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Najstarsza wzmianka pochodzi  
z 1321 r., kiedy to – na mocy układu 

pomiędzy książętami brzeskim i opolskim 
– Rybna jako jedyna z tutejszych wsi 
pozostała częścią majątku księstwa 
brzeskiego. Miejscowość do 1547 r. 
określana jest w dokumentach jako 
Rybna, zaś później funkcjonuje już nazwa 
Riebnig (z różnymi wariantami pisowni). 
Określenie związane jest z połowem ryb, 
którym z racji bliskości Odry zajmowała 
się tamtejsza społeczność.

W centrum wsi znajdują się pozostałości 
po folwarku, w którym w trakcie II wojny 
światowej działał obóz Reichsarbeitdienst, 
a następnie obóz przejściowy dla ludności 
żydowskiej (głównie z Wrocławia, Brze-
gu i okolic). Największy odsetek stanowiły 
osoby w wieku 51-70 lat, jednak był także 

dziewięćdziesięciolatek. Najczęściej nie 
były one wykorzystywane do pracy, lecz 
bierne życie po drastycznych doznaniach 
związanych z przywozem oraz docierają-
ce informacje o transportach do obozów 
zagłady powodowały u nich głębokie pro-
blemy psychiczne. 

W części obory folwarcznej powstał ko-
ściół, który funkcjonował aż do 2001 r. Po 
zakończeniu wojny na bazie majątku i go-
spodarstw chłopskich została założona 
spółdzielnia rolna, która funkcjonuje po 
dziś dzień. W 1947 r. ze wsi wysiedlono 
Niemców, a ich miejsce zajęli mieszkańcy 
różnych stron Polski – były nawet osoby  
z okolic Beskidu Śląskiego. 

W latach 1895-1914 wybudowano sto-
pień wodny „Ujście Nysy”, który znajduje 
się na 180,50 km rzeki Odry, przy ujściu jej 

dopływu Nysy Kłodzkiej. Wysokość progu 
wodnego wynosi 2,35 m. W najbliższych 
latach ten unikatowy jaz kozłowo-iglicowy 
ma zostać gruntownie zmodernizowany. 

Wieś ma układ ulicowy. Od południo-
wej strony zabudowania dochodzą do 
wału  przeciwpowodziowego, z którym 
wiąże się tragiczne wydarzenie z 1997 r. 
Wówczas miejscowość dotkliwie ucierpia-
ła w wyniku powodzi tysiąclecia. Miesz-
kańcy nie poddali się i ze wsparciem sa-
morządu i darczyńców odbudowali swoje 
posiadłości, dbając jednocześnie o dobry 
wizerunek wsi. 

Swą wiedzą historyczną podzielił się  
Stanisław Szynkowski.

Sołtys: Sylwia Gawlas-Dąbrowska (od 2020 r.) 
Rada sołecka: Konstanty Gliwiński, Jolanta Henke, Honorata Swynarczuk, Tomasz Szpajcher, Lucyna Żabska

Rybna
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Nasz wychowanek bez trudu odnajdzie się w różnych środowiskach
Ewelina Mierzejewska od września 2018r. 
kieruje Publiczną Szkołą Podstawową  
w Popielowie. W rozmowie opowiedziała 
o tym, co cieszy dyrektora największej pla-
cówki oświatowej w gminie oraz zdradziła 
kilka swoich marzeń.

Często powtarza się, że szkoła to drugi 
dom. Uczniowie spędzają w niej sporo 
czasu. Zawiązują przyjaźnie, zdobywają 
nową wiedzę i uczą się funkcjonowania 
w grupie. Co stanowi dla Pani priorytet 
w pracy zawodowej?

Chcę, by nasza szkoła była bezpiecznym 
miejscem, w którym uczniowie w przyja-
znej atmosferze mogą z pomocą nauczycieli 
zdobywać wiedzę i kształtować nowe umie-
jętności, odkrywać swoje mocne strony, 
pracować nad tymi słabymi. By wszyscy – 
od uczniów, poprzez nauczycieli aż do pra-
cowników obsługi i administracji lubili to 
miejsce i chętnie w nim przebywali.
Jak więc tego dokonać? Marzenia same 
się nie spełniają, je trzeba spełniać.

Tak. Lubię, gdy te moje proste marzenia 
przekuwają się w konkretne działania, kiedy 
w klasach pojawia się coraz więcej nowocze-
snego sprzętu ułatwiającego pracę na lekcji. 
Kiedy dzięki doskonale wykwalifikowanej  
i wciąż dokształcającej się kadrze zajęcia są 
bardziej atrakcyjne i angażują cały zespół 
uczniowski. Kiedy dzięki nowoczesnej in-
frastrukturze młodzi sportowcy, chcąc dać 
upust swojej energii, nie muszą daleko szu-
kać – kompleks boisk mają zaraz za rogiem. 
Kiedy przystępując do realizacji kolejnych 
projektów, uwalniamy potencjał uczniow-
ski. To cieszy!
Do jakich projektów szkoła przystąpiła 
w trwającym roku szkolnym?

Jest ich sporo. Nasi uczniowie będą mogli 
korzystać z ubogaconej oferty edukacyjnej, 
a także z liczniejszych zajęć sportowych.  
Od początku roku do 22 grudnia realizowa-
ne będą dodatkowe spotkania wspomagają-
ce, które mają pomóc naszym podopiecz-
nym utrwalić wiadomości z wybranych 
obowiązkowych lekcji. 

Uczniowie klas VII-VIIII, którzy do klasy 
szóstej uczyli się języka niemieckiego jako 
języka mniejszości narodowej i są w dal-
szym ciągu zainteresowani rozwojem swo-
ich umiejętności językowych, będą mogli  
w ramach projektu „Deutsch AG” uczęsz-

czać na dodatkowe lekcje z tego przedmiotu. 
Poprzez dwuletni projekt „Kreatywna 

Opolszczyzna” uda nam się zrealizować 
innowacyjne zadania, np. coaching zawo-
dowy, naukę programowania, zajęcia w spe-
cjalistycznych pracowniach przyrodniczych.

W ramach oferty sportowej przystąpili-
śmy do programów „Szkolny Klub Sportowy 
2021” i „Lekkoatletyka dla każdego”. Dzieci 
z klas I-III będą jeździć na zajęcia nauki 
pływania. Chętni uczniowie mogą dwa razy 
w tygodniu brać udział w zajęciach rekre-
acyjno-sportowych organizowanych przez 
LUKS Dalię Popielów. Ponadto nauczyciele 
wychowania fizycznego wspierają uczniów 
w powrocie do formy po pandemicznym 
przestoju w ramach projektu „WF z AWF”.

Mamy nadzieję, że uda nam się skorzy-
stać z dofinansowania wycieczek szkolnych 
w ramach programu „Poznaj Polskę” i mi-
nisterstwo pokryje 80% wydatków z nimi 
związanych (już złożyliśmy wnioski w tej 
sprawie). A właśnie ogłoszony Program La-
boratoria Przyszłości – daje naszej szkole 
szansę na uzyskanie dofinansowania na za-
kup wyposażenia technicznego niezbędnego  
do rozwoju umiejętności praktycznych 
wśród dzieci i młodzieży w wysokości pra-
wie 80 tys. zł.

Tyle się dzieje, że każdy uczeń może od-
naleźć coś interesującego i pogłębić swoje 
zdolności.
Popielowska szkoła stanowi najliczniej-
szą placówkę oświatową w naszej gmi-
nie. Na co dzień kształci się tutaj ponad 
250 uczniów z różnych miejscowości; 
od Popielowa poprzez Kaniów aż do 
Stobrawy. Spotykają się więc Ślązacy, 
Kresowiacy oraz Polacy. Stanowi to wy-
zwanie? 

Wyzwaniem można nazwać ułożenie 
spójnego planu zajęć, dopilnowanie bez-
piecznych dojazdów lub zorganizowanie 
zajęć świetlicowych, jednak taka różnorod-
ność jest w mojej ocenie największą zaletą, 
czy wręcz siłą napędową szkoły. 

W jednym budynku łączymy różnych 
ludzi, tradycje, narodowości, a nawet re-
ligie. Uczymy się od siebie, otwieramy na  
„inność”, kształtujemy ducha tolerancji  
i dzięki temu stajemy się bogatsi. Wszyscy. 
Uważam, że to bardzo cenne i że dzięki 
temu wychowanek popielowskiej szkoły 
bez trudu odnajdzie się w różnych środowi-
skach, pomiędzy różnymi ludźmi i wszędzie 
będzie umiał się zachować właściwie, pozo-
stając wciąż sobą.
Wielu absolwentów po latach docenia 
tę różnorodność. Szkoła może pochwalić 
się także ciekawą historią. Może Pani ją 
trochę przybliżyć?

Przeglądając kronikę szkoły, uświada-

miam sobie, jak wiele pokoleń opuściło 
mury tej szkoły, jak bardzo się ona rozrosła  
i zmieniła pod wpływem upływającego cza-
su i wyzwań, oczekiwań środowiska. Począt-
kowo wiedzę zdobywano w jednoizbowej 
drewnianej salce krytej strzechą. 

Tę piękną, czerwoną sylwetkę budynku 
podziwiać można od 1844 roku. Wytrzy-
małe cegły, jak wieść głosi, posłużyły też do 
budowy znajdującego się nieopodal kościoła 
i pochodzą z popielowskiej cegielni. Trudno 
więc w murach tej szkoły nie przesiąknąć 
atmosferą nauki, duchem szkolnictwa, wie-
dząc, że od bez mała dwustu lat setki osób 
zdobywały tu wykształcenie.
Szkolna typowa rzeczywistość została 
w tamtym roku przerwana przez pan-
demię. Z budynku nie dochodził gwar, 
dzwonek ucichł, a dzieci i młodzież zo-
stali w domach. Poradzili sobie Państwo 
z tą sytuacją?

Podejmując się funkcji dyrektora, liczy-
łam się z wyzwaniami i codziennymi pro-
blemami, ale podobnie jak my wszyscy – nie 
byłam przygotowana na pandemię korona-
wirusa. Z dumą przyznaję, że nasz zespół,  
a także uczniowie i wspomagający ich ro-
dzice z dnia na dzień wpisaliśmy się w nową 
rzeczywistość zdalnego nauczania i wyma-
gających standardów higieny. 

Nie przenieśliśmy się wszyscy z nauką 
do domów, do szkoły chodzili uczniowie, 
którzy potrzebowali wsparcia lub nie mogli 
uczyć się w miejscu zamieszkania, działała 
administracja, sekretariat, dyżurowali peda-
gog i psycholog.
Miejmy nadzieję, że ten niecodzienny 
czas jest już przeszłością. Teraz należy 
patrzeć przed siebie i zastanawiać się 
nad kolejnymi pracami. Jakie są Pani 
marzenia?

 Gdyby złota rybka zapytała mnie o finan-
sowe marzenia, powiedziałabym – wierząc, 
że wypowiedziane i zapamiętane słowa będą 
miały większą moc sprawczą – że marzy mi 
się modernizacja II piętra i poddasza wraz  
z klatką schodową. Tutaj znajdują się pokła-
dy przestrzeni, którą można by zagospoda-
rować z korzyścią dla uczniów. 

Druga prośba do złotej rybki dotyczyłaby 
bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastruktu-
rą do skoku w dal i pchnięcia kulą. Byłaby 
ona odpowiedzią na pojawiające się często 
wśród naszych uczniów talenty lekkoatle-
tyczne i niezłą gratką dla naszych biegaczy. 

Trzecie życzenie, bo niestety tylko tyle 
spełnia złota rybka, to stworzenie Sali Do-
świadczania Świata – dla uczniów szuka-
jących w ciągu całego dnia miejsca, gdzie 
mogliby w ciszy i spokoju dać wytchnienie 
ciału, ukoić emocje i wyostrzyć zmysły. Tyl-
ko tyle… i aż tyle.  Marcin Luszczyk

 Fot. archiwum prywatne
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Stobrawa wśród najpiękniejszych wsi 2021 r.Nie wyrzucaj 
– podziel się!

Szlachetność i dobroć można mierzyć w litrach

W gminie Popielów funkcjo-
nuje bazar warzywno-owoco-
wy. Jest on jednak unikatowy, 
bowiem swoją działalność 
prowadzi w Internecie. Za-
chęcamy do bezpłatnego dzie-
lenia się nadmiarem warzyw  
i owoców.

Na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w Popie-

lowie została utworzona spe-
cjalna zakładka, w której będą 
udostępniane informacje o wa-
rzywach i owocach, którymi 
będą chcieli bezpłatnie podzie-
lić się mieszkańcy wszystkich 
gmin należących do obszaru 
LGD Stobrawski Zielony Szlak.

Nadmiar zbiorów nie będzie 
więc stanowić już problemu,  
a jednocześnie uda się prze-
ciwdziałać nadmiernemu mar-
nowaniu żywności w życiu co-
dziennym. Zainteresowani 
bezpłatnym oddaniem warzyw 
i owoców, jak i chętni do ich 
pobrania, proszeni są o bezpo-
średni kontakt pod numerem 
tel. 77 427 58 30. Przekazywa-
na żywność musi być świeża – 
nie mogą znajdować się na niej 
żadne ślady zepsucia.

E-bazar jest częścią zada-
nia „Razem dla środowiska”, 
które realizowane jest w ra-
mach projektu grantowego 
„Innowacyjne akcje edukacyj-
ne i integracyjne”. Przedsię-
wzięcie współfinasowane jest 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” Programu 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

http://ebazar.popielow.pl/

Zaangażowanie społeczne 
mieszkańców zostało doce-
nione. Marszałek Buła na-
grodził piękne otoczenie, 
ciekawy projekt odnowy wsi  
i najsmaczniejszy produkt.

Muzeum Wsi Opolskiej 
w Bierkowicach-Opolu 

stało się 5 września punktem 
spotkań osób zaangażowa-
nych w pracę na rzecz lokal-
nych społeczności. W niezwy-
kłym otoczeniu spotkali się 
sołeccy aktywiści, których go-
ścili Marszałek Województwa 
Opolskiego Andrzej Buła oraz 
Członek Zarządu Antoni Ko-
nopka. Panowie rozstrzygnę-
li tegoroczną edycję konkursu 
„Piękna Wieś Opolska 2021”.

Gminę Popielów reprezento-
wała Stobrawa. Komisja kon-
kursowa odwiedziła sołectwo 
w połowie lipca i wraz z miesz-
kańcami udała się na wyprawę 
rowerową, podczas której soł-
tys Monika Szpajcher przed-
stawiła walory swojej miejsco-
wości. Sielskość i estetyczny 
wygląd zostały docenione, bo-
wiem wieś została nagrodzo-
na wyróżnieniem i czekiem  
o wartości 4000 zł.

Aleja już zdobywa uznanie

W kategorii  „Najlepszy 
projekt odnowy wsi” wyróż-
niona została aleja lipowo-
-dębowa ks. Jana Dzierżo-
na w Karłowicach. Działania 
w tamtym miejscu rozpoczę-
ły się dopiero w minionym 
roku, lecz efekty są już teraz 
dostrzegalne gołym okiem. 
Teren został tam gruntow-
nie oczyszczony i wzbogaco-
ny tablicami informacyjnymi. 

Dzięki otrzymanym 2000 zł 
prace będą mogły być jeszcze 
skuteczniejsze.

Podbiły  kubki  smakowe 
komisji

Bezkonkurencyjna okazała 
się pasta do chleba – hekele – 
Marii Rossy z Popielowa. Po-
trawa z ryby znalazła się wśród 
„Smaków Regionów” i zdoby-
ła 1. miejsce w kategorii „Pro-
dukty regionalne pochodzenia 
zwierzęcego”.

Popularnością cieszyły się 
również trunki: „Nalewka 
Wandy” sporządzona przez 
Martę Siek ze Stobrawy oraz 
tradycyjny ajerkoniak przygo-
towany przez Adelajdę Kowo-
lik z Popielowa.

W s z y s t k i m  n a g ro d z o -
nym serdecznie gratulujemy 
i cieszymy się, że prospołecz-
na postawa jest tak szeroko 
dostrzegana.

Podczas drugiej edycji pobo-
ru krwi w Popielowie pobity 
został ubiegłoroczny rekord. 
Od dwudziestu dawców uda-
ło się pozyskać 9 litrów pełnej 
krwi.

Każda kropla ma znaczenie 
– pod takim hasłem od-

była się druga edycja oddawa-
nia krwi w mobilnym punkcie  
w Popielowie. Krwiobus przy-
jechał przed budynek Centrum 
Kultury 5 września i przez trzy 
godziny prowadził akcję pobo-
ru bezcennego płynu.

Chętnych do niesienia po-
mocy nie brakowało. Już przed 
wyznaczoną godziną ustawi-
ła się kolejka zainteresowa-
nych. Wszyscy przyszli kiero-
wani myślą, że krwi nie można 
stworzyć w fabryce, a przecież 
jest najważniejsza dla zdrowia 
i życia. Dawcą chciało zostać 

wielu mieszkańców gminy Po-
pielów, lecz pojawiły się także 
osoby z Dobrzenia Wielkiego, 
a nawet z Opola.

– Dawcą zostałem po raz 
pierwszy. Do Centrum Krwio-
dawstwa nie było mi nigdy po 
drodze, ale gdy to krwiobus 
przyjechał do mnie, to posta-
nowiłem spróbować. Krwi nie 
da się wyprodukować, więc 
warto się nią podzielić i po-
móc komuś dojść do zdrowia 
lub nawet je uratować – mówi 
Patryk Baron, mieszkaniec 
Popielowa. 

Łącznie udało się zebrać 
9000 ml krwi od 20 dawców 
(w tym 6 osób pierwszorazo-
wych i 14 honorowych daw-
ców), którzy przeszli wywiad 
lekarski oraz podstawowe ba-
danie krwi. Nie wszyscy chęt-
ni mogli pomóc, ponieważ  
z różnych przyczyn zostali 
zdyskwalifikowani. Najczęst-
szymi powodami odrzucenia 
były kontakt z osobami z za-
granicy oraz zażywanie leków.

Mobilną ekipę Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Opolu za-
prosiła do Popielowa tutejsza 
rada sołecka.
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Dobrze żyć trzeba umieć

Seniorki nie próżnują i podejmują nowe działania
Uczestniczki Klubu Senio-
ra z Popielowa wykorzystu-
ją czas swoich spotkań do 
maksimum. Co rusz wyko-
nują nowe prace plastycz-
ne i uczestniczą w kolejnych 
wydarzeniach.

Popielowski Klub Senio-
ra działa dopiero od kil-

ku miesięcy, jednak kalen-
darz działań od początku 
wypełniony jest po brzegi.  
Z klubu nieustannie docho-
dzi gwar rozmów i przyjazne-
go klimatu. Dzięki pani diete-
tyk uczestniczki dowiedziały 
się, że swoją witalność mogą 

zachować jeszcze na dłu-
gie lata. W teatrze Ekostudio 
obejrzały obyczajowo-histo-
ryczny spektakl. Na kąpielisku 

w Nowych Siołkowicach ćwi-
czyły aerobik w wodzie. Bie-
siadowały przy ognisku w Po-
pielowskiej Kolonii. W trakcie 
zajęć plastycznych stworzy-
ły m.in. koszyczki origami, 

ozdobne poduszki, eteryczne 
świeczniki.

Panująca atmosfera i szero-
ki wachlarz propozycji zajęcio-
wych mogą być kuszące nawet 
dla młodych osób. Miło wie-
dzieć, że seniorom wciąż chce 
się działać, i że mają ku temu 
sposobność. 

Zakończył się c ykl spotkań w ra-
mach projektu „ Akademia dobrego  
życia”. Mieszkańcy zostali wyposażeni  
w bagaż wiedzy niezbędnej dla ich 
zdrowia.

Żyjemy coraz szybciej i zaniedbu-
jemy własną kondycję fizyczną,  

co odbija się ta że na zdrowiu psychicznym.  
M i e s z k a ń c y  g m i n y  P o p i e l ó w  
mogli skorzystać z sześciu bezpłatnych  
spotkań edukacyjno-integracyjnych.

Specjaliści w trzech miejscowościach 
przeprowadzili wykłady i warsztaty 

zadedykowane wybranym płaszczyznom 
zdrowia. W Karłowicach przybliżono pro-
blem demencji i pokazano, jak prawidło-
wo uprawiać aktywność fizyczną. Popie-
lowianki dowiedziały się, jak zapobiegać 
chorobom kobiecym i poznały wytycz-
ne zdrowia ogólnego. Zajęcia praktyczne 
odbyły się w Starych Siołkowicach, gdzie 
chętni nauczyli się gotować smaczne  
i zdrowe potrawy. Przeprowadzony został 
tam także kurs z kosmetologii.

Każde spotkanie poprzedzone zosta-
ło prezentacją o ochronie środowiska  
i zmianach, jakie zachodzą w klimacie. 

Była także okazja do zasięgnięcia porady 
w zakresie retencji wody. 

Realizatorem zadania „Akademia do-
brego życia” było Stowarzyszenie Przyja-
ciół Popielowa „Razem”, które z pomocą 
pracowników Urzędu Gminy pozyskało 
dofinansowanie w ramach projektu gran-
towego prowadzonego przez Stowarzysze-
nie LGD Stobrawski Zielony Szlak.

Niemieckie Monachium na jeden dzień 
przeniosło się do Nowych Siołkowic. Na 
placu rekreacyjnym zorganizowano Ok-
toberfest, który przyciągnął aż 500 gości.

Do Nowych Siołkowic Oktoberfest 
zawitał w 2017 r. i odbywał się rok-

rocznie z małym wyjątkiem w pandemicz-
nym 2020 r. Ostatnia odsłona odbyła się  
4 września i spotkała się z dużym od-
zewem. W namiotach przystrojonych 

chmielem, wstążkami i ozdobami bawiło 
się ponad 500 osób. Część z nich przyby-
ła w bawarskich strojach. Były kufle wy-
pełnione złotym trunkiem, precle, golonki  
i piernikowe serca. 

Pierwszą beczkę, tym samym radosne 
świętowanie, otworzyli sołtys Jan Kubiak 
i wójt Sybilla Stelmach. Odbył się trady-
cyjny Krattenwals, czyli taniec ze skrzyn-
kami piwa. O oprawę muzyczną zadbał 

zespół „Albatros” z gościem specjalnym 
Karoliną Trelą.
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Fot. Marcin Luszczyk

Po bawarsku w Nowych Siołkowicach
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NOWINY gminne

Fundusze europejskie mają moc!

Dożynki były okazją do wzajemnego poznania tradycji

W Stobrawie odbył się finał 
Dni Otwartych Funduszy 
Europejskich. Zaprezento-
wana została różnorodność 
projektów realizowanych  
z pomocą unijnych środków.

Dni Otwartych Fundu-
szy Europejskich to naj-

większa impreza związana ze 
wsparciem finansowym pły-
nącym z przynależności do 
UE. W Stobrawie 19 września 
odbył się pełen atrakcji finał 
tegorocznej akcji.

Plac przy zmodernizowanej 
świetlicy wiejskiej pomimo 
dość chłodnej aury wypełnio-
ny był po brzegi uczestnika-
mi i stoiskami z kreatywnymi 

propozycji zabawy dla dzie-
ci. Instruktorzy prowadzili 
warsztaty malowania wzorem 
opolskim, lepienia aniołków  
z masy solnej i  tworzenia 
drewnianych zabawek. Pra-
cownice Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego zadawały py-
tania i nagradzały za prawi-
dłowe odpowiedzi. Przedsta-
wiciele opolskich organizacji  
i instytucji publicznych zachę-
cali do wspólnego spędzenia 
czasu, jednocześnie promu-
jąc zalety bycia beneficjentem 
środków zewnętrznych. 

– Organizacja finału była dla 
nas ogromnym wyróżnieniem  
i  d o c e n i e n i e m  n a s z e j 

codziennej pracy. Stale szu-
kamy okazji do zabiegania  
o kolejne fundusze europej-
skie i tym samym prawidło-
wego rozwoju wszystkich 
miejscowości. Dofinansowa-
nia otrzymujemy zarówno do 
inwestycji trwałych, jak i do 
tzw. działań miękkich, dzięki 
którym mieszkańcy mogą zor-
ganizować chociażby warsztaty 
zielarskie – mówi Sybilla Stel-
mach, wójt. 

Wwydarzeniu uczestni-
czyła drużyna Samorządu 
Województwa Opolskiego  

z Marszałkiem Andrzejem 
Bułą na czele. Obecne były 
także Ambasadorki Unii Euro-
pejskiej. Ponadto w Stobrawie 
gościła Barbara Bieganowska-
-Zając, tegoroczna złota meda-
listka Igrzysk Paraolimpijskich 
z Tokio.

Finałowi towarzyszyła im-
preza „Kresy na Śląsku”, pod-
czas której zaprezentowane 
zostały rezultaty warsztatów 
kulinarnych przeprowadzo-
nych przez KGW „Stobrawian-
ki”. Na scenie wystąpiły zespoły 
ludowe.

W Starych Siołkowicach spotkały się 
dwie społeczności, które zaprezento-
wały swoje regionalne obyczaje. Czesi 
uczestniczyli w tutejszych dożynkach.

Dożynki i festyn pn. „Gmina Popie-
lów – Tradycje i Obyczaje” nie znały 

granic. W Starych Siołkowicach w ostat-
ni weekend sierpnia gościła delegacja z 
zaprzyjaźnionej gminy Domašov u Šter-
nberka.

Dzieci w trakcie wydarzenia uczestni-
czyły w animacjach i warsztatach, pod-
czas których dowiedziały się, że podob-
ne zwyczaje mogą stanowić fundament 
do budowania wspólnej przyszłości.  

W trakcie zajęć kulinarnych zaprezento-
wane zostały regionalne specjały z Polski 
i Czech. O odpowiedni klimat zadbały 
zespoły folklorystyczne i taneczne. 

Wcześniej, bo w połowie sierpnia, kil-
kuosobowa grupa z gminy Popielów uda-
ła się z dwudniową wizytą do czeskich 
partnerów, gdzie odbyło się 800-lecie 
miejscowości. Nasi reprezentanci przed-
stawili tam w dwóch językach interesują-
cy program artystyczny. 

Impreza stanowiła część projektu 
„Kultura ponad granicami”, który jest 
koordynowany przez Gminę Popielów,  
a współfinansowany ze środków EFRR  

w ramach programu INTERREG V-A 
Republika Czeska – Polska oraz z budże-
tu państwa.
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W R Z E S I E Ń

2021

Sportowe zakończenie wakacji odbyło 
się na murawie popielowskiego orlika. 
Mecze piłki nożnej rozegrały zawodnicz-
ki z rocznika 2011 z czterech drużyn wo-
jewództwa opolskiego.

Piłka nożna nie musi być zarezerwowa-
na tylko dla chłopców. Ruch, rywali-

zacja i techniki piłkarskie są lubiane także 
przez dziewczęta. Młode miłośniczki gry 
zespołowej spotkały się 28 sierpnia na pły-
cie orlika w Popielowie.

W turnieju wzięły udział dziewczęce 
drużyny: LUKS Dalia Popielów, Strzelce 
Opolskie, UKS SAP Brzeg i Unia Opo-
le. Każdy zespół rozegrał po trzy mecze 
tak, aby zmierzyć się z rywalkami z in-
nych miejscowości. Większość zawodni-
czek urodziła się w 2011 r., choć były także  
i młodsze roczniki. 

Wynik meczów nie miał znaczenia, 
gdyż puchar otrzymał każdy z zespołów. 
Wszystkie dziewczęta zostały dodatkowo 
uhonorowane medalami, które zawieszała 
włodarz gminy, Sybilla Stelmach. 

Do dyspozycji młodych piłkarek po-
między meczami był sporych rozmiarów 
dmuchaniec. Turniej zakończył się wspól-
ną ucztą przy pizzy i rozmowach.

PSP Stare Siołkowice znalazło się wśród 
91 placówek, które otrzymały grant na 
realizację nowego projektu. Piątoklasiści 
będą odkrywać matematykę w czynno-
ściach dnia codziennego.

Matematyka jest przez uczniów kocha-
na lub nielubiana. Często nastręcza 

kłopotów oraz jest niezrozumiała, przez co 
nie cieszy się zbytnią sympatią wśród dzie-
ci i młodzieży. Od kilku lat odczarować ten 
przedmiot stara się mBank, który w ramach 
programu grantowego „mPotęga” dofinan-
sował już ponad tysiąc projektów, z których 
skorzystało ponad 1,1 mln uczniów.

Do nauki matematyki zachęceni zosta-
ną uczniowie klasy piątej Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Starych Siołkowicach. 
Pod koniec poprzedniego roku szkolne-
go otrzymali oni wiadomość, że ich pro-
jekt „mDom – czyli matematyka w domu” 
został pozytywnie rozpatrzony. Otrzymali 
oni prawie 5 tys. zł.

Uczniowie dowiedzą się, że matematyka 
jest wykorzystywana każdego dnia w pracy 
i w szkole. Jednego dnia będą „pracować”  
i zarobią fikcyjne pieniądze, a drugiego 
dnia odbędą się zajęcia w świetlicy w Sto-
brawie, która zamieni się w matematycz-
ny dom. 

Z przyznanych pieniędzy zakupione zo-
staną materiały potrzebne do przeprowa-
dzenia zajęć o danej tematyce. Sfinanso-
wane zostaną np. produkty spożywcze 
potrzebne do ugotowania obiadu lub sa-
dzonki drzew, gdy uczniowie będą wcielać 
się w ogrodników.  

W ósmej edycji programu wpłynęło 672 
wnioski, a tylko 161 otrzymało dofinanso-
wanie, z tego 91 projektów skierowanych 
do uczniów klas 4-6. Uczniowie wraz z ko-
ordynatorką projektu i nauczycielką mate-
matyki, Sabiną Pogrzebą, kierują w stro-
nę Urzędu Gminy duże podziękowania za 
pomoc w napisaniu zgłoszenia.

Ponad 20 osób rywalizowało ze sobą 
w gminnej lidze tenisa ziemnego. Roz-
grywki odbywały się przez pięć tygodni  
i zakończyły się rozdaniem pucharów.

Bezkonkurencyjnie najwięcej fanów ma 
w Polsce piłka nożna, jednak w ostat-

nich latach trend zdaje się nieco zmieniać 
i powiększa się grono zwolenników innych 
dyscyplin. W gminie Popielów kilkanaście 
osób zainteresowało się tenisem ziemnym  
i postanowiło sprawdzić swoje umiejętności 
w trakcie rozgrywek.

Orlikowy turniej w tenisa ziemnego 
ruszył w ostatnim tygodniu lipca z ini-
cjatywy młodzieży przychodzącej po-
ćwiczyć i prowadzony był w systemie li-
gowym do końca sierpnia. Dwudziestu 
jeden uczestników rozgrywało pojedyn-
ki według uproszczonych zasad każdy  
z każdym. – Podczas meczów nie bra-
kowało emocji. Były łzy porażki i radość 
zwycięstwa. Z każdym kolejnym spotka-
niem poziom umiejętności zawodników 

rósł – mówi Krzysztof Zakrzewski, orga-
nizator turnieju. 

Wszyscy tenisiści otrzymali słowa po-
dziękowania i symboliczne nagrody. Mi-
strzynią w kategorii kobiecej okazała 
się Paulina Mazurkiewicz. Wśród męż-
czyzn najlepszy był Krzysztof Zakrzewski.  
W kategorii mikst zwyciężyła para Dag-
mara Cembala i Igor Zaczyński. 

Puchary zostały zakupione przez Gmin-
ny Związek Ludowe Kluby Sportowe, zaś 
dzięki wsparciu sponsora indywidu-
alnego udało się pozyskać dodatkowe 
wyposażenie.

Mamy swoich mistrzów w tenisie 
ziemnym

Matematyka  
w kreatywnym 
wydaniu

Dziewczęta też chętnie biegają za piłką

Fot. Marcin Luszczyk

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

Szpecący i nieco zaniedbany plac za bu-
dynkiem Centrum Kultury w Popielowie 
przeszedł metamorfozę. Spory wkład  
w upiększenie tego miejsca miały dzie-
ci. Stworzony został tam Motyli Zakątek.

Motyle – delikatne, lekkie i barwne 
owady, które zachwycają nie tylko 

dzieci. Swoich miłośników mają też wśród 
dorosłych. Doceniamy ich obecność  
w swoich ogrodach, w których licznie 
przebywają na kwiatach, dodając otocze-
niu wdzięku. Do siebie postanowiło je za-
prosić Centrum Kultury.

Od 20 sierpnia motyle mają swój zaką-
tek na placu za budynkiem. Zielony mu-
rek przyozdobiony kolorowymi malowi-
dłami wykonanymi przez dzieci przyciąga 
wzrok już z daleka. Otoczony jest on pa-
sem kwiatów i roślin miododajnych. Za-
wieszone zostały domki dla owadów oraz 
skrzynki edukacyjne, w których odwiedza-
jący plac będą mogli poznać m.in. cykl ży-
cia motyla. 

Otwarciu zakątka towarzyszyły licz-
ne atrakcje. W ramach pikniku „Z mo-
tylem jestem” przeprowadzone zostały 

zajęcia plastyczne, podczas których naj-
młodsi wykonali dla siebie wielokolorowe 
skrzydła oraz kolorowali obrazki związane  
z owadami i wysłuchali kilku ciekawostek. 

Dzieci opuszczały plac niemalże tak 
piękne i barwne jak motyle, ponieważ  
w trakcie festiwalu kolorów obsypane zo-
stały specjalnymi proszkami.

Popielowska biblioteka gościła u siebie 
Roberta Małeckiego. Autor kryminałów 
zachwycił uczestników spotkania barw-
nymi historiami dotyczącymi pisarstwa 
oraz wyjątkowym poczuciem humoru.

W minionym roku Biblioteka Narodo-
wa odnotowała nieduży wzrost po-

ziomu czytelnictwa w Polsce. W przecią-
gu dwunastu miesięcy co najmniej jedną 
książkę w całości lub we fragmencie prze-
czytało 42% respondentów. Tylko 10% py-
tanych zadeklarowało przeczytanie 7 i wię-
cej książek rocznie. Najczęściej wybierana 
jest tzw. literatura sensacyjno-kryminalna 
(24%).

Czytanie? Lubię to!

Spotkania autorskie organizowane przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Popielo-
wie cieszą się stałą grupą bywalców, choć 
nieustannie zapraszani są także nowi. 

Rozmowie pisarza Roberta Małeckiego  
z moderatorem Łukaszem Wojtkiewiczem 
z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 
E.Smołki w Opolu towarzyszyło 24 sierp-
nia kilkanaście słuchaczek. 

Małecki jest autorem bestselerowych 
powieści kryminalnych, które wielokrot-
nie uznawane są jedne z lepszych w tym 
gatunku, np. „Żałobnica”, „Skaza”, „Naj-
gorsze dopiero nadejdzie”. Pisarz przybli-
żył proces tworzenia i wydawania książ-
ki. Zdradził, jak wygląda współpraca  

 z wydawnictwami, jak udaje mu się pozy-
skać niezbędne wiadomości i skąd czerpie 
pomysły na intrygujące tytuły. Wszystko 
zostało okraszone wyjątkowym poczuciem 
humoru zaproszonego gościa.

Kolejne spotkanie już wkrótce 
Centrum Kultury we współpracy z Bi-

blioteką zapraszają wszystkich mieszkań-
ców 6 października (środa) o godz. 18.00 
do sali widowiskowej w Popielowie, gdzie 
odbędzie się spotkanie autorskiej poety 
Wojciecha Kassa.

Tegoroczne lato było wyjątkowo kolorowe

Zaczytany Popielów – Zaczytane Opolskie
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Pod znakiem folkloru upły-
nęła jedna z niedziel w Cen-
trum Kultury. Stoiska z rę-
kodziełem i regionalnymi 
produktami wzbudziły spo-
re zainteresowanie. Wy-
łonione zostały najsmacz-
niejsze domowe przetwory  
i trunki.

Okazją do odkrycia pięk-
na w folklorze był festi-

wal rękodzieła i regionalnych 
produktów „Popielove Folko-
we”, który odbył się 5 wrze-
śnia. Liczne stanowiska wy-
pełnione były produktami 
hand made oraz lokalnymi 
przysmakami, np. ceramiką, 
naturalnymi kosmetykami, 
miodami, zabawkami, wyro-
bami z wełny czesankowej. 
Wśród wystawców znalazł się 

także poeta Walter Pyka, któ-
ry zaprezentował swój nowy 
tomik pt. „Inaczej”. 

Dzieci mogły wziąć udział 
w warsztatach lepienia z gli-
ny, ozdabiania drewna wzo-
rami opolskimi,  a  także  
w spotkaniu z średniowiecz-
nym instrumentem – gęśla-
mi. Chętni mogli odwiedzić 
z przewodnikiem Izbę Regio-
nalną. Wystąpiły zespoły Sioł-
kowiczanki i Lubov. Odbyło 
się Narodowe Czytanie utwo-
ru Gabrieli Zapolskiej „Mo-
ralność pani Dulskiej”.

Smacznie i zdrowo

Odwiedzający festiwal mo-
gli rozsmakować się w domo-
wych przetworach i trunkach, 
a następnie wskazać swojego 

faworyta do zwycięstwa.  
W konkursie o „Złotą wa-
rzechę” rywalizowały m.in. 
sok z aronii, ogórki w mio-
dzie, syrop z czarnego bzu, 
jednak tytuł najsmaczniejszej 
mógł przypaść tylko jednej 
potrawie. 

Najwięcej głosów w kate-
gorii „przetwory” otrzymał 
dżem z cukinii, natomiast  
w kategorii „trunki” naj-
częście j  wskazywano na 
cytrynówkę. 

Idea wciąż będzie żyć 

SCKTiR zamierza w dal-
szym ciągu wspierać lokal-
nych twórców i rękodzielni-
ków. – Pragniemy, aby idea 
Popielove Folkowe trwała nie 
tylko podczas festiwalu, ale 

przez cały rok. Dlatego bę-
dziemy promować i wspie-
rać lokalnych twórców i arty-
stów. Utworzyliśmy specjalną 
stronę na Facebooku, gdzie 
będziemy udostępniać in-
formacje o ich działaniach  
i produktach. Będziemy tak-
że odwiedzać ich pracownie, 
poszukiwać kolejnych regio-
nalnych artystów i zapraszać 
do siebie – mówi Magdalena 
Julia Gleń, dyrektor.

Dwie wieloletnie i lubiane panie bibliotekarki z Popielowa  
i Starych Siołkowic przeszły na emeryturę. We wrześniu pra-
cę rozpoczęły nowe miłośniczki książek.

Stali bywalcy bibliotek w Popielowie i Starych Sioł-
kowic z pewnością przyzwyczajeni byli do wido-

ku Kunegundy Sowy i Wiesławy Millek pośród półek  
z woluminami. Panie spędziły w swoich miejscach pracy prze-
szło 30 lat i w tym roku podjęły decyzję o przejściu na zasłu-
żony odpoczynek. Konieczne było więc zatrudnienie nowych 
pracownic.

W Starych Siołkowicach funkcję bibliotekarki objęła Ma-
ria Sadlo, dobrze znana mieszkańcom społeczna aktywistka  
i do niedawna animatorka w Centrum Kultury. Pierwsze tygo-
dnie pracy wiązały się z wprowadzeniem pewnych zmian uła-
twiających jej pracę i rozeznanie w placówce. Zmianie uległy 
także godziny otwarcia tamtejszej filii, które zostały dostoso-
wane do potrzeb poszczególnych grup społecznych: poniedzia-
łek „Dzień młodzieży” 15.00-21.00, wtorek „Dzień dziecka” 
12.00-18.00, środa 12.00-18.00, czwartek „Dzień seniorów” 

10.00-16.00, piątek 10.00-16.00. We wskazane dni prowadzo-
ne będą zajęcia tematyczne. 

Paniom Kunegundzie i Wiesławie przesyłamy ciepłe słowa 
podziękowania. Jesteśmy wdzięczni za każdorazowe wsparcie 
w wyborze następnej lektury, za rozmowę, oddaną pracę i sta-
łą obecność. W rozpoczynającym się nowym etapie życzymy 
spokoju i wielu pięknych chwil.

Popielove Folkowe. Mieszkańcy dostrzegli piękno rękodzieła

W bibliotekach zaszły zmiany

Fot. Marcin Luszczyk

Fot. Marcin Luszczyk
Maria Sadlo zaprasza już czytelników.



SCKTiR otworzyło swoje podwoje dla wszystkich zaintereso-
wanych poznaniem oferty zajęciowej 2021/2022. Wśród zna-
nych już sekcji pojawiły się także nowe propozycje.

W niedzielę 12 września otoczenie i wnętrze Centrum Kultu-
ry w Popielowie wypełniły się wszelakiego rodzaju aktyw-

nościami. Były tańce i ćwiczenia w rytm zumby. Z uchylonych 
okien dochodziły piękne głosy, którym towarzyszyły melodie wy-
grywane na instrumentach. Sala seniorów została zdominowana 

przez robotykę. Na scenie przeprowadzany był casting na nowych 
aktorów teatralnych. Nie zabrakło również zajęć plastycznych  
i kreatywnych.

Drzwi otwarte były okazją do zapoznania się z ofertą kulturalną 
w gminie Popielów na sezon artystyczny 2021/2022. Do poszcze-
gólnych sekcji wciąż można dołączyć. Poniżej przedstawiamy 
harmonogram zajęć, zaś szczegółowe informacje udzielane będą 
pod numerem tel. 77 46 92 193.
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Kultura jest otwarta i dostępna dla każdego

STOBRAWA

KURZNIE

KANIÓW

STARE
SIOŁKOWICE

KARŁOWICE

POPIELÓW

PONIEDZIAŁEK

14:00
-

21:00

16:00
-

17:00

17:00
-

21:30

16:00
-

21:00

17:30
-

19:00

14:00
-

16:00

18:00
-

21:00

16:00
-

21:00

16:00
-

21:00

16:00
-

21:00

10:00
-

12:00

19:00
-

20:00

19:00
-

20:00

09:30
-

11:30

18:00
-

21:00

14:30
-

16:30

12:30
-

14:30

10:00
-

12:00

15:30
-

17:30

17:30
-

18:30

15:30
-

18:30

18:30
-

19:30

18:30
-

20:30

19:30
-

20:30

19:00
-

20:00

19:00
-

21:00

16:00
-

18:00

17:30
-

18:30

16:00
-

21:30

Studio Piosenki
„Ekspresja”

Aneta Pawolek

Sala nr 8/kawiarnia
Skrzypce / Pianino

Iwona Konieczny

Gitara / Pianino
Kamil Konieczny

sala nr 8

Joga
Angelika 

Rolska

sala 

widowiskowa

Teatr 
„Zero stresu”
Bernadetta

Kampa
duża sala

Teatr 
„Złota Gęś”
Bernadetta

Kampa
duża sala

„Euforia"
Justyna Gawrońska

sala widowiskowa

„Euforia"
Justyna Gawrońska

sala widowiskowa

„Euforia"
Justyna Gawrońska

sala widowiskowa

Senior Caffe
Bernadetta Kampa

mała sala

Senior Caffe
Patrycja Parzonka

Instrumenty Dęte
Józef Prodlik (DFK)

Zespół „Siołkowiczanki”

Marek Pobierowski

Plastyczne  
"Wesołe nożuczki"
Patrycja Parzonka

Aerobik

duża sala

Aerobik

duża sala

Robotyka
Sale seniorów

Rękodzieło
Justyna Gawrońska

kawiarnia

Zumba dzieci
(4-6 lat)

Marta Kłodzińska

sala widowiskowa

Zajęcia taneczne  

dla dzieci i młodzieży

Zumba dzieci
(7-10 lat)

Marta Kłodzińska

sala widowiskowa

Gitara / Pianino
Kamil Konieczny

straż

Zespół „Lira”

Szymon Dobrzański

duża sala

Zumba dorośli
Marta Kłodzińska

sala widowiskowa

Zumba dorośli
Marta Kłodzińska

sala widowiskowa

Select Band
Józef Prodlik

kawiarenka

Kreatywna fantazja
Bernadetta Kampa

mała sala

Robotyka

mała sala

WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

Senior Caffe
Bernadetta Kampa

Senior Caffe
Bernadetta Kampa

09:00
-

12:00

Dyżur

Bernadetta 
Kampa

NOWINY gminne

10



11www.popielow.pl

W R Z E S I E Ń

2021

Składniki:
- 1 kg śledzi solonych z beczki
- 80 dag wędzonego boczku
- słoik ogórków kiszonych

Wykonanie:
Śledzie przez jeden dzień moczyć w wodzie. W następnym 
dniu wszystkie składniki należy zmielić w maszynce, wymie-
szać i doprawić pieprzem. Powstałą pastę podawać  
z chlebem.

Smacznego!

„Hekele"

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

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

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

Solidna, pewna, lokalna.  
Siła przedsiębiorstw gminy Popielów

Pomóżmy dzieciom wygrać nowe książki

Nasz przepiśnik

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

Przychodnia rehabilitacyjna „Zak-Reha” 
Popielów, ul. Dworcowa 31
tel. 77 43 10 423 / 733 579 501 

Reha-Vital - Noclegi, Rehabilitacja,
Wallness i SPA
Stare Siołkowice, ul. Michała 39
tel. 77 54 00 193

Stajnia „BENEK” 
Popielów, ul. Wolności 70
tel. 735 024 206

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Popielowie przystąpiła do akcji „Przerwa na wspólne czytanie”, którą przeprowadza Kinder 
Mleczna Kanapka. Wygrać można książki o wartości 1000 zł, spotkanie autorskie z autorem Michałem Rusinkiem i papierowy 
teatr obrazkowy.

Aby wesprzeć bibliotekę, należy zarejestrować się na stronie internetowej www.kinder.pl, odszukać naszą placówkę i oddać raz 
dziennie swój głos. Plebiscyt potrwa do 31 października. Pomóżmy i wygrajmy niespodzianki dla młodych czytelników.

***
Stoję przed wejściem
Pewnie chwytam za klamkę
Czuję chropowaty, chłodny metal pod palcami
Słyszę trzask zardzewiałych zawiasów
Potem smuga złotego światła pada na drewnianą posadzkę
I przez szparę w drzwiach dostrzegam sylwetkę, oświetloną  
ciepłymi promieniami
Patrzę w oczy do złudzenia przypominające moje własne
I widzę w nich to, czego w moich brakowało
Miłość
Słodki i tajemniczy jak mgła o poranku głos szepcze wprost  
w moich myślach
Znalazłaś siebie
Teraz tylko trwaj
Tu jest twoje serce

Jagoda Bąk, czternastolatka z Karłowic 
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Hej ho, do szkoły by się szło!
Dobiega końca pierwszy miesiąc nauki. 
I to nauki stacjonarnej. Uczniowie z ra-
dością zasiadają w szkolnych ławkach, 
jednakże już wypatrują dodatkowych 
dni wolnych, dlatego przygotowaliśmy 
kalendarz roku szkolnego 2021/2022.

Koniec lata i nadchodząca jesienna 
aura nie powinny zasmucać mło-

dzieży, ponieważ jak powiedział Platon: 
„Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi”. 
Promieniami edukacji rozświetliły się  
1 września wszystkie przedszkola i szkoły 
w naszej gminie. Naukę rozpoczęło 256 
przedszkolaków i 541 uczniów.
Inauguracja roku szkolnego 

Uroczysta akademia z okazji rozpoczę-
cia roku szkolnego to ważny dzień dla ca-
łej szkolnej braci. Szczególnie istotny był 
on jednak dla pierwszoklasistów, którzy 
zostawiwszy za sobą kolorowe zabawki,  
z lekkim niepokojem założyli na ple-
cy tornister z książkami. Dzieci po pa-
sowaniu symboliczną kredką stały się 

pełnoprawnymi uczniami. W tym waż-
nym momencie czuli oni wsparcie swoich 
rodziców, nauczycieli i starszych kolegów. 
Miłą niespodzianką dla najmłodszych 
były tyty (rogi obfitości), które wypełnio-
ne zostały słodkościami i potrzebnymi 
przyborami. 

Wójt Sybilla Stelmach przekazała spo-
łecznościom przedszkoli i szkół życze-
nia dobrej współpracy, satysfakcji z po-
dejmowanej pracy oraz wielu sukcesów.  
W ostatnim dniu wakacji włodarz wrę-
czyła dwa akty nadania stopnia nauczy-
ciela mianowanego. Kolejny szczebel 
awansu zawodowego uzyskały Maria Ba-
decka, nauczycielka Publicznego Przed-
szkola w Starych Siołkowicach oraz Mar-
ta Samul, nauczycielka Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Karłowicach.
Aż 178 dni wolnego! 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przy-
gotowało kalendarz, w którym określo-
ne zostały najważniejsze daty w roku 

szkolnym 2021/2022. Zimowa przerwa 
świąteczna rozpocznie się 23 grudnia,  
a zakończy w ostatnim dniu miesiąca. 
Ferie zimowe w województwie opolskim 
przewidziane są na czas 31 stycznia- 
13 lutego. W dniach 14-19 kwietnia trwać 
będzie wiosenna przerwa świąteczna. Eg-
zamin ósmoklasisty przeprowadzony zo-
stanie 24, 25 i 26 maja. Zajęcia zakończą 
się 24 czerwca. 

Tradycyjnie wolne będą także święta 
wypadające w trakcie tygodnia: 14 paź-
dziernika (Dzień Edukacji Narodowej),  
1 listopada (Wszystkich Świętych), 11 li-
stopada (Dzień Niepodległości), 6 stycz-
nia (Trzech Króli), 3 maja (Święto Kon-
stytucji 3 Maja), 16 czerwca (Boże Ciało). 
Zgodnie z ministerialnym rozporządze-
niem dyrektorzy szkół podstawowych 
mają także do dyspozycji 8 dni, w których 
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą 
zostać odwołane.
Powodzenia!

PSP Karłowice PSP Stare Siołkowice

Rozpoczęcie roku szkolnego - 1 września

PSP Popielow

 Fot.: Marcin Luszczyk, archiwum placówek


