brzozy brodawkowate, 
jabłonie kwieciste oraz lipy drobnolistne. Za-
proponowane gatunki drzew zostały dobrane 
do panujących w danym miejscu warunków 
glebowo-hydrologicznych, a także pod kątem 
funkcji, jakie mają pełnić jako zieleń towa-
rzysząca komunikacji pieszej, rowerowej oraz 
samochodowej.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębior-
stwo Wielobranżowo-Usługowe „BEST-
-OPEBEL” s.c. z siedzibą w Opolu. Nadzór 
prowadzi firma Radosława Muzalskiego  
z Brzegu. Zadanie wykonane zostanie do 
końca lutego 2022 r. Koszt projektu wynosi 
2 498 999,61 zł i częściowo jest współfinan-
sowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Zakres prac:
• usunięcie wtórnych podwieszanych sufitów ze stropu nawy 
i empory,
• usunięcie wtórnych płycin z balustrady empory,
• dezynfekcja i dezynsekcja obiektu,
• usunięcie wtórnych powłok malarskich z empory,
• wykonanie nowych powłok malarskich na emporze - zgod-
nie z pierwotną kolorystyką,
• wykonanie konserwacji mazerunków na balustradzie 
empory,
• oczyszczenie i scalenie kolorystyczne stropu drewnianego 
nawy i empory,
• zabezpieczenie stropu nawy i empory lakierem akrylowym,
• uzupełnienie wypraw tynkarskich w nawie,
• malowanie wnętrza nawy, kruchty i zakrystii,
• wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej,
• montaż nowych opraw oświetleniowych,
• zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnospraw-
nych poprzez montaż na ławkach specjalnych tabliczek  
z numerami w piśmie Braille’a,
• montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w istniejącej 
skrzynce elektrycznej na północnej elewacji kościoła,
• wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

 Fot. UG Popielów

Wyłoniona firma złożyła najkorzystniejszą ofertę w trybie przetargu nieograniczonego.
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Projekt „Działania informa-
cyjno-edukacyjne Gminy Po-
pielów z zakresu gospodar-
ki odpadami” otrzymał 449 
375,45 zł dofinansowania. 
Zrealizowana zostanie seria 
przedsięwzięć i imprez ukie-
runkowanych na przekazy-
wanie wiedzy o gospodarce 
odpadami.

Gmina Popielów poprzez 
edukację mieszkańców 

zamierza zwiększyć udział od-
padów zebranych w sposób se-
lektywny. Służyć temu będą 
liczne działania informacyjne, 
pikniki ekologiczne oraz cen-
tra recyklingowe. 

No w e  k o s z e ,  p oj e m n i k i 
do zbiórki baterii i centra 
recyklingowe 

Przedszkola, szkoły, domy 
kultury i urząd gminy zosta-
ną wyposażone w wewnętrz-
ne pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów, w których 
osobno zbierane będą: papier, 
szkło, tworzywa sztuczne+alu-
minium oraz odpady zmiesza-
ne. Placówki otrzymają także 

specjalne pojemniki do zbiór-
ki baterii ze wskaźnikiem po-
miaru ich zużycia. 

Segregacja odpadów pro-
wadzona będzie na kąpielisku  
w Nowych Siołkowicach. Na 
placach zabaw zamontowane 
zostaną edukacyjne pojemni-
ki z komunikatorem dźwięko-
wym. Po odpowiednim zapro-
gramowaniu będzie on mógł 
np. podziękować za prawi-
dłowe wrzucenie odpadu do 
kubła. 

W trzech miejscowościach 
powstaną edukacyjne centra 
recyklingowe. Znajdować się 
w nich będą: zgniatacze do pu-
szek, kosze na zużyte baterie, 
punkty elektroodpadów, po-
jemniki do segregacji.

Ochrona poprzez edukację

W okresie realizacji projek-
tu prowadzona będzie kom-
pleksowa kampania „Moc-
ni w recyklingu”. Na stronie 
internetowej Urzędu Gminy  
w Popielowie powstanie pod-
strona, na której zamieszcza-
ne będą informacje z zakresu 

gospodarki odpadami. Rozdys-
ponowane zostaną ulotki. Zor-
ganizowane zostaną różne wy-
darzenia dla dzieci i dorosłych. 

Dwudziestu urzędników  
z terenu województwa opol-
skiego weźmie udział w szko-
leniu poświęconemu pra-
widłowemu postępowaniu  
z odpadami z naciskiem na 
propagowanie ich selektywne-
go zbierania. 

We wrześniu br. oraz w 2022 
r. przeprowadzano zostanie ak-
cja sprzątania świata poprzez 
zbiórkę śmieci znajdujących 
się np. w rowach lub na przy-
drożnych łąkach w naszych 
miejscowościach. 

P i k n i k  e k o l o g i c z n y  
z partnerami

We współpracy z dwoma 
organizacjami społecznymi - 
Stowarzyszeniem Miłośników 
Karłowic i Kuźnicy Katow-
skiej im. ks. dr. Jana Dzierżona  
i stowarzyszeniem „Nasza 
Wieś Stare Siołkowice” zor-
ganizowane zostaną dwa pik-
niki ekologiczne. Będą one 

promować i wskazywać funk-
cjonalność powstałych centrów 
recyklingu.

Czysta okolica to piękna 
okolica

Gmina Popielów na re-
alizację tych wszystkich za-
dań otrzymała z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Opolskiego 449 375,45 zł do-
finansowania. Kwota ta stano-
wi 85% wszystkich wydatków. 

Mieszkańcy dzięki aktyw-
nemu uczestnictwu w projek-
cie będą mocni w recyklingu, 
świadomi w gospodarowa-
niu odpadami i zaangażowani  
w ochronę środowiska. Dobro 
planety, a przede wszystkim 
tutejszej okolicy niech stanie 
się dla nas priorytetem.

Wspólnie zatroszczymy się o środowisko

Do końca wakacji wybudowany zostanie PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstanie 
w niedalekim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Starych Sioł-
kowicach. Trwają tam już prace budowlane.

W ostatnich dniach marca rozpoczęły się pierwsze roboty 
związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Starych Siołkowicach. Będzie się on mieścił przy 
drodze dojazdowej do tamtejszej oczyszczalni ścieków (wjazd od 
strony ul. Piastowskiej). – Lokalizacja punktu została tak dobra-
na, aby można było łatwo do niego trafić. Ważny jest również 
fakt, że wokół nie ma zabudowań mieszkalnych – mówi Irena 
Michno, kierownik referatu budownictwa.

Wyznaczone miejsce zmienia się z tygodnia na tydzień. Widać 
tam ciężki sprzęt, który przygotowuje teren pod następne etapy 
budowy, która powinna zakończyć się do końca sierpnia. 

Powstanie ogrodzony i utwardzony plac, na którym znajdować 
się będą: budynek magazynowy o konstrukcji stalowej, zadaszo-
na wiata, kontenery przeznaczone do zbierania odpadów, waga 
samochodowa najazdowa oraz pomieszczenie socjalno-biurowe. 
Wykonane zostaną przyłącza wodociągowe i kanalizacja sanitar-
na. Teren będzie oświetlony i monitorowany poprzez kamery.

PSZOK to nie wysypisko śmieci

Powstający PSZOK będzie miejscem, w którym mieszkańcy 
będą mogli nieodpłatnie pozostawić problemowe i niebezpiecz-
ne odpady, np.: odpady budowlane, zużyte opony, elektrośmieci. 

Gromadzone odpady będą systematycznie odbierane przez od-
powiednią firmę. Nad funkcjonowaniem punktu będzie czuwać 
pracownik, który będzie kontrolować odbierane odpady.

Zero wkładu własnego

PSZOK zostanie otwarty w przyszłym roku, gdyż w bieżącym 
gmina Popielów ma podpisane porozumienie z gminą Dobrzeń 
Wielki na korzystanie z chróścickiego punktu.

Wykonawcą inwestycji jest firma Arkadiusza Sykosia z Rada-
wia. Jej koszt to 1 120 000 zł. Całość zostanie sfinansowana z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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Dzieci uczęszczające do gminnych 
przedszkoli uczestniczą w dodatkowych 
zajęciach rozwijających umiejętnośc 
uczenia się oraz w zajęciach teatralnych. 
Realizowane są one w ramach projektu 
„Przedszkola dla wszystkich przyjazne 
2”.

Przedszkola w Starych Siołkowicach, 
Karłowicach i Popielowie od grud-

nia 2020 r. oferują swym podopiecznym 
ponadprogramowe zajęcia rozwijające 
kompetencje kluczowe, które stanowią 
połączenie wiedzy, umiejętności i postaw 
uważanych za niezbędne dla potrzeb sa-
morealizacji i prawidłowego rozwoju oso-
bistego. Są one organizowane w ramach 
projektu „Przedszkola dla wszystkich 
przyjazne 2”.

Trzyzadaniowym programem (zajęcia 
dodatkowe, doskonalenie nauczycieli, do-
posażenie placówek) objętych zostało 257 
dzieci z wszystkich miejscowości gminy 
Popielów. – Udział w projekcie oraz zajęcia 
dodatkowe w dużym stopniu wpływają na 
rozwój dzieci oraz placówki. Podniesiona 
jest jakość pracy przedszkola, ponieważ 
stworzone zostały dla naszych wychowan-
ków nowe możliwości poznawania świata 
– mówi Marta Cierpisz, p.o. dyrektora PP 
Karłowice. 

Zajęcia rozwijające kompetencje dzieci
Prowadzone zajęcia zwiększają dostęp 

do wysokiej jakości edukacji przedszkol-
nej. Na wczesnym etapie rozpoznawane 
są problemy edukacyjne, poznawcze lub 
emocjonalne, a następnie pracuje się nad 
konkretnymi kompetencjami. Podczas za-
jęć rozwijających umiejętność uczenia się 
przedszkolaki poznają świat poprzez wła-
sne obserwacje.

– Dzieci dzięki tym zajęciom uspraw-
niają małą motorykę oraz rozwijają wy-
obraźnię twórczą. Wielką frajdę sprawiło 
im tworzenie konstrukcji z chrupek ku-
kurydzianych, gniotków z balonów czy 
wydrapywanki. Uczyliśmy się już badać 
właściwości powietrza i wody, graliśmy  
w własnoręcznie stworzone gry planszowe. 
Wszystko to pozytywnie wpływa na efek-
tywność uczenia się – opowiada Dorota 
Wyroba, nauczyciel PP Stare Siołkowice.

Przedszkola stały się miejscem pozna-
wania kultury i funkcjonowania teatrów. 
Maluchy uczestniczą w zajęciach popra-
wiających kreatywność i umiejętność pra-
cy w zespole. Wykonują własne pacynki 
i kukiełki, tworzą teatr cieni, wzbogacają 
słownictwo lub poznają sztuki i przedsta-
wienia, np. „Królową Śniegu” lub „Trzy 

małe świnki”. – Podobają mi się pacynki. 
Są kolorowe i uśmiechnięte. Miałem na 
palcu liska i gwiazdkę. Bawimy się balo-
nami i robimy super teatrzyki – mówi Da-
wid, przedszkolak.
Dokształcanie nauczycieli i doposażenie 
przedszkola 

Czterech nauczycieli z gminy Popielów 
podjęło studia podyplomowe podnoszące 
ich umiejętności i kwalifikacje zawodowe. 
Panie poszerzają swoją wiedzę m.in. w za-
kresie terapii pedagogicznej, nauki języka 
niemieckiego, wczesnego wspomagania  
i integracji sensorycznej. – Trzy semestry 
dodatkowych wykładów pozwolą mi zdo-
być nowe wiadomości, które w praktyczny 
sposób będę mogła wykorzystywać pod-
czas pracy z dziećmi – zapewnia Monika 
Baszak, nauczyciel PP Popielów.

W ramach projektu doposażona zosta-
nie istniejąca infrastruktura podwórkowa 
przedszkola w Starych Siołkowicach. Za-
montowany zostanie tam plac zabaw.

Projekt współfinansowany jest z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach RPOWO na lata 2014-2020. Jego 
liderem jest Miasto Opole. Na działania 
realizowane w gminie Popielów przezna-
czono ponad 245 000 zł. 

Przedszkola to miejsca przyjazne dla wszystkich

Fot.  archiwum przedszkoli

Karłowice Popielów Stare Siołkowice
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W oknach siołkowickich domów w jedną  
z niedziel zadomowiły się marzanki. Wska-
zują one kawalerom, gdzie znajdą panny na 
wydaniu. Zwyczaj ten kultywowany jest od 
wieków.

Siołkowiczanie po raz kolejny tydzień przed 
Niedzielą Palmową ubarwili miejscowość 

marzankami. W szczytowych oknach budyn-
ków pojawiły się na zielonym gaiku pięknie 
ubrane lalki, które przystrojone były kolorowy-
mi wstążkami. 

– Zwyczaj ten kultywowany jest na pew-
no od XIX w., ale najpewniej znany był  także 
wcześniej. Obecnie nikt już nie wie, skąd przy-
wędrował do nas. Możliwe że z Frankonii lub 
Norymbergii – mówi Dorota Danisz, członek 
stowarzyszenia „Nasza wieś Stare Siołkowice”.

Gaiki powinny być ozdobione kolorowy-
mi wstążkami, których barwy mają swoje 

symboliczne znaczenie: czerwona - aby wszę-
dzie panowała radość, zielona - aby trawa do-
brze rosła, niebieska - żeby przez cały rok była 
odpowiednia pogoda, biała - żeby krowy dawały 
dużo mleka, żółta - aby się masło darzyło.

Tradycja wystawiania marzanek ma pomóc 
kawalerom odnaleźć swoją drugą połówkę. Nie-
kiedy na parapetach znaleźć można marzołki,  
a więc panów wyczekujących na miłość. Daw-
niej marzołki wykonywane były ze słomy i ubie-
rane w robocze ubrania, a w kieszeni przeważ-
nie umieszczano butelkę po wódce. Kukły były 
wielkości człowieka i mocowano je na słupach 
lub drzewach. Prawdopodobnie miały one wy-
pędzić ze wsi pijaństwo.

Kolorowe kukły zostały ocalone od zapo-
mnienia w 2016r. Wówczas stowarzyszenie 
„Nasza Wieś Stare Siołkowice” zorganizowało 
konkurs na najładniejszą marzankę. Od tego 
czasu mieszkańcy corocznie w piątą niedzielę 
Wielkiego Postu licznie ozdabiają swoje okna.

Aż 31 laptopów trafiło do 
n au c z y c i e l i  pr a c u j ą c y c h  
w szkołach podstawowych  
w  K a r ł o w i c a c h ,  S t a r y c h 
Siołkowicach i Popielowie.  
To kolejne wsparcie w zdal-
nym nauczaniu.

W r a m a c h  u n i k a l n e g o 
projektu „Op@lskie dla 

podstawówek - zdalne naucza-
nie zbliża!” za kwotę niemal 
15 mln zł zakupionych zostało 
4957 laptopów. Inicjatorem i re-
alizatorem wsparcia nauczycieli 
w pracy zdalnej jest Samorząd 
Województwa Opolskiego.

Do nauczycieli szkół podsta-
wowych z terenu gminy Popie-
lów trafiło 31 laptopów z peł-
nym pakietem informatycznym: 
17 PSP Popielów, 7 PSP Karło-
wice i 7 PSP Stare Siołkowice. 
Mają one wesprzeć nauczanie 
zdalne. Dzięki nowoczesnym  
i nowym sprzętom zmniejsza 
się ryzyko wystąpienia proble-
mów technicznych uniemożli-
wiających prowadzenie lekcji. 

Wc z e ś n i e j  p o z y s k a n o  
39 laptopów

Gmina Popielów już w po-
przednim roku szkolnym po-
myślała o odpowiednim za-
bezpieczeniu technologicznym 
szkół .  W ramach progra-
mów „Zdalna Szkoła - Wspar-
cie Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej” i „Zdalna Szkoła+” 
zakupionych zostało 39 lap-
topów, które przekazano na 
rzecz uczniów. Po powrocie 
do nauki stacjonarnej staną się 
one częścią wyposażenia sal 
informatycznych.

Słodki likier przygotowywany 
z jajek został 70. produktem 
tradycyjnym z Opolszczyzny. 
Popielowski ajerlikier zasilił 
listę prowadzoną przez Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
przed Wielkanocą.

Tuż przed niedawnymi 
świętami Wielkiej Nocy  

do Listy Produktów Tradycyj-
nych na wniosek Anny i Piotra 
Szafrańskich dopisany został 
ajerlikier. Jajeczny trunek stał 
się tym samym siedemdziesią-
tym produktem pochodzącym 
z Opolszczyzny.

Wyroby alkoholowe były 
znane w Popielowi już w śre-
dniowieczu.  Poświadcza-
ją to zapisy w dokumencie 

lokacyjnym wsi. Ajerlikier był 
nieodzowną częścią każdej 
większej śląskiej uroczystości. 
Szczególnie dużym zaintere-
sowaniem cieszył się ten napój  
w czasie zapustów, czyli kar-
nawału, jednak zawsze można 
było znaleźć choć jedną pełną 
butelkę w spiżarce. 

Tradycyjny ajerlikier cha-
rekteryzuje się żółtą barwą  
i bazuje tylko na czterech 
sk ł a d n i k a ch :  spi r y tus i e , 
żółtkach z wiejskich jaj, mleku 
i cukrze. Znane są także wer-
sje waniliowe lub czekoladowe. 
Do sporządzenia tej ostatniej 
wykorzystywano kakao lub 
roztopioną czekoladę. Każda 
gospodyni posiadała swój ro-
dzinny przepis, który zawierał 

precyzyjnie wyliczone propor-
cje używanych produktów. 

Na Listę Produktów Trady-
cyjnych trafiają wytwory będą-
ce częścią dziedzictwa kulturo-
wego danego regionu.

W Siołkowicach mają panny na wydaniu

Siedzące na drzewach marzołki wyganiały kiedyś pijaństwo ze wsi.

Marzanka to lalka przyozdobiona zielonymi gałązkami 
i kolorowymi wstążkami.

Ajerlikier zawdzięcza swój kolor 
żółtkom z wiejskich jaj.

 Fot. MarcinNawrot

 Fot. Marcin Luszczyk

Nauczyciele 
otrzymali 
laptopy 
do pracy

Ajerlikier z Popielowa wśród 
produktów tradycyjnych

 Fot. Dziedzictwo Kulinarne 
Województwa Opolskiego
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Aż siedem medali zdobyły tancerki z ze-
społu „Euforia” w międzynarodowym 
konkursie. Pandemia nie przeszkadza 
dziewczynom w osiąganiu kolejnych 
sukcesów.

Rok 2021 należy do „Euforii”. Zespół ta-
neczny działający w Samorządowym 

Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji po-
nownie wytańczył sobie medale i stanął na 
podium. Tym razem dziewczęta zaprezen-
towały się w konkursie online Majorettes 
International Grand Prix. 

– To już drugi konkurs w tym roku,  
w którym ponownie zajęłyśmy bardzo wy-
sokie miejsca. Niestety wszystkie turnieje 
przeniosły się do świata wirtualnego i nie 
mamy możliwości pokazania się przed szer-
szą publicznością. Nie zmienia to jednak 
faktu, że każdą wolną chwilę staramy się 
poświęcić na udoskonalanie naszych zdol-
ności – mówi Justyna Gawrońska, trenerka 
zespołu.

Zespół zdobył łącznie siedem medali, 
w tym aż pięć złotych i dwa srebrne. Na 
pierwszych miejscach w swoich katego-
riach uplasowały się: duet Ewelina Kupczyk  
i Wiktoria Kulig, mini formacja kadetki, 
solo Eliza Jackowiak, duet Milena i Liwia 
Kliś oraz duet Emilia i Maja Drewniak. Sre-
brem nagrodzono Zuzannę Sowadę oraz 
mini formację juniorek.

Tancerki nie zamierzają spocząć na lau-
rach i już planują udział w kolejnych kon-
kursach. Z niecierpliwością czekamy na 
dalsze sukcesy i trzymamy kciuki.

Kolejne taneczne sukcesy „Euforii”

Wśród mieszkańców naszej gminy nie brakuje ludzi dobrego serca. Akcja „Paka dla 
zwierzaka” cieszyła się sporym zainteresowaniem. 

Serce człowieka można poznać po tym, jak traktuje zwierzęta. Wiedział o tym Immanu-
el Kant, ale wiedzą to także członkinie Młodzieżowego Klubu Wolontariatu PomagaMY.  
Z ich inicjatywy zorganizowana została akcja „Paka dla zwierzaka”.

Przygotowane zostały plakaty informacyjne, wyznaczono miejsca zbiórek i zachęcano 
do wsparcia zwierzaków z Brzeskiego Schroniska „Przytul Psisko”. Mieszkańcy okazali się 
niezwykle hojni i chętni do niesienia pomocy.

Podczas miesięcznej akcji udało się zebrać: 120 kg karmy (suchej i mokrej), 21 ręczników, 
13 koców, 2 miski, 5 kołder, witaminy, zabawkę, podkład i żwirek dla kota. Wszystkie te 
rzeczy wsparły codzienne funkcjonowanie schroniska.

W akcję włączyły się: Publiczne Przedszkole w Popielowie, Publiczne Przedszkole  
w Starych Siołkowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie oraz sklep „Lewiatan” 
w Starych Siołkowicach.

Wolontariusze już obmyślają kolejne działania. Chętni do podjęcia wspólnego działania 
powinni skontaktować się z Centrum Kultury w Popielowie pod nr tel. 77 46 92 193.

Zwierzaki otrzymały ogromną pomoc

Zmienione logo i strona internetowa 
to nowy początek wirtualnej działal-
ności Samorządowego Centrum Kul-
tury, Turystyki i Rekreacji w Popie-
lowie. Placówka zyskała także swoje 
motto.

W styczniu funkcję dyrektora 
SCKTiR objęła Magdalena Ju-

lia Gleń, która już od pierwszych dni 
swojej pracy rozpoczęła proces zmian 
w tej instytucji. Wzbogacony został 
wachlarz zajęć, tworzone są ciekawe 
filmiki kulturalne i artystyczne, wydłu-
żone zostały godziny otwarcia placów-
ki, a teraz zmianie uległy logo i strona 
internetowa.

– Każda instytucja posiada swój 
znak, który jest z nią identyfikowa-
ny i pozwala na dobrą promocję. Po-
przedni wymagał zmiany, gdyż przede 
wszystkim nie spełniał graficznych 
kryteriów logo, nie posiadał pełnej na-
zwy instytucji, ani księgi znaku, która 
zawiera ważne informacje dotyczące 
stosowania go z zachowaniem przy-
jętych zasad – mówi Magdalena Gleń, 
dyrektor.

Nowa szata graficzna strony inter-
netowej to efekt wielotygodniowych 
prac, wciąż jednak będą tam wprowa-
dzane zmiany i ulepszenia, aby dostęp-
na oferta i kontakt stały się łatwiejsze  
i czytelniejsze.

Zaproponowane logo, choć z pozoru 
proste, zawiera swą symbolikę. Znak 
umownie nawiązuje do nazwy. Czarny 
punkt w środku jako Centrum. Cen-
trum Kultury oczywiście. Ramiona 
rozchodzące się na zewnątrz obrazują 
zasięg działań instytucji, która swym 
zakresem i dynamiką obejmuje kolej-
ne obszary i kierunki działań kultural-
nych, która nie skupia się w jednym 
miejscu.

Całość została spójnie włączona  
w przesłanie „#Możesz z nami tworzyć 
kulturę, odkryć i rozwijać swoje talen-
ty”. To motto będzie przyświecać od 
teraz kulturze w gminie Popielów.

#Możesz

Centrum Kultury 
w nowej e-odsłonie

Tancerki w konkursie online otrzymały złote 
i srebrne medale. 

Fot. Justyna Gawrońska

Udało się zebrać m.in. 120 kg karmy suchej i mokrej. Wolontariuszki odwiedziły schronisko i przekazały 
prezenty.

 Fot. SCKTiR  Fot. SCKTiR
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Zakończyło się podstawowe postępowanie rekrutacyjne do pla-
cówek oświatowych w gminie Popielów. Od 10 maja ruszy po-
stępowanie uzupełniające.

Publiczne przedszkola i szkoły podstawowe gminy Popielów 
podały 22 kwietnia do publicznej wiadomości listy kandy-

datów przyjętych i nieprzyjętych. Większość dzieci szczęśliwie 
dostała się do wybranych przez rodziców placówek, jednak nie 
udało się to wszystkim.

Część wniosków z powodów formalnych lub braku miejsc  
w placówkach nie została pozytywnie rozpatrzona, dlatego  
10 maja rozpocznie się postępowanie uzupełniające. Rodzice 
będą mieli tydzień na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do 
przedszkola lub szkoły.

Komisje rekrutacyjne do końca maja zweryfikują otrzymane 
wnioski i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata 
wymaganych kryteriów. W pierwszym dniu czerwca ogłoszona 
zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowa-
nych. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświad-
czenia będzie możliwe pomiędzy 2 a 21 czerwca. Nazwiska dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiado-
mości 22 czerwca.

Druki i oświadczenia dostępne są w poszczególnych placów-
kach lub na ich stronach internetowych.

Utrzymujesz ptaki? 
Uważaj na grypę

W maju rusza 
rekrutacja 
uzupełniająca

Seniorzy otrzymali
wielkanocne paczki

Wirus ptasiej grypy od pewnego czasu jest obecny na Opol-
szczyźnie i w gminie Popielów. Hodowcy drobiu powinni za-
chować szczególną ostrożność, bowiem dużą wrażliwość na 
zakażenie mają kury i indyki.

Grypa ptaków należy do chorób zwierząt listy OIE jako nie-
zwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która 

może powodować śmiertelność do nawet 100%. W gospodar-
stwach przyzagrodowych oraz w fermach przemysłowych należy 
wprowadzić środki niezbędnego bezpieczeństwa.

Miejsca bytowania drobiu należy zabezpieczyć przed dostę-
pem dzikich ptaków (siatki, zadaszenia). Pokarm i poidła po-
winny znajdować się w pomieszczeniach zamkniętych. Zakazu-
je się wprowadzania osób postronnych do obiektów, w których 
przechowywana jest karma dla zwierząt oraz miejsc, w których 
znajduje się drób. Zwiększoną i nagłą liczbę padnięć oraz spadek 
aktywności i nieśności ptactwa należy zgłosić lekarzowi wetery-
narii i organom władzy lokalnej.

Wirus grypy ptaków może zachowywać swą aktywność w śro-
dowisku ptaków przez 5 tygodni, dlatego niezbędne jest dokładne 
oczyszczenie i odkażenie zainfekowanych miejsc. Choć niemoż-
liwe jest wystąpienie wirusa wśród ludzi, to jednak zaleca się sto-
sowanie podstawowych zasad higieny. Wszystkie gatunki drobiu 
przed wysyłką do ubojni są zawsze obowiązkowo badane. Nie 
istnieje więc żadne zagrożenie dla konsumentów ptactwa.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu
 tel. 77 54 17 161

 e-mail: piw.opole@wiw.opole.pl

Trzystu seniorów ze wszystkich miejscowości gminy Popielów 
otrzymało wielkanocne upominki. Był to miły gest trzech in-
stytucji w tych niełatwych czasach pandemii.

Dzieci w dzień Wielkiej Nocy z podekscytowaniem i niepew-
nością rozglądają się po podwórku w poszukiwaniu pre-

zentów od zajączka. Do gminy Popielów ów darczyńca zawitał 
już przed świętami i wspomógł nie tylko maluchów. Odwiedził 
trzystu najbardziej potrzebujących z paczkami.

Papierowe torby wypełnione były po brzegi. Znajdowały się 
tam artykuły spożywcze, np. kiełbasa, chrzan, ręcznie robione 
kartki świąteczne oraz poprzedni numer „Nowin Gminnych”.

Seniorzy nie kryli wzruszenia i wdzięczności. Odwdzięczyli się 
oni uśmiechem, życzeniami i dobrym słowem.

Do wspólnej akcji włączyły się trzy placówki: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki  
i Rekreacji oraz Urząd Gminy.

 Fot. SCKTiR
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W połowie maja w trzech punktach na 
terenie gminy Popielów będzie można 
oddać odpady niebezpieczne. Zaliczają 
się do nich m.in. farby, kleje, leki.

Dwukrotnie w ciągu roku do trzech 
miejscowości przyjeżdża mobilny 

kontener, do którego można oddawać od-
pady niebezpieczne. Najbliższa okazja bę-
dzie miała miejsce w połowie maja. 

Do odpadów niebezpiecznych komunal-
nych, które powstają w gospodarstwach 
domowych, zaliczane są: farby, lakiery, 
oleje mineralne, opakowania po takich 
substancjach, baterie, akumulatory, lampy 
fluoroscencyjne, przeterminowane leki, 
kleje, rozpuszczalniki, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, odpady medycz 
 

ne, środki ochrony roślin, przepracowane 
oleje silnikowe.

W Popielowie zbiórka przeprowadzona 
zostanie 11 maja na ul. Kościuszki (plac 
naprzeciw kościoła). Mieszkańcy Kar-
łowic będą mogli oddać swoje odpady 
niebezpieczne 12 maja na ul. Polnej (plac 
naprzeciw kościoła). W Starych Siołko-
wicach kontener umieszczony zostanie 
13 maja na ul. Michała (parking koło 
kościoła).

Warto oddać takie problematyczne 
odpady do mobilnego punktu, z które-
go zostaną one następnie zabrane oraz  
w odpowiedni sposób zabezpieczone i zu-
tylizowane. W ten sposób uchronimy śro-
dowisko przed niepożądanymi efektami, 
np. przedostaniem się do gleby toksycz-
nych substancji. 

Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Od wielu lat okres wiosenny to czas, w którym dochodzi do 
licznych pożarów łąk i nieużytków. Wynikają one z celowego 
wypalania traw, które zagrożone jest karą grzywny, a nawet 
aresztu.

Wypalanie traw szkodzi.  Uczą się o tym dzieci, 
przestrzegają ekolodzy i strażacy, a jednak rocz-

nie dochodzi do wielu pożarów łąk, nieużytków czy ro-
wów. Tego typu działanie przynosi nieodwracalne skutki  
w ekosystemie, ale może także szybko wymknąć się spod kontroli 
i doprowadzić do gwałtownego pożaru, który może objąć pobli-
skie lasy lub zabudowania.

– Nie było jeszcze takiej wiosny lub lata, w których nie mu-
sielibyśmy wyjeżdżać do ugaszenia pożaru na nieużytkach lub 
ugorach. Ludzie niestety jeszcze wciąż stosują praktykę wypalania 
trawy i niszczą zdrowie zwierząt i swoje. Nauczkę stanowią dla 
nich dopiero nasze interwencje – mówi Marcin Kulig, prezes OSP 
Popielów.

Wbrew tkwiącemu w świadomości wielu osób przekonaniu 
wypalanie traw nie daje żadnych korzyści. Nie poprawia żyzności 

gleby, nie wpływa na szybszy i bujniejszy odrost darni, nie poma-
ga w trwałym zniszczeniu chwastów. Powoduje natomiast nieod-
wracalne szkody dla przyrody, jak i samego człowieka.

Każdy pożar łąk, trzcinowisk i gęstwin to śmierć żywych orga-
nizmów. Pod wpływem wysokiej temperatury wymierają wszyst-
kie owady, które nie są w stanie uciec (np. mrówki, chrząszcze, 
osy, biedronki), ale giną także większe zwierzęta: żaby, krety, 
nornice, kuny, jeże. Zniszczeniu ulegają miejsca lęgowe ptaków 
oraz miejsca bytowania zwierzyny łownej np. saren lub bażantów. 
Powstający w wyniku spalania dym unosi się do atmosfery i po-
zostawia tam niebezpieczne dla zdrowia ludzi związki chemiczne.

Niechlubna praktyka wypalania traw jest w Polsce niedozwo-
lona. Czyn ten zgodnie z paragrafami zawartymi w kodeksie wy-
kroczeń zagrożony jest karą nagany, aresztu lub grzywny (od 5 do 
20 tys. zł). Jeśli w wyniku świadomego podpalenia trawy dojdzie 
do pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, sprawca 
może otrzymać karę do 10 lat pozbawienia wolności.

Wypalając trawy, niszczysz ekosystem

Pożary łąk i nieużytków to śmierć dla wielu żywych organizmów.

Unoszący się dym jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia człowieka.

 Fot. OSP Popielów

 Fot. OSP Popielów
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Gmina Popielów wyróżnia się swą różnorodnością kulturową, religijną i… kulinarną. 
W wielu domach do dziś wykorzystywane są przepisy z zeszytów babć lub nawet pra-
babć. Receptury 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, ciasteczka, wafle. Stwórzmy wspólnie gminny PRZEPIŚNIK i ubogaćmy wzajemnie 
swoje kuchnie.

Nasz przepiśnik

Naturalne sposoby pani Zofii na odporność

Słowa Stanis ława Jachowicza : 
„Cudze chwalicie, swego nie znacie. 

Sami nie wiecie, co posiadacie.” choć 
wypowiedziane w XIX w., to wciąż 
zachowują swój sens. Coraz częściej 
korzystamy z usług firm i branż 
działających wiele kilometrów od 
naszych domów, zapominając, że 
blisko nas także znajdziemy solidnych, 
p e w nych ,  a  pr z e d e  w s z y s t k i m 
lokalnych przedsiębiorców.

Zachęcamy do wspierania usługo-
dawców, którzy zlokalizowani są na 
terenie gminy Popielów. 

Tym razem przedstawiamy kraw-
cowe oraz firmy zajmujące się pro-
dukcją odzieży, wyrobów tekstylnych  
i materiałowych ozdób.

Solidna, pewna, 
lokalna. Siła 
przedsiębiorstw 
gminy Popielów

Balbinkowo by Balba

Sabina Weis

Popielów, ul. Zielona 2

tel. 663 387 694

EnSky&Tehilo Sp. z o.o.

Teresa Szemainda

Popielów, ul. Brzeska 22h

tel. 505 972 109

Pogotowie Krawieckie „ANNA”

Agnieszka Kania

Popielów, ul. Podstawie 3

tel. 881 071 707

Szycie firan „Martyna”

Martyna Ledwolorz

Stare Siołkowice, ul. 1 Maja 3a

tel. 696 217 745

Wianeczkowy raj

Klaudia Sośnik

Stare Siołkowice, ul. Górna 13

tel. 791 569 096

„Miodzik majowy”

Składniki:
0,5 kg cytryn
500 sztuk kwiatów mniszka lekarskiego
2 kg cukru

Wykonanie:
Kwiaty mniszka lekarskiego zebrać w ich 
pełnym rozkwicie w słoneczny dzień. Można 
odstawić je w przewiewnym miejscu, aby 
pozbyć się niechcianych robaków. Główki 
kwiatów po oderwaniu od nich łodygi wy-
płukać, wycisnąć, a następnie zalać litrem 
wrzącej wody. Wkroić 1 cytrynę wraz ze 
skórką. Gotować pół godziny, później prze-
cedzić przez gazę, wsypać 2 kg cukru  
i gotować przez godzinę. Następnie wlać 
sok z pozostałych cytryn i gotować 
jeszcze 15 minut. Zebrać szumowinę, wlać 
gorący płyn do wyparzonych słoików, za-
kręcić i odstawić dnem do góry.

Smacznego!

„Syrop z kwiatów 
czarnego bzu”

 
Składniki:

35 baldachimów bzu
2 l wody
2 kg cukru
2 cytryny ze skórką
1 pomarańcza ze skórką
3 łyżeczki kwasku cytrynowego 

Wykonanie:
Dobrze rozwinięte baldachimy kwiatów czar-
nego bzu zerwać w słoneczny dzień. Cukier 
zagotować z wodą. Cytryny i pomarańczę 
pokroić w plastry i włożyć do syropu. Do-
dać kwasek cytrynowy, wymieszać  
i ugotować. Po wystudzeniu włożyć kwiaty 
bzu. Zostawić na dwa dni. Następnie zlać do 
słoików i zapasteryzować (5-10 minut).

Smacznego!

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

Tak sporządzone syropy wspomogą naszą odporność i wzmocnią organizm. 
Pomogą w walce z przeziębieniem, kaszlem lub grypą. Miodzik wpłynie także pozytywnie na 

trawienie, zaś syrop  z kwiatów czarnego bzu ochroni błony śluzowe dróg oddechowych.
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Wkręć się w pomaganie
i zbieraj nakrętki!

Miejsce zbiórki:
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Stare Siołkowice, ul. Piastowska 28

Numery kontaktowe:
600 478 450
531 050 523

Niewielkie, kolorowe, nie-
pozorne dla większości. Nie 
dla niepełnosprawnych. Na-
krętki mają moc! Może i są 
małe, ale w ich dużej ilości 
tkwi realna pomoc dla wielu 
potrzebujących

Zbiórkę nakrętek promuje 
się już od lat w przed-

szkolach, szkołach czy miej-
scach pracy. Nie każdy zdaje 
sobie jednak sprawę z celu 
tej szczytnej akcji. Zebrane 
w znacznej ilości stanowią 
ogromne wsparcie finansowe 
dla potrzebujących.

Włączenie się w tę społecz-
ną akcję nic nie kosztuje. Wy-
starczy dobra wola i większy 
pojemniczek lub worek na 
przechowywanie zebranych 

nakrętek. Wkręcić się w po-
maganie można poprzez 
odkręcanie plastikowych na-
krętek z butelek. Należy pa-
miętać, że w momencie odda-
wania do wybranego punktu 
powinny one być czyste i bez 
dodatkowych elementów (tek-
tury lub metalu). Nie można 
do nich dorzucać metalowych 
kapsli.

Swoją zbiórkę od lat prowa-
dzą Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej Caritas Diecezji Opol-
skiej w Starych Siołkowicach. 
Pozyskane nakrętki przekazy-
wane są do firmy recyklingo-
wej, która przekazuje należną 
sumę pieniędzy na rzecz tera-
pii i rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych przebywających 
w tej placówce.

Sprzedane nakrętki to wsparcie finansowe dla potrzebujących. Można z nich kupić np. wózki inwalidzkie czy też sprzęt do ćwiczeń. 
Siołkowickie WTZ-y pragną doposażyć jedną z sal w tablicę interaktywną, która uatrakcyjni ofertę prowadzonych zajęć i stworzy 
nowe możliwości do nauki i zabawy.  

Oprócz pomocy nakierowanej na człowieka zbieranie nakrętek ma także ważny wymiar ekologiczny, bowiem w odpowiednich 
miejscach powstaje z nich plastikowy granulat, który ma wiele zastosowań. Można z niego ponownie wyprodukować nakrętki, ale 
także: plastikowe obudowy urządzeń elektrycznych, doniczki, łopaty do śniegu, opakowania i rury PCV. 

Zbierając nakrętki, dbamy o środowisko. Uczymy się przez to segregacji i myślenia recyklingowego. Zmniejszamy ilość odpadów 
na wysypiskach i ograniczamy zanieczyszczenie planety. 

Pomoc drugiemu człowiekowi i naturze


