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Klink, jak nazywają Popielowską Kolonię mieszkańcy, jest 
najmniejszym sołectwem w gminie Popielów. Obejmuje 

obszar 334 ha, z czego aż 92% terenów stanowią użytki rolne  
o urodzajnych glebach. Miejscowość tworzą dwie części oddalone 
od siebie 1,5 km (w linii prostej ok. 350 m), których połączenie 
nie jest możliwe przez podmokłe tereny. Popielowska Kolonia 
jest starą osadą leżącą na pograniczu powiatów: opolskiego, 
niemodlińskiego i brzeskiego.

Już w 1558 r. można spotkać wzmiankę w dokumentach o Klin-
ku jako „Cesarskiej Komorze Celnej”. Miejscowość od XVI w. 
słynęła z przewozu (promu) na Odrze, który cieszył się wielkim 
powodzeniem. Zapewniał sprawną komunikację ze Skorogosz-
czą, wówczas miasteczkiem, i terenami wokół Mikolina. Jednak 
po wybudowaniu mostu nad rzeką w 1934 r. przeprawa okaza-
ła się niepotrzebna i zrezygnowano z niej. Znana była też wtedy 
składnica drewna, którą nazywano „Popiloskoł Oblouga”. Każ-
dego roku gromadzono tam wielkie ilości drzewa wyrabianego 
z pobliskich lasów, które przez flisaków spławiane było Odrą do 
Wrocławia i dalej. Do dziś nadodrzańskie dęby tworzą konstruk-
cje słynnych wrocławskich kościołów i zabytkowych kamienic.

W 1764 r. cesarski folwark przy komorze celnej został rozparce-
lowany między 12 kolonistów, którzy byli ewangelikami. Powstała 

gmina z własnym zarządem, a koloniści wybudowali szkołę oraz 
założyli cmentarz ewangelicki, jednak do kościoła uczęszczali do 
Skorogoszczy i Stobrawy. W 1784 r. liczyła 63 mieszkańców, czte-
ry lata później już 113, a obecnie wieś liczy 123 osoby. Pod ko-
niec XVIII w. miejscowość wzbogaciła się o leśniczówkę, a wśród 
mieszkańców odnotowano kowala i rybaka. Po separacji gruntów 
założono nową dzielnicę tzw. Hojec albo Nowy Klenk. Ich połą-
czenie nastąpiło w 1864 r. Dzisiejsza nazwa nadana została po  
II wojnie światowej.

W przylegającym do wsi lesie znajduje się wiekowy dąb szy-
pułkowy, którego obwód wynosi 647 cm, a wiek szacuje się na 
520-600 lat. Jest to słynny dąb Klara, relikt dawnych odrzańskich 
dąbrów. Owiany jest lokalną legendą o nieszczęśliwej miłości i jej 
tragicznym finale. Obok rosną nieco młodsze drzewa, które być 
może także pamiętają czasy wojny trzydziestoletniej. Stanowią 
one pomniki przyrody. W lesie dębowym wymieniane były daw-
niej trzy jeziora: Stara Odra, Jezioro Chotschetzkie oraz Grabina, 
które gmina Popielów dzierżawiła i za co musiała płacić zamko-
wi w Opolu roczny czynsz w wysokości 18 marek. Były to staro-
rzecza Odry, która w przeszłości wiele razy zmieniała swój bieg, 
tworzyła żyzne gleby i niszczyła dorobek życia mieszkańców Po-
pielowskiej Kolonii.

Sołtys: Mariola Kałuska (od 2015 r.)
Rada sołecka: Czesława Bocian, Bogusława Derewlany, Renata Gruszka

Popielowska Kolonia
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Pomoc w obliczu choroby jest nieoceniona
Malwina Kupczyk od listopada 2017 r. kie-
ruje Hospicjum i Warsztatami Terapii Za-
jęciowej w Starych Siołkowicach. Opowie-
działa ona o trudzie stykania się ze śmiercią 
i pouczającej pracy wśród niepełnospraw-
nych.

Przyjęło nazywać się tę placówkę ho-
spicjum, a jednak nie tylko ono tutaj 
działa.

Jesteśmy przygotowani do niesienia po-
mocy 35 osobom. Hospicjum, które istnieje 
od czerwca 2003 r., dysponuje 20 miejscami. 
Przyjmowane są tutaj osoby, które zakoń-
czyły już leczenie onkologiczne i przed nimi 
jest leczenie objawowe. 

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 
mamy 15 miejsc przeznaczonych dla pa-
cjentów z wszystkimi pozostałymi jednost-
kami chorobowymi. O przyjęciu decyduje 
skala Barthel, która mówi o ogólnym funk-
cjonowaniu chorego. Określa ona stopień 
zaspokajania potrzeb fizjologicznych.
Coraz rzadziej współprzeżywamy 
cierpienie bliskich osób. Śmierć prze-
niosła się do szpitali. Domy starców 
pękają w szwach. Jak wygląda sytu-
acja w hospicjum?

Niestety i u nas tendencja jest wzrosto-
wa. Chorych na proces nowotworowy stale 
przybywa. W ZOLu sytuacja na przestrze-
ni lat wygląda podobnie. Zmienia się tyl-
ko idea opieki nad chorym. Dawniej było 
czymś niewyobrażalnym oddać bliską osobę 
do jakiejś instytucji, a dziś zmieniły się prio-
rytety i coraz częściej starsze osoby trafiają 
do specjalnych miejsc oferujących niezbęd-
ną pomoc. 

W ostatnim czasie bardzo dobrze rozwi-
jają się hospicja domowe. Są one tworzone 
dla pacjentów mających nowotwór umożli-
wiający w miarę samodzielne funkcjonowa-
nie. Raz na dwa tygodnie przychodzi lekarz 
opieki paliatywnej i monitoruje stan chore-
go. Czterokrotnie w ciągu tygodnia z wizytą 
pojawia się pielęgniarka. Trzeba jednak pa-
miętać, że z czasem ta doraźna pomoc nie 
wystarczy i konieczne będzie przeniesienie 
do hospicjum stacjonarnego. Takie ciągłości 
staramy się zachowywać w naszej placówce.

Stajemy się odciążeniem dla rodzin, któ-
re chcą dla swoich bliskich jak najlepszych  

warunków, a nie są w stanie zapewnić ich  
we własnych domach.
Hospicjum niesie ze sobą jednoznacz-
ne skojarzenie. Czy chorzy chętnie 
przychodzą do takiego miejsca?

 Trzeba sobie powiedzieć, że przejście 
progu hospicjum nie oznacza rozpoczęcia 
ostatniej drogi. Zdarzają się przypadki takiej 
poprawy stanu zdrowia, która umożliwia 
powrót do domu. Ponadto w miarę moż-
liwości aktywizujemy naszych podopiecz-
nych i staramy się, aby to miejsce stało się 
dla nich oknem na życie.

Zapewniamy godne warunki i oferuje-
my atrakcyjną terapię zajęciową. Wiemy, 
że zwykła rozmowa lub wysłuchanie są dla 
chorego ważniejsze niż niejeden lek, dlate-
go nasi terapeuci zachęcają ich do czynno-
ści poprawiających motorykę i sprawność. 
Swą posługę z sakramentami świadczy ka-
pelan. Wolontariusze wychodzą z pacjen-
tami na spacery, grają z nimi w gry, czytają 
im. Odbywają się występy przedszkolaków  
i zaproszonych grup. Czynnie włączamy się  
w różne akcje i kampanie. Nasi podopieczni 
są więc nie tylko objęci całodobową opieką 
medyczną, ale mają także okazję do spędze-
nia miłych chwil. Nierzadko zawiązują się 
tutaj prawdziwe przyjaźnie.   

Chorzy nie muszą lękać się przyjścia do 
nas. Z widoczną ulgą i wdzięcznością zgła-
szają się osoby samotne, które wiedzą, że 
tutaj doświadczą serdeczności i wreszcie 
ktoś się o nich zatroszczy. Zdarzają się także 
przypadki, gdy przy przyjęciu widzimy nie-
chęć, ale ona z czasem mija.
A jakie jest nastawienie pacjentów  
do choroby?

Bardzo różne. Są osoby, które do swojego 
stanu zdrowia i sytuacji podchodzą bardzo 
pokornie. Godzą się z losem. Są osoby, które 
mają pełne zaufanie do Boga, bo wierzą, że 
taka jest jego wola. My jako personel wiele 
uczymy się od takich pacjentów. 

Niestety są także osoby, które nie akcep-
tują usłyszanej diagnozy, bo nowotwór po-
jawił się nagle i postępuje w szybkim tem-
pie, przerwał ułożone i zaplanowane życie. 
Część z tych osób umiera z żalem i pytania-
mi, na które my nie jesteśmy w stanie odpo-
wiedzieć. 

Spotykamy również osoby, którym wy-
starcza czasu na pogodzenie się z chorobą. 
Wypełniają one pięć etapów teorii Elisa-
beth Kübler-Ross. Początkowe zaprzeczenie 
zmienia się w gniew, następuje proces tar-
gowania się, następnie pojawia się depresja, 
która kończy się akceptacją. 

Każdy pacjent jest inny, np. jeden z na-
szych podopiecznych uznał, że nie chce głu-
pim umrzeć i kazał rodzinie przynosić co-
dziennie nowe książki naukowe, które czytał 
dniami i nocami.

Choroba nie wybiera, niepełno-
sprawność także. Warsztaty Terapii 
Zajęciowej są miejscem wyjątkowym. 
Dlaczego?

Jest to od 2002 r. miejsce pełne rado-
ści, do którego uczęszcza 30 osób w wieku 
pozwalającym na aktywizację społeczną  
z niepełnosprawnością intelektualną. 
Uczestnicy wprowadzają niesamowitego 
ducha. Wchodzą jak burza. Każdy indywi-
dualnie, na swój sposób, ale każdy z nich 
ma to coś, że chce się z nimi przebywać. Nie 
zakładają oni maski. Wszyscy są otwarci 
i pozytywnie nastawieni. Widząc nowego 
człowieka, nie skreślają go, tylko od razu 
traktują jak swojego. Nie ma gorszych i lep-
szych. Wszyscy są dla nich rewelacyjni.
Co zyskują uczestnicy zajęć?

Przede wszystkim inwestują w siebie, wła-
sny rozwój, samoobsługę. Niektórzy, przy-
chodząc do nas, mają problem z ubieraniem 
się, liczeniem, pisaniem. My staramy się ich 
tego nauczyć. Wychodzimy z nimi do śro-
dowiska, żeby pokazać społeczeństwu, że 
osoba z niepełnosprawnością jest tak samo 
ważna i ma takie same potrzeby jak wszyscy. 
Warsztaty są dla nich oknem na prawdziwe 
życie. Przywozimy naszych podopiecznych 
z całego powiatu opolskiego ziemskiego, 
pokonując dziennie nawet do 500 km, ale 
widząc radość i wdzięczność wiemy, że na-
prawdę warto. 

Zajęcia prowadzone są w pracowniach: 
ceramicznej, plastycznej, zabawkarskiej, 
ogrodniczej, informatycznej i kulinarnej. 
Poza głównymi sekcjami istnieją mniejsze 
grupy: taneczna, teatralna, wokalna. Wyjeż-
dżamy na różne wycieczki. Ideą jest usamo-
dzielnienie tych niepełnosprawnych na tyle, 
by umieli odnaleźć się w społeczeństwie. 

Wszystkie ich wytwory, np. aniołki czy 
kartki, można u nas zakupić i tym samym 
wesprzeć dalsze funkcjonowanie placówki. 
Staramy się nie robić niczego za nich, a to-
warzyszyć im, aby w przypadku niepowo-
dzeń interweniować.
Jaką lekcję można wyciągnąć z po-
magania słabszym? 

Przebywanie na co dzień z chorymi czy 
osobami z niepełnosprawnościami poka-
zuje mi każdego dnia, że tak naprawdę to 
ja daję im mało, a od nich otrzymuję wiele. 
Od pacjentów niezmiennie uczę się pokory, 
zaufania i zawierzenia. Są to rzeczy, które  
w tych wszystkich naszych sprawach ucieka-
ją, a są bardzo ważne. Postawa cierpiącego 
pomaga mi dostrzec sens naszego istnienia, 
bo hospicjum to też życie. 

Uczestnicy uczą mnie zaś bycia otwartym 
na drugą osobę i bycia szczerym dla każde-
go. W każdej sytuacji. Uczą, że radość, do-
cenianie tego, co mamy i otwartość są nam  
w życiu najbardziej potrzebne.

 Marcin Luszczyk

 Fot. Marcin Luszczyk
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Wójt Stelmach z absolutorium

Gospodarka odpadami ulegnie zmianie

Radni nie mieli zastrzeżeń 
do raportu o stanie gminy  
i sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2020 r. Wójt Sybil-
la Stelmach otrzymała wotum 
zaufania i absolutorium.

Miniony rok był nazna-
czony niepewnością, 

bowiem nikt nie wiedział,  
w jakim tempie rozwijać się 
będzie pandemia i jaki będzie 
ona miała wpływ na finanse. 
Gmina Popielów wyszła z tego 
okresu obronną ręką i zreali-
zowała niemalże wszystkie za-
mierzone w budżecie cele, na 
bieżąco dostosowując się do 
niecodziennej sytuacji.

B u d ż e t  z  p o z y t y w n y m i 
opiniami

Rok 2020 udało się  za-
mknąć z nadwyżką w wysoko-
ści 4 947 621, 13 zł. Dochody 
budżetowe zrealizowane zo-
stały w 105%, zaś majątkowe 
w 165,3%. Wydatki budżetowe 
wykonano w 92,5%, majątko-
we w 88,8%. 

– Ostatnie miesiące były na-
znaczone różnymi zjawiskami 
epidemicznymi, które odcisnę-
ły piętno na naszych planach. 
Udało nam się jednak spraw-
nie wykonać budżet, co jest za-
sługą wielu osób. Wszystkim 
pragnę szczerze podziękować 
– mówi Sybilla Stelmach, Wójt 
Gminy Popielów. 

Pozytywne opinie wydały 
składy Orzekające Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu 
oraz Komisja Rewizyjna Gmi-
ny Popielów. Radni podczas 
głosowania przyjęli przedsta-
wione przez włodarz Stelmach 
sprawozdania i nagrodzili jej 
pracę brawami. Absolutorium 
i wotum zaufania zostało po-
parte przez wszystkich obec-
nych na sali radnych. Żaden 
z nich nie był przeciwko, troje 
było nieobecnych. 

Kadencja już na półmetku 

Władze samorządowe są już 
w połowie swojej kadencji. 
Wójt podczas sesji dokonała 
podsumowania swoich dotych-
czasowych działań i zaprezen-
towała efekty pracy. 

Od momentu objęcia przez 
nią urzędu zrealizowanych 
bądź w trakcie realizacji jest 
68 projektów i grantów, któ-
rych całkowita wartość wy-
nosi 35 325 620,26 zł, z czego 
wartość pozyskanych środ-
ków zewnętrznych stanowi 
niemal połowę kwoty. Gmi-
na otrzymała 17 524 548,92 zł 
dofinansowań. 

Przebudowanych zostało 
kilkanaście dróg, np. ul. Polna  
w Karłowicach, ul. Warszaw-
ska z odnogami w Starych Sioł-
kowicach, ul. Wodociągowa  
w Kurzniach. Zmodernizowa-
no kilka budynków gminnych, 
np. świetlicę w Stobrawie, 
strażnicę w Karłowicach. Pro-
wadzono prace zmierzające do 
powstania ścieżek rowerowych 

w kierunku Brzegu i Lewina 
Brzeskiego. Sporo zadań inwe-
stycyjnych zrealizowano w ob-
szarze ekologii, m.in.: inwenta-
ryzacja przyrodnicza, budowa 
PSZOKu.  

Nie zapomniano o działa-
niach społecznych. Wspólnie  
z Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej utworzono 
Klub Seniora w Popielowie, 
rozpoczęto budowę drugiego 
w Lubieni. Swą pomoc świad-
czyli kurierzy społeczni. 

Wspierane były oddolne 
inicjatywy mieszkańców, któ-
rzy pragnęli aktywnie działać 
na rzecz swoich społeczno-
ści. Nawiązane zostały mię-
dzynarodowe kontakty w ra-
mach kulturalnych projektów. 
Finansowo i merytorycznie 
wspierano placówki oświatowe 
(„Przedszkola dla wszystkich 
przyjazne”, „Lokalny Anima-
tor Sportu”, „Zdalna Szkoła”). 

Zadłużenie maleje

Budżet w grudniu 2019 r.,  
a więc w pierwszych miesiącach 

urzędowania  Stelmach, wy-
nosił 33 959 828zł, a zadłu-
żenie opiewało na wysokość 
10  978  669,64zł. Rok 2021 
rozpoczął się z budżetem  
w kwocie 47 102 477,69zł. Zo-
bowiązania finansowe zostały 
zmniejszone do 6 444 735,99zł. 

Działania zostały nagrodzone 

Wielopłaszczyznowy roz-
wój gminy został doceniony 
odpowiednimi tytułami. Wójt 
Sybilla Stelmach oraz Aga-
ta Duliniec z firmy Gniot-
pol z Kurzni zostały włączone  
w poczet Opolskich Ambasa-
dorek Unii Europejskiej. Panie 
będą promować pozytywny 
wymiar wsparcia wynikające-
go z przynależności do wspól-
noty europejskiej. 

Gmina Popielów wyróżnio-
na została przez stowarzysze-
nie „Ambasada Sukcesu” cer-
tyfikatem „Ogrodnik Drzewa 
Życia 2021”. Honorowy tytuł 
nadany został za pośrednio  
udzielane wsparcie osobom 
niepełnosprawnym. 

Odpady wielkogabarytowe 
odbierane raz w roku, brak 
kontenera na odpady niebez-
pieczne – to zmiany wprowa-
dzone przez radnych. Wyni-
kają one z budowy PSZOKu 
w Starych Siołkowicach.

Troska o środowisko i o stan 
finansów gminy przyświe-

cała radnym podczas zmiany 
uchwały w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie naszych miej-
scowości. Na początku 2022 r. 
uruchomiony zostanie Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych w Starych 
Siołkowicach. Zastąpi on część  
z dotychczasowych rozwiązań.

Mieszkańcy wszystkich so-
łectw wraz z początkiem no-
wego roku będą mogli nie-
odpłatnie korzystać z nowo 
powstałego PSZOKu w Starych 
Siołkowicach. Będzie tam moż-
na dostarczać odpady stwarza-
jące trudność i nienadające się 
do oddania do pojemników 
przydomowych, np. materiały 
budowlane, chemikalia, meble. 

W związku z taką możli-
wością radni podjęli decy-
zję o wprowadzeniu zmian 
do obowiązującego regulami-
nu. Nowelizacji ulegnie czę-
stotliwość zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych. Obo-
wiązywać będzie tylko jeden 
termin. Zrezygnowano z mo-
bilnego kontenera na odpady 
niebezpieczne, który był usta-
wiany raz na pół roku w trzech 
miejscowościach. 

S i o ł kow i ck i  pu n kt  b ę -
dzie przyjmować wszystkie te 

produkty w czasie godzin swo-
jej pracy. Odpady na bieżąco 
będą odbierane i utylizowane. 

 Fot. Marcin Luszczyk
Absolutorium przyznali wszyscy obecni na sali radni.
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W trzech miejscowo-
ściach zorganizowa-
ne zostaną spotkania 
edukacyjno-integra-
cyjne. Poprowadzą je 
eksperci z dziedzin: 
dietetyka, demen-
cja, zdrowie ogólne, 
kosmetologia.

Jak pokazują  ba-
dania – dziś  co-

raz więcej 65-latków 
ma kondycję fizyczną  
i psychiczną 40-lat-
ków sprzed 30 lat , 
dlatego należy zmie-
nić stereotypowe po-
d e j ś c i e  d o  s t a r o -
ści. Wszystkie osoby 

powinny być wyposa-
żone w pakiet wiedzy, 
dzięki której będą mo-
gły cieszyć się dobrym 
i aktywnym życiem 
jak najdłużej. Kluczo-
wą rolę odgrywa edu-
kacja ekologiczna.

S t o w a r z y s z e n i e 
Przyjaciół Popielo-
wa „Razem” będzie 
realizować projekt 
„ Akademia dobre-
go życia”, w ramach 
którego przeprowa-
dzony zostanie cykl 
spotkań edukacyjno-
-integracyjnych po-
święconych tematyce 

zdrowego stylu życia,  
w tym także przy-
bliżone zostaną in-
formacje z ochrony 
środowiska i zmian 
klimatu. Ponadto zor-
ganizowane ma zo-
stać innowacyjne do-
radztwo dotyczące 
retencji wody, dzięki 
któremu mieszkańcy 
będą mogli skonsul-
tować sytuację swo-
jego domostwa pod  
kątem poprawy ich 
systemu nawodnienia. 

W trzech miejsco-
wościach odbędą się 
po dwa spotkania,  

w czasie których wy-
głoszone zostaną wy-
kłady  p oświę cone  
w głównej mierze za-
s o b o m  w o d n y m .  
W trakcie warsztatów 
uczestnicy zostaną za-
poznani z takimi dzie-
dzinami jak: dietety-
ka, demencja, zdrowie 
ogólne, aktywność fi-
zyczna, kosmetologia. 

Poznanie praktycz-
nych rozwiązań eko-
logicznych, jak i zasad 
zdrowego trybu ży-
cia, pomoże w zasto-
sowaniu ich w życiu 
codziennym.

Robotyka też może być EKO Przebudowano 
drogę Popielów 
- Popielowska 
Kolonia
Niecałe pół miliona kosz-
tował  remont drogi  pu-
blicznej łączącej Popielów 
z  Popielowsk ą Kolonią. 
Aż 70% kosztów pokryto  
z dofinansowania.

Powstała kolejna droga na 
uboczu, która ułatwi prze-

jazd pojazdów oraz zachęci 
mieszkańców do aktywności 
pieszo-rowerowej. Zakończyła 
się przebudowa drogi pomię-
dzy Popielowem a Popielow-
ską Kolonią – na Kabachach.

Poprawiona została geome-
tria korony drogi, na którą wy-
łożono nawierzchnię ścieralną 
z masy mineralno-bitumicz-
nej. Powstały cztery mijanki. 
Przeprowadzono prace kon-
serwacyjne przy przepustach 
znajdujących się pod zjazda-
mi. Pobocze zostało uformo-
wane z tłucznia kamiennego 
i wyrównane do wymaganego 
profilu. Z namułu oczyszczony 
został przydrożny rów, którego 
skarpa została odpowiednio 
wyprofilowana. 

Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 446 966,78 zł. Dofi-
nansowanie ze środków Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg stanowiło 70% wszyst-
kich poniesionych wydatków. 

Gmina Popielów prowadzi 
prace zmierzające do remontu 
następnych dróg. Wyłonione 
zostały firmy, które wykonają 
dokumentację projektowo-
kosztorysową dla ulic: Ogro-
dowej i Krótkiej w Rybnej, 
Polnej w Lubieni, Mickiewi-
cza w Kaniowie, Lubieńskiej 
w Popielowie oraz dla Zielo-
nej, Polnej, Błonie w Starych 
Siołkowicach.

Jak dobrze żyć? Dowiedzą się podczas zajęć

Trzy grupy społeczne uczy-
ły się budować prototypy 
robotów. Odpowiednio za-
programowane konstrukcje 
mogłyby być wykorzystane  
w szeroko rozumianych dzia-
łaniach na rzecz środowiska.

Świat wokół nas zdomino-
wała już technologia. Na 

każdym kroku odnaleźć moż-
na inteligentne urządzenia, 
które po zaprogramowaniu 
wykonują wskazane im za-
dania. Z duchem czasu i po-
stępu poszła także edukacja 
ekologiczna.

Gmina Popielów realizu-
je projekt „Integracja poprzez 
EkoEdukację”, w ramach któ-
rego odbywają się zajęcia  
z robotyki. Biorą w nich udział 
dzieci i młodzież, seniorzy 
oraz uczestnicy warsztatów te-
rapii zajęciowej. 

Pod okiem specjalisty uczą 
się budować prototypy robo-
tów, ale także dowiadują się, 
w jaki sposób można zadbać 
o otoczenie, i jak chronić pla-
netę przed zanieczyszczeniem 
czy żywiołami.  Uczestnicy 
poznają zasady i postawy eko-
logiczne (np. z zakresu segre-
gacji śmieci, odnawialnych 
źródeł energii, recyklingu). 
Obok kształtowania należy-
tych postaw warsztaty są szan-
są na rozwinięcie umiejętności 
logicznego myślenia, sprawno-
ści manualnej oraz wyobraźni 
przestrzennej.

Część działań odbywa się 
podczas wydarzeń plenero-
wych organizowanych na te-
renie LGD Stobrawski Zielony 
Szlak. Chętni mogą stworzyć 
własne inteligentne prototypy 
robotów.

Zakupiono dwa zestawy 

Gmina Popielów do reali-
zacji projektu zakupiła 2 ze-
stawy LEGO Education Wedo 
2 i 2 tablety z oprogramowa-
niem. Pozyskane elementy 
będą wykorzystywane także 
po zakończeniu zadania. Ze-
stawy będą udostępniane m.in. 
do prowadzenia zajęć z nauk 
przyrodniczych w szkołach  
i przedszkolach.

Zajęcia z robotyki w ofercie 
Centrum Kultury

Od września Samorządowe 
Centrum Kultury, Turystyki  
i Rekreacji w Popielowie pla-
nuje rozszerzyć swoją ofertę 
zajęć o warsztaty z EkoRobo-
tyki. Zachęcamy już dziś do 
śledzenia informacji na ten 
temat na stronie internetowej 
placówki.

Fot. Marcin Luszczyk

Fot. Marcin Luszczyk
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NOWINY gminne

Starszaki opuściły przedszkolne mury

Spis ludności oczami przedszkolaków

Z życia przedszkoli...

Kolejny rocznik zakończył edukację i zabawę przedszkolną. Od września 67 dzieci zasiądzie w szkolnych ławkach.

Koniec roku szkolnego to nie tylko upragnione wakacje od nauki dla uczniów szkół.Dzieci najstarszych grup przedszkolnych 
żegnają się wtedy z ulubionymi zabawkami, pierwszą nauką i beztroskimi chwilami. We wrześniu rozpoczną one kolejny etap 

edukacji. 
Absolwentami przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 w naszej gminie zostało 67 dzieci (w tym 17 w Karłowicach, 13 w Starych Siołko-

wicach i 37 w Popielowie). Czas pożegnania był niezwykle ważnym momentem dla dzieci, ich wychowawców oraz rodziców. Były wierszyki,  
piosenki, sporo życzliwości, podziękowań i pamiątkowe dyplomy. 

Starszaki z lekkim niepokojem opuszczały po raz ostatni dobrze znane im miejsce. Od teraz muszą być one dzielniejsze  
i poważniejsze, jednak nigdy nie powinny zagubić w sobie świata marzeń i dziecięcej radości.

Dzieci z Publicznego Przedszkola w Starych Siołkowicach 
wzięły udział w konkursie pt. „Spis ludności oczami przed-
szkolaków”. Mali aktorzy wystąpili w dziesięciominutowym 
filmiku.

Trwa powszechny spis ludności, w którym liczy się każdy. Wie-
dzą już o tym siołkowickie przedszkolaki, które wystartowały 

w konkursie dla przedszkoli w województwie opolskim na najcie-
kawszą inscenizację. Placówka dołączyła tym samym do grona 
Ambasadorów Spisu.

Dzieci mogły poczuć się jak prawdziwi aktorzy, ponieważ 
przygotowane zostały odpowiednie przebrania, a wokół nich 
zaaranżowana została piękna scenografia. Występujący pod-
czas dziesięciominutowego filmiku przedstawili różne zawody  
i zainteresowania. 

– Oprócz dobrej zabawy podczas prób i nagrywania dzieci do-
wiedziały się, czym jest spis powszechny. Zostały także zapozna-
ne ze statystyką, badaniami statystycznymi, ponadto nauczyły się 
pierwszego obycia scenicznego – mówi Małgorzata Rambau-Pa-
sieka, wychowawczyni grupy. 

Film nie powstałby gdyby nie pomoc wielu osób, dlatego  
w imieniu placówki składamy podziękowania rodzicom, dzieciom,  
pani dyrektor, wszystkim pracownikom przedszkola i nauczy-
cielom. Paniom Asi za reżyserię i Dorocie za dekorację. Panom 
Krzysztofowi za nagranie i montaż filmu oraz Kamilowi za wy-
słanie filmu.

PP Stare SiołkowicePP Karłowice

PP Popielów

 Fot. PP Stare Siołkowice

Siołkowickie przedszkolaki zostały Ambasadorami Spisu.
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Aż 33 uczniów zostało wyróżnionych 
stypendium Wójta Gminy Popielów.  
Nagrody przyznano w trzech katego-
riach: nauka, współzawodnictwo spor-
towe i praca prospołeczna.

Szkoła jest miejscem wyjątkowym. 
Pomaga rozwijać  s ię  wszystkim 

uczniom w obranej przez nich dro-
dze. Prym wiedzie oczywiście nauka, 
lecz stwarzane są także możliwości do 
spełniania swoich sportowych celów 
oraz aktywnej pracy w samorządzie  
lub wolontariacie.

Każdy uczeń kształci się,  udziela 
społecznie i uczestniczy w zawodach  
w poczuciu samorozwoju, jednak trud  
i  chęć powinny zostać wyróżnione.  
W tym roku Wójt Gminy Popielów Sy-
billa Stelmach nagrodziła 33 osoby  
(w tym: 24 za bardzo dobre wyniki w na-
uce, 4 za wysokie miejsca w rywalizacjach 
sportowych, 5 za działalność w zakresie 
pracy prospołecznej).

– Otrzymałam stypendium sportowe. 
Wielokrotnie reprezentowałam szkołę na  
 

różnych zawodach. Zajęłam 2. miejsce 
w piłce palantowej. Biegałam w sztafecie  
i byłam częścią drużyny podczas gier ze-
społowych. Często wracałyśmy z medala-
mi – mówi Laura Głatki, absolwentka PSP 
Popielów.

Najwięcej stypendystów znalazło się  
w Publicznej Szkole Podstawowej w Po-
pielowie. Gratulacje z rąk wójt otrzymało 
trzynastu uczniów. W szkołach w Starych 
Siołkowicach i Karłowicach wyróżnionych 
zostało po dziesięć osób.

Jagoda Bąk, uczennica PSP Karłowice, zdobyła tytuł Ogólno-
polskiego Laureata Konkursu „Orzeł Ortograficzny”. Wyróż-
nienia otrzymało sześciu uczniów.  

Język polski towarzyszy wszystkim już od narodzin, ale nie każ-
dy może poszczycić się bezbłędną znajomością reguł jego pi-

sowni. Ortografia sprawia wielu osobom spore trudności.
Sztukę prawidłowego i bezusterkowego pisania posiadła Jago-

da Bąk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach, która 

została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Ortograficz-
ny” w kategorii klas VII-VIII. Uczennica bez większego problemu 
poradziła sobie z zadaniami wymagającymi wyjątkowej czujności 
polonistycznej. 

Dyplomami uznania uhonorowani zostali: Maria Soter i Jakub 
Czupryk z kl. IV;  Emilia Szczepaniak z kl. VIa, Bartosz Podżus 
i Oliwia Strzelecka z kl. VIb oraz Amelia Rapacz z kl. VIIa. Nad 
podopiecznymi czuwał mgr Maciej Seńkowki, szkolny koordy-
nator konkursu.

Tegoroczni absolwenci szkół podstawo-
wych z gminy Popielów ruszą do szkół 
średnich z dobrymi wyniki. Ósmokla-
siści poradzili sobie lepiej od swoich 
rówieśników z powiatu, województwa,  
a nawet kraju.

Każdy egzamin wiąże się ze stresem  
i niepewnością. Uczniowie ósmych 

klas ze szkół podstawowych w gminie 
Popielów z niecierpliwością oczekiwali 

na dzień 5 lipca, kiedy otrzymali wyniki  
ze swoich decydujących sprawdzianów. 
Rezultaty dla większości były satysfakcjo-
nujące, choć część nie ukrywała, że liczy-
ła na więcej.

Średnie wyniki wszystkich uczniów 
z Karłowic, Starych Siołkowic i Po-
pi e l ow a  z  c z t e re c h  pr z e d m i ot ów 
znacznie przewyższyły wyniki szkół 
z  powiatu opolskiego, województwa  

i kraju. Najlepiej popielowscy ósmokla-
siści poradzili sobie z częścią języko-
wą. Nie straszny był im też język pol-
ski. Matematyka okazała się być dla nich 
łatwiejsza niż dla koleżanek i kolegów  
z całej Polski.

Wszystkim absolwentom gratulujemy  
i  życzymy p owo dzenia  w now ych 
szkołach.

Trud nauki został doceniony

Karłowicki Orzeł Ortograficzny

Ósmoklasiści poznali swoje wyniki
Fot. Marcin Luszczyk

PSP Karłowice PSP Popielów PSP Stare Siołkowice

PSP
Karłowice

PSP Stare 
Siołkowice

PSP
Popielów

Gmina
Popielów

Powiat
opolski

Woj.
opolskie

Kraj

Język
polski 76% 64% 53% 64% 60% 58% 60%

Matematyka 54% 65% 53% 58% 48% 45% 47%

Język
angielski 78% 78% 59% 70% 67% 66% 66%

Język 
niemiecki 55% 91% 90% 77% 65% 60% 49%
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Uczestnicy sekcji wokalnych, 
muzycznych i tanecznych 
rozpoczęli wakacje pięknym 
koncertem. Zaprezentowali 
oni swoje nowe umiejętności.

Miniony rok kultural-
ny  by ł  inny  o d  do-

tychczasowych.  Budynek 

Samorządowego Centrum 
Kultury, Turystyki i Rekreacji 
w Popielowie nie mógł w peł-
ni tętnić muzyką, tańcem, za-
bawą. Część zajęć i treningów 
odbywała się w formie online.

Pandemia nie zniechęci-
ła jednak dzieci i młodzieży 

do nabywania nowych umie-
jętności. Wszyscy ochoczo 
uczestniczyli w lekcjach śpie-
wu, gry na instrumentach, 
tańca lub zumby. Zwieńcze-
niem kilkumiesięcznej nauki 
był letni koncert, podczas któ-
rego młodzi muzycy i tancerze 

zaprezentowali swoje postę-
py. Na scenie towarzyszyli im 
instruktorzy.  

Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy tak owocnego 
rozwijania pasji i życzymy po-
myślności w nowym sezonie 
kulturalnym.

Koncertowo zakończył się sezon kulturalny

Pandemia nie podcięła tan-
cerkom z Popielowa skrzydeł. 
W tegorocznych konkursach 
zespół „Euforia” aż trzydzie-
stopięciokrotnie stanął na 
podium.

Legendarna tancerka Twy-
la Tharp powiedziała: „Ta-

niec jest jak napad na bank – 
liczy się każda sekunda”. Swój 
sceniczny czas bez wątpienia 
odpowiednio wykorzystały 
w tym roku tancerki z zespo-
łu „Euforia”. Dziewczyny trzy-
dzieści pięć razy stawały na po-
dium, w tym trzynastokrotnie 
na najwyższym miejscu.

– Ostatnie dwa lata były 
inne z powodu pandemii, ale 
pomimo trudności i zdal-
nych treningów udało się nam 
stworzyć nowe układy, któ-
re mogłyśmy zaprezentować 
podczas konkursów. Jestem 
bardzo dumna z każdej tan-
cerki. Wszystkie wykazały się 

wytrwałością i pracowitością, 
co przełożyło się na wspaniałe 
sukcesy w tym sezonie – mówi 
Justyna Gawrońska, trenerka 
zespołu. 

Tancerki, w już zakończo-
nym sezonie,  pokaz swo-
ich umiejętności zaczęły od 
turniejów online. W kon-
kurs ie  Majorettes  World 
Championships MIA 2021 wy-
różnione zostały trzema złotymi  
i dwoma srebrnymi krążkami. 
Część tanecznych rywalizacji 
odbyła się w sposób tradycyj-
ny i dziewczęta mogły zapre-
zentować się na scenie przed 
jurorami.

Łączy je miłość do tańca

„Euforię” tworzy 40 dziew-
czynek, dziewcząt i nastolatek, 
które kochają taniec. Podzielo-
ne są one na cztery grupy wie-
kowe: przedszkolaki, kadetki, 
juniorki i seniorki. 

Najmłodsza grupa trenowa-
ła raz w tygodniu, natomiast 
pozostałe dwa razy. Chętne 
dziewczyny uczęszczały na do-
datkowe zajęcia, podczas któ-
rych tworzono mini formacje, 
solówki i duety. 

Tegoroczne treningi od-
bywały się w formie miesza-
nej; zdalnie i stacjonarnie.  
Ze względu na panujące w da-
nej chwili obostrzenia gru-
py ćwiczyły w mniejszych po-
dzespołach. – Treningi zdalne 
miały przede wszystkim na 

celu utrzymanie tancerek  
w formie, abyśmy po powrocie 
na salę od razu mogły praco-
wać nad choreografiami – do-
daje Gawrońska.

Rozbudź w sobie tancerkę

Treningi rozpoczną się po-
nownie we wrześniu. Wtedy 
też prowadzony będzie na-
bór do wszystkich grup wie-
kowych. Zaproszony jest każ-
dy. Wiek nie stanowi żadnej 
przeszkody, bowiem przygo-
dę z tańcem można rozpocząć  
w dowolnej chwili. 

Tancerki z „Euforii” obsypane medalami

 Fot. Justyna Gawrońska

 Fot. M
arcin Luszczyk

Tancerki zwieńczyły swój sezon na Mistrzostwach Polski we Wschowie.
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W Karłowicach po siedmiu 
latach przerwy powrócono 
do świętojańskiej zabawy. 
Były tańce wokół ogniska. 
Było puszczanie wianków. 
Nie zabrakło także ludo-
wych piosenek i wspólnej 
biesiady.

Noc Kupały poświęco-
na jest żywiołom wody 

i ognia, które mają oczysz-
czającą moc. To także świę-
to miłości, płodności, słoń-
ca i księżyca. W Karłowicach 

wyjątkowy okazał się wieczór 
23 czerwca, kiedy zorgani-
zowana została świętojańska 
biesiada plenerowa.

– Pierwsza edycja odbyła 
się w 2005 r. i kontynuowa-
liśmy tę tradycję przez 10 lat. 
Przyszedł taki czas, że chyba 
trzeba było się troszkę wyci-
szyć, dlatego zrobiliśmy nie-
planowaną przerwę. W tym 
roku powróciliśmy – opo-
wiada Jolanta Bernacka, soł-
tys wsi.  

Obchody rozpoczęły się 
od wizyty w niedawno wyre-
montowanym Domu Kultury. 
Członkowie grup teatralnych 
„Złota Gęś” i „Zero Stre-
su” oraz zespołu wokalnego 
„Lira” zaprezentowali wesoły, 
miejscami liryczny program 
artystyczny. Nawiązywał on 
do gospody, która mieściła się 
w tym miejscu w XIX w. 

Uczestnicy barwnego ko-
rowodu świętojańskiego lu-
dowymi pieśniami zachęca-
li mieszkańców do wspólnej 
zabawy, która miała miejsce 
w wyjątkowym otoczeniu 
zabytkowego zamku i par-
ku. Tam był już czas na rado-
sne pląsy przy płomieniach, 
opowiadania, puszczanie 

wianków i wspólną zabawę. 
Chętni mogli odkryć daw-
ną historię i poznać zakątki  
XIV-wiecznych komnat. I tyl-
ko kwiatu paproci nie udało 
się odnaleźć… 

Wieczór pełen magii zorga-
nizowali: Samorządowe Cen-
trum Kultury, Turystyki i Re-
kreacji w Popielowie, Rada 
Sołecka i Ochotnicza Straż 
Pożarna z Karłowic. Wśród 
inicjatorów już słychać głosy 
o kolejnej edycji.

Lato z Centrum Kultury 
było i jeszcze będzie kolo-
rowe. We wszystkich sołec-
twach odbyły się interesu-
jące i kreatywne warsztaty 
wakacyjne.

Wraz z ostatnim dniem 
r o k u  s z k o l n e g o 

uczniowie rzucili w kąt swoje 
podręczniki. Nie oznacza to 
jednak, że dzieci miały oka-
zję do nudy. Zrealizowany 
został dwutygodniowy plan 

kulturalnych działań pt.  
„Kolorowe lato”.

Czterogodzinne warsztaty 
obfitujące w atrakcje odbyły 
się choć raz w każdej miej-
scowości. Działo się napraw-
dę wiele. Były tańce, teatral-
ne harce i psikusy, zabawy 
integracyjne. Podczas warsz-
tatów plastycznych i ręko-
dzielniczych odkryte zosta-
ły artystyczne dusze. Swoją 
koncentrację dzieci ćwiczyły 

podczas gier planszowych  
i zabaw integracyjnych.

W sierpniu także będzie 
sporo atrakcji

Druga część wakacyjnej 
oferty ruszy 2 sierpnia. Na 
bezpłatne warsztaty obowią-
zują zapisy w biurze placówki 
oraz pod nr tel.: 77  469 21 93 
lub 600 033 343. Zaplanowa-
no np. zagadki kryminalne, 
wycieczki, naukę robienia li-
zaków. – Warsztaty fotografii 

analogowej będą szansą na 
poznanie dawnych tech-
nik fotograficznych. Uczest-
nicy własnoręcznie wywo-
łają kliszę oraz wykonają 
czarno-białe odbitki w profe-
sjonalnej ciemni. Zapraszam 
młodzież od 12. r. ż. – zachę-
ca Mateusz Wyżliński, prowa-
dzący zajęcia. 

Plakat ze szczegółowymi 
informacjami znajduje się na 
str. 11.

To był wieczór pełen magii i letniej radości

Wakacje to nie czas na nudę
 Fot. Marcin Luszczyk

 Fot. SCKTiR, Marcin Luszczyk
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Miód i pszczoły były moty-
wem przewodnim imprezy 
edukacyjno-integracyjnej  
w Kuźnicy Katowskiej. Za-
prezentowane zostały nowe 
połączenia smakowe. Odbył 
się wykład o apiterapii.

Pszczoły są cichymi i nie-
zauważalnymi bohaterka-

mi. Zapylają kwiaty. Produ-
kują miód, który jest nie tylko 
smacznym i słodkim dodat-
kiem w kuchni, ale pełni także 
funkcję leczniczą. Mieszkańcy 
Karłowic i Kuźnicy Katowskiej 
podkreślili ogromną rolę tych 
malutkich, błonkoskrzydłych 
owadów.

Radośnie, zdrowo i mą-
drze było podczas imprezy pt. 
„Produkty pszczele w kuchni  
i aptece” zorganizowanej 10 
lipca w najmniejszym liczebnie 

sołectwie. Wszystko i wszyscy 
uwijali się wokół miodu, pa-
siek, uli i ich lokatorów.

Odkryte zostały nowe sma-
ki prosto z ula. W konkursie 
kulinarnym zaprezentowano 
sery, napoje, desery z  miodu, 
pyłku pszczelego i propolisu. 
Wiedzą o apiterapii (leczeniu 
miodem i nie tylko) podzielił 
się podczas wykładu prof. dr 
hab. Artur Stojko. Historyk 
Stanisław Szynkowski przypo-
mniał dorobek ojca współcze-
snego pszczelarstwa, ks. Jana 
Dzierżona. Uczestnicy mogli 
zaczerpnąć również informacji  
w kąciku zielarskim. 

Nie zabrakło także atrakcji 
festynowych. Dzieci korzy-
stały z animacji i dmuchańca, 
wspinały się na drzewo w spe-
cjalnej uprzęży, tworzyły prace 

plastyczne pod okiem pań  
z Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej, rozegrały mecz mini 
piłki nożnej, bawiły się oraz 
doiły „fit krowę” na stanowi-
sku Lokalnej Grupy Działania 
„Stobrawski Zielony Szlak”. 
W programie artystycznym 
zaprezentowali się młodzi 
wokaliści i tancerze. Grom-
kimi brawami wyróżniono 
liczną grupkę dzieci z Kurz-
ni. Zespół powstał oddolnie  
i jest prowadzony przez jedną  
z mieszkanek. 

Pszczele wydarzenie zostało 
zorganizowane przez Stowa-
rzyszenie Miłośników Kar-
łowic i Kuźnicy Katowskiej 
im. ks. dra Jana Dzierżona  
w ramach projektu grantowego 
„Innowacyjne akcje edukacyj-
ne i integracyjne”. 

Niebawem rozpocznie się 
kolejny etap opracowania 
Strategii Rozwoju Gminy 
Popielów na lata 2021-2030. 
Pr z e pro w a d z on e  z o s t a -
ną konsultacje społeczne;  
w formie online i za pomocą 
ankiety.

Zrównoważony  rozwój 
gminy nie jest kwestią 

przypadku. Kształt i wizja 
postępu zawarte są w jednym  
z  najważnie jszych doku-
mentów – Strategii Rozwoju 
Gminy Popielów na lata 2021-
2030. Ma ona istotny znacze-
nie podczas pozyskiwania 
zewnętrznych źródeł finan-
sowania inwestycji i działań 
społeczno-kulturalnych.

Nad poszczególnymi dzie-
dzinami rozwoju pochylają 
się eksperci i zespół robo-
czy, jednak głos może zabrać 
każdy. Umożliwia to anoni-
mowe badanie zadowolenia,  
w którym mieszkańcy mogą 
w y p ow i e d z i e ć  s i ę  m . i n .  
o: brakach w zakresie infra-
struktury sportowo-rekreacyj-
nej, funkcjonowaniu urzędu 
czy stanie ochrony zdrowia. 
Kilkuminutowa ankieta do-
stępna jest po zeskanowaniu 
kodu QR lub pod adresem:  
http://komunikacja.popielow.pl

W najbliższym czasie prze-
prowadzony zostanie proces 
konsultacji. Przygotowane 
rozwiązania i pomysły zostaną 
przedstawione mieszkańcom, 

sąsiednim gminom, ich związ-
kom, lokalnym partnerom 
społecznym i gospodarczym. 
Uwagi będzie można wnosić 
podczas spotkań konsultacyj-
nych (w tym online) oraz za 
pośrednictwem ankiety.  

Ostateczna forma dokumen-
tu powinna być gotowa jeszcze 
przed końcem br.

P r z e s z e d ł e ś  C O V I D - 1 9  
i wciąż mierzysz się z dokucz-
liwymi objawami? Skorzystaj 
z finansowanej przez NFZ re-
habilitacji ambulatoryjnej.

Choroba COVID-19 może 
nieść ze sobą sporo powi-

kłań. Ich objawy mogą utrzy-
mywać się nawet przez kilka 
miesięcy. Szybszy powrót do 
dawnej sprawności jest możli-
wy dzięki odpowiedniej reha-
bilitacji ambulatoryjnej, którą 
finansuje Narodowy Fundusz 
Zdrowia.

Świadczenie pocovidowe  
w gminie Popielów oferuje 
przychodnia „Zak-Reha”. Dar-
mowa pomoc skierowana jest 
do osób, które przebyły zaka-
żenie w ciągu ostatnich sześciu 
miesięcy i posiadają skierowa-
nie wystawione przez lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zakwalifikowani pacjenci 
objęci zostaną maksymalnie 
sześciotygodniowym cyklem 
zabiegów wspierających powrót 
do pełnego zdrowia i wzmac-
niających aktywność fizyczną 
(w tym zawodową). 

Popielowska przychodnia 
zapewnia: wstępną wizytę fi-
zjoterapeutyczną, wizyty te-
rapeutyczne obejmujące in-
dywidualnie dostosowany do 
pacjenta trening fizyczny i edu-
kację oraz wizytę końcową. 

Uczestnik programu w czasie 
jego trwania nie może korzy-
stać z innych świadczeń reha-
bilitacyjnych, zarówno ze środ-
ków programu, jak i innych 
środków na realizację świad-
czeń rehabilitacyjnych.

Wróć do 
formy po 
COVID-19

Przychodnia rehabilitacyjna  
„Zak-Reha”

Popielów, ul. Dworcowa 31

Tel. 77 43 10 423
     733 579 501

Strategia rozwoju gminy na lata 2021-2030
 Fot. Marcin Luszczyk

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

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

Zapraszamy do dzielenia się przepisami. Chcemy pokazać na-
sze gminne bogactwo kulinarne. Potrawy kresowe, śląskie, 

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

Solidna, pewna, lokalna.  
Siła przedsiębiorstw gminy Popielów

Nasz przepiśnik

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

Składniki:
- 1/2 kg mąki
- 1 szklanka cukru
- 4 jajka
- 1 kostka margaryny
- 1 proszek do pieczenia
- mleko (ok. 50 ml)

Cukiernia „Kłysek” 
Popielów, ul. Kościuszki 8 
tel. 696 724 854 

 Cukiernia „Słodki Kącik”
Popielów, ul. Wolności 14a
tel. 725 808 721

Piekarnia Cukiernia „Kotarski” 
Popielów, ul. Wolności 14a
tel. 732 740 300

Składniki na posypkę:
- 1 kostka masła
- 3/4 szklanki cukru
- mąka (ok. 250-300 g)

Wykonanie:
Połączyć ze sobą i wymieszać cukier, jajka i margarynę. 
Dodać do tego mąkę i mleko. Całość wyłożyć na blachę 

wysmarowaną margaryną. Nałożyć jagody według uznania. 
Ugnieść masę na posypkę, a następnie przykryć kawałka-
mi kruszonki owoce. Gotowy wypiek można przyozdobić 

cukrem pudrem.

Smacznego!

„Basi ciasto z jagodami"
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Wspólnie z Czechami 
świętowaliśmy początek lata
I znów mamy lato! Wraz z nim przyszły 
wakacje, słońce i upragnione chwile 
wytchnienia. Tę upalną porę roku przy-
witaliśmy, bawiąc się na dwudniowym 
festynie w towarzystwie przyjaciół  
z Czech.

Wspólnej zabawie i radości z począt-
ku lata nie było w stanie nic prze-

szkodzić. Nawet bariery językowe lub 
nieco kapryśna pogoda. W ramach reali-
zacji projektu „Kultura ponad granicami” 
zorganizowany został festyn rekreacyjny.

Boisko sportowe w Starych Siołkowi-
cach i kąpielisko w Nowych Siołkowicach 
stały się niemymi świadkami wzmoc-
nienia integracji społeczności lokalnej 
z przedstawicielami czeskiej gminy Do-
mašov u Šternberka. Były wspólne zaba-
wy i konkurencje sportowe. Rozegrano 
Turniej o Becka, w którym zwyciężyła 

drużyna 1990 Klausenberg. Wszyscy 
zawodnicy zostali nagrodzeni… beczką 
piwa.  

– Wraz z kilkoma sympatykami LKSu 
postanowiliśmy w 2014 r. reaktywować 
„ligę Siołkowic”, która działała w latach 
90-tych. Każda dzielnica miała swoją dru-
żynę i odbywały się regularne rozgryw-
ki. Tworzymy grupę „Razem dla Startu”  
i pomagamy klubowi zdobywać fundusze 
na dalszą działalność. Służą temu nasze 
wspólne zmagania na boisku i sportowa 
integracja, a dodatkowo każdy z nas po 
prostu dobrze się bawi i spotyka daw-
nych znajomych – mówi Andrzej Komor, 
współorganizator sobotniego wydarzenia.   

Odbyły się warsztaty kulinarne, pod-
czas których przygotowane zostały po-
trawy z pogranicza polsko-czeskiego. 
Konkurs „Śląskie gołdanie” pozwolił 

odkryć wspólne płaszczyzny językowe  
i  p o z n a ć  p o c h o d z e n i e  n i e k t ó -
r ych słów.  Nie zabrakło animacji  
i atrakcji dla dzieci. Chętni mogli spraw-
dzić swoją wiedzę z tematyki powiąza-
nej ze Stobrawskim Zielonym Szlakiem. 
Odbyły się także warsztaty z udzielania 
pierwszej pomocy. 

Imprezę współorganizowali: Urząd 
Gminy w Popielowie, LKS Start Siołko-
wice, „Razem dla Startu”, Samorządowe 
Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji, 
nauczyciele wychowania fizycznego, OSP 
Stare Siołkowice, Odrzańskie Ratownic-
two Specjalistyczne oraz Policja. 

Początek lata okazał się niezwykle uda-
ny. Oby i dalsze dni były równie atrakcyj-
ne, pogodne i entuzjastyczne.

 Fot. Marcin Nawrot 
Marcin Luszczyk


