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Rysunki:

Miejscowość wzmiankowana była w 1317 r. jako Kolnie. 
Przymiotnik „stare” pojawił się dopiero po założeniu  

w niedalekim sąsiedztwie w II poł. XVIII w. osady o nazwie 
Nowe Kolnie (obecnie w Gminie Lubsza). Pierwotna nazwa wsi 
Kolno oznaczała osadę zbudowaną z kołów – drewnianych pali.

Początkowo była to wieś książęca, o układzie ulicowym, z za-
budową zorganizowaną po obu stronach drogi. Koniec wsi oparty 
był o rzekę Stobrawę. W rejonie tym znajdował się młyn wodny, 
a w latach 20-tych XX w. zbudowano mosty przerzucone przez 
rzekę i tereny zalewowe. Od południowej strony linię zabudowań 
ogranicza wał przeciwpowodziowy Odry, zaś od północy zabu-
dowania dochodzą do linii Borów Stobrawskich. 

W 1939 r. wieś zamieszkiwało 535 mieszkańców, dziś liczeb-
ność sołectwa jest mniejsza o ok. 300 osób. Istniała tam ewan-
gelicka szkoła, w której uczyło dwóch nauczycieli. Ludność ka-
tolicka należała do parafii w Karłowicach, natomiast ewangelicy 
podlegali pod kościół w Stobrawie.

Na wschodzie wsi, w widłach Stobrawy i Budkowiczanki,  
w średniowieczu usytuowany był zamek. Powstał on najprawdo-
podobniej już w XIII w. Pierwotnie znajdowała się przy nim waż-
na komora celna, przeniesiona w 1317 r. do Brzegu. W wyniku 
działań wojennych w lipcu 1443 r. został on zrujnowany i spalo-
ny, a następnie sprzedany możnemu rodowi von Bees. W XVI 

w. Beesowie otrzymali tytuł baronów z Kolni i Karłowic, którym 
tytułowali się aż do wymarcia rodu na przełomie XVIII i XIX 
w. Od 1565 r. zamek należał do książąt brzeskich, jednak stracił 
znaczenie. W XVIII w. popadł w całkowitą ruinę, a materiał roz-
biórkowy z zamku przeznaczono na budowę manufaktury sukna 
w Brzegu.

Ruiny zamku od wielu lat są obiektem zainteresowania arche-
ologów z Wrocławia. Od 2010 r. prowadzone były w tym miejscu 
badania ratownicze, dzięki którym udało się m.in. wykonać pro-
spekcję powierzchni obiektu, sporządzić dokumentację i wstęp-
ną konserwację zabytków ruchomych. Odnaleziono bardzo licz-
by materiał zabytkowy, który poszerza wiedzę o dawnej sztuce 
wojennej. 

Między Starymi Kolniami a Karłowicami, w przysiółku Wa-
pienniki, w XVIII w. istniał kamieniołom, z którego wydobywano 
margiel wapienny. Okoliczne wzniesienia stały się też schronie-
niem dla mieszkańców i inwentarza w czasie powodzi w 1997 r.

Obecnie we wsi znajduje się kościół wzniesiony dopiero  
u schyłku XX w. Stanowi on jedyną architektoniczną dominantę 
miejscowości, której zabudowa składa się głównie z budynków 
mieszkalnych i gospodarczych.

Informacje pochodzą z Gminnego Programu Opieki nad Zabytka-
mi Gminy Popielów oraz strony www.zabytek.pl

Sołtys: Janusz Chamot (od 2005 r.) 
Rada sołecka: Alicja Chrząstek, Maria Fiałka, Anna Giesa, Leokadia Piwowarczyk, Krystyna Sienkiewicz, Jan Szpajcher

Stare Kolonie
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Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci to naczelne wartości
Marta Cierpisz pełni obowiązki dyrek-
tora Przedszkola Publicznego w Karło-
wicach od czerwca 2020 r. W rozmowie 
opowiedziała o stojących przed nią ce-
lach i zawodowej przeszłości.

Siedziba przedszkola w Karłowi-
cach ma ciekawą historię. Może ją 
Pani przybliżyć?

Placówka funkcjonuje od 1977 r. Bu-
dynek został zaadoptowany z biurowca,  
w którym miał się znajdować Urząd 
Gminy. Po reformie administracyjnej 
zlikwidowano UG w Karłowicach, a nie-
wykorzystany obiekt przeznaczono na 
przedszkole, w którym znajdujemy się do 
dzisiaj.
Od ilu lat jest Pani związana z tym 
miejscem?

W Przedszkolu Publicznym w Karłowi-
cach pracuję od 2013 r., natomiast obo-
wiązki dyrektora pełnię od czerwca ubie-
głego roku. Wcześniej przez siedem lat 
pracowałam w tutejszej Publicznej Szkole 
Podstawowej jako nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej.
Przedszkole w ostatnich latach 
przeszło pewną zmianę, a miano-
wicie dotychczasowa wieloletnia 
dyrektor odeszła. Dlaczego podjęła 
się Pani poprowadzenia placówki?

Pracuję w przedszkolu od kilku lat, 
zdążyłam poznać zasady funkcjonowania 
placówki, jej mocne i słabe strony, a także 
potrzeby, dlatego też zdecydowałam pod-
jąć się tego wyzwania.  Trzeba przyznać, 
że jest to ogromne wyzwanie.

Obowiązki zgodnie z powierzeniem 
pełnić będę do końca sierpnia 2022 r., 
natomiast co będzie dalej, to się okaże. 
Żyjemy w tak specyficznych czasach, że 
trudno jest zaplanować cokolwiek. Czas 
pokaże.
Kierownik lub dyrektor musi stawiać 
przed sobą coraz to nowsze cele.  

Co dla Pani jest priorytetem? 
Poprzednia pani dyrektor przeprowa-

dziła ogromne zmiany w przedszkolu, 
zmodernizowała sale przedszkolne oraz 
szatnię i korytarze, zadbała o odpowied-
nie wyposażenie. Wciąż jednak obiekty 
wymaga kolejnych modernizacji. 

Przeprowadzenia remontu wymaga 
obejście, szczególnie nawierzchnia pro-
wadząca do przedszkola oraz placu zabaw. 
Wymienić należałoby ogrodzenie oraz 
pokrycie dachowe.
To wyzwania zmierzające do po-
prawy stanu infrastruktury, a jakieś 
marzenia edukacyjne?

Moim marzeniem jest stworzenie sali 
doświadczeń świata, która pozytywnie 
wpłynie na koncentrację, pamięć i aktyw-
ność fizyczną dzieci.
A może udało się już zrealizować ja-
kieś działanie?

W ciągu roku nikt nie jest w stanie 
zwojować świata, ale pewnymi drobnymi 
osiągnięciami mogę się pochwalić. Udało 
mi się zaopatrzyć placówkę w sprzęt elek-
troniczny oraz gospodarczy. Na placu za-
baw pojawiła się nowa huśtawka. 

Ponadto zaangażowałam rodziców do 
współpracy. Poświęcając swój wolny czas 
i z potrzeby serca, wykonują oni dużo po-
trzebnych prac na rzecz naszego przed-
szkola. Chyba nigdy wcześniej nie miało 
to aż tak dużej skali. Podarowano nam 
kilka ciekawych rzeczy. 

Przy okazji pragnę serdecznie podzię-
kować wszystkim ludziom dobrego serca. 
Słowa uznania należą się także wykształ-
conej, kreatywnej, otwartej i zgranej ka-
drze pedagogicznej oraz zaangażowanym 
w życie naszej małej społeczności pracow-
nikom.
Na nauczycielach przedszkola spo-
czywa duża odpowiedzialność, bo-
wiem to Państwo poprzez zajęcia 
edukacyjne i propagowanie nale-
żytych postaw biorą czynny udział  
w wychowaniu dzieci. Na co kła-
dziony jest nacisk w karłowickiej 
placówce?

Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci to 
naczelne wartości, które leżą u podstaw 
funkcjonowania naszego przedszkola. 
Troska o dzieci, to główne motto, którym 
kierują się wszyscy pracownicy. Naszą 
misją jest wszechstronny rozwój dziecka. 
Cytując Konfucjusza: „Powiedz mi, a za-
pomnę, pokaż, a zapamiętam, pozwól mi 
zrobić, a zrozumiem”, dlatego też kładzie-
my ogromny nacisk na samodzielne do-

chodzenie do wiedzy poprzez praktyczne 
działanie.

Bardzo ważnym elementem jest edu-
kacja patriotyczna, przynależność do 
regionu i wartości rodzinne. Staramy się 
rozbudzać w dziecku miłość i szacunek do 
Ojczyzny, symboli narodowych. Wzbu-
dzamy poczucie dumy z tego, że są Pola-
kami.
Przedszkole to więc nie tylko bez-
troski czas zabawy, to również zróż-
nicowana oferta edukacyjna.

 Zdecydowanie. Nasze przedszkole nie 
tylko realizuje podstawowe zagadnienia, 
ale także bierze udział w licznych projek-
tach i prowadzi różne innowacje pedago-
giczne. 

W ramach projektu współfinansowa-
nego przez Unię Europejską pn. „Przed-
szkola dla wszystkich przyjazne 2” prowa-
dzone są zajęcia kształtujące kompetencje 
kluczowe w zakresie rozwijania umiejęt-
ności uczenia się, a także zajęcia teatralne 
rozwijające umiejętność pracy w zespole  
i kreatywność. 

Poza tym dzieci mogą liczyć na pomoc 
specjalistów, zarówno w formie zajęć ko-
rekcyjno-kompensacyjnych oraz logope-
dycznych, jak również zajęć z dzieckiem 
zdolnym. Staramy się uatrakcyjnić naszą 
ofertę edukacyjną, dlatego też każdego 
miesiąca w przedszkolu mają odbywać 
się wydarzenia jak np.: święto pieczonego 
ziemniaka, dzień przedszkolaka, kino sfe-
ryczne, przedstawienie teatralne, zajęcia 
z pedagogiem z Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Opolu. Mamy również 
zaplanowane wycieczki edukacyjne.

Bierzemy udział w programach „Kubu-
siowi przyjaciele natury”, „Skąd się biorą 
produkty ekologiczne”, a także „Czyste 
powietrze wokół nas”. Pani Anna Piasec-
ka prowadzi własny program „Karłowice 
mój dom – Polska moja ojczyzna”, któ-
ry podzielony jest na trzy zagadnienia  
w myśl zasady, że przechodzimy od tego, 
co najbliższe, do tego co dalekie.
Państwa wychowankowie mogą 
wszechstronnie się rozwijać. Jakie 
są ich największe sukcesy?

Każda nowo nabyta przez przedszko-
laka umiejętność jest jego wielkim suk-
cesem. W naszym przedszkolu staramy 
się, aby każde dziecko taki tryumf osią-
gnęło, nawet jeżeli są to proste sprawy. 
Absolwenci naszej placówki są w pełni 
gotowi do podjęcia nauki szkolnej i życia  
w społeczeństwie i to jest właśnie ich  
i nasz ogromny sukces.

 Marcin Luszczyk

 Fot. archiwum prywatne



4 www.popielow.pl

NOWINY gminne

Otwarto pierwsze mieszkania wspomagane

Sfinalizowano przebudowę ul. Kościelnej w Karłowicach

W Popielowie utworzono dwa mieszkania wspomagane dla 
osób niesamodzielnych. Pomieszczenia zostały komplekso-
wo wyposażone oraz przystosowane do potrzeb starszych  
i niepełnosprawnych.

Stary i zaniedbany budynek przy ul. Dworcowej 39 (za ośrod-
kiem zdrowia) w Popielowie przeszedł ogromną metamorfo-

zę. Zmienił się nie tylko jego wygląd, ale również przeznaczenie. 
Powstały tam dwa mieszkania wspomagające dla osób niesamo-
dzielnych, które oficjalnie otwarto 14 października.

– W naszej gminie jest wiele osób niepełnosprawnych, które 
mogą samodzielnie funkcjonować. Nie będą one musiały szukać 
pomocy w Domach Pomocy Społecznej, a będą mogły pozostać 
w środowisku, w którym czują się dobrze i mogą jak najdłużej 
być samodzielne. W mieszkaniu znajdują się pokój, aneks ku-
chenny, łazienka oraz taras z wyjściem na ogród – mówi Sybilla 
Stelmach, wójt.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 320 452,60 zł, z cze-
go 230 452,60 zł stanowiło otrzymane dofinansowanie. Wkła-
dem finansowym gminy Popielów była nieruchomość o wartości  
58 800 zł oraz fundusze w wysokości 31 200 zł.

– Osoby chcące skorzystać z tych mieszkań będą wybierane 
w drodze rekrutacji. Pobyt będzie mógł mieć charakter stały lub 
czasowy, jednak zawsze lokatorzy otoczeni zostaną odpowiednią 
opieką socjalną – zapewnia Barbara Piekarek, kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Mieszkania o łącznej powierzchni ok. 70 m² zostały wybudo-
wane w ramach projektu  pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług 
społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” współ-
finasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020. Jego re-
alizatorami są Urząd Gminy w Popielowie i GOPS w partnerstwie 
z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opolu.

Ponad 200 tys. zł kosztował remont nawierzchni na drodze 
gminnej w Karłowicach. Inwestycja otrzymała wsparcie z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W bieżącym roku gmina Popielów z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg otrzymała dofinansowanie do remontu 

trzech dróg: ul. Pokojska w Lubieni, ul. Polna w Nowych Siołko-
wicach oraz ul. Kościelna w Karłowicach. Na tej ostatniej zakoń-
czyły się już prace.

Dotychczasowa nawierzchnia utwardzona kruszywem została 
zastąpiona przez jezdnię bitumiczną o szerokości 3,5 m. Z obu 

stron wykonane zostały pobocza o szerokości 0,75 m oraz wjaz-
dy na posesje. Remonty prowadzone były na odcinku ok. 205 m. 
Prace kosztowały 214 336,11 zł, w tym kwota dofinansowania to 
150 035,28 zł. Wykonawcą inwestycji była firma „BUD-MET”  
z Truskolasów. 

Wyremontowana jezdnia nie tylko poprawi zagospodarowanie 
terenu pod kątem funkcjonalności, ale także pozytywnie wpłynie 
na dostępność komunikacyjną mieszkańców i osób z sąsiedniej 
wsi. Droga jest połączeniem ul. Pokojowej z centrum miejscowo-
ści i będzie służyć przede wszystkim jako dojazd do Karłowic dla 
mieszkańców Kuźnicy Katowskiej i odwrotnie.

 Fot.: UG Popielów,  Marcin Luszczyk

PRZED PO
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Zakończyła się seria spotkań z historią

Park stał się rodzinną krainą przygody
Nieformalna grupa mieszkańców Kuź-
nicy Katowskiej zrealizowała projekt 
„Kraina przygody wokół nas”. Otrzyma-
ła ona 3200 zł dofinansowania.

Pieniądze są na wyciągnięcie ręki, trze-
ba tylko chcieć po nie sięgnąć, a na-

stępnie zachęcić do wspólnej aktywności 
lokalną społeczność. Udało się tego do-
konać mieszkańcom Kuźnicy Katowskiej, 
którzy pod patronatem Stowarzyszenia 

Miłośników Karłowic i Kuźnicy Ka-
towskiej zrealizowali 25 września projekt 
„Kraina przygody wokół nas”. 

Kilkunastu uczestników udało się na ro-
dzinną wyprawę rowerową do pobliskiego 
Pokoju. Klimatyczny park z odrestauro-
wanymi obiektami przypadł wszystkim do 
gustu. Wśród ciszy drzew dzieci chwyciły 
za ołówki i naszkicowały napotkane rzeź-
by i budowle. Odbyła się gra terenowa,  

a zwieńczeniem całodniowych atrakcji 
było wspólne ognisko.  

Projekt otrzymał 3200 zł wsparcia  
w ramach konkursu „Kierunek Nowe 
FIO” współfinansowanego ze środków 
Narodowego Instytutu Wolności Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
w ramach programu  na lata 2021-2030.

Przedszkolaki z Karłowic salę zabaw za-
mieniły na las, w którym doświadczały, 
obserwowały i słuchały. Okazją do bli-
skiego spotkania z naturą był pierwszy 
dzień jesieni.

Wsie gminy Popielów skrywają wie-
le historycznych niespodzianek,  

o czym przekonali się mieszkańcy uczest-
niczący w edukacyjnym projekcie. Do-
wiedzieli się oni, że w ich najbliższym 
otoczeniu obecny jest dorobek wybitnego 
architekta Schinkla oraz poznali ciekawą 
przeszłość tego regionu.

Pod koniec września swoiste lekcje hi-
storii odbyły się w trzech miejscowo-
ściach. Stanisław Szynkowski oprowa-
dził uczestników po izbach i dziedzińcu 

karłowickiego zamku, przedstawił cieka-
wostki ze Stobrawy i opowiedział dzieje 
remontowanego kościoła w Kurzniach. 
Edward Piróg dopełnił te spotkania inte-
resującą prezentacją dotyczącą kulturo-
wego dziedzictwa Karla Friedricha Schin-
kla. Dzieci uczestniczyły w warsztatach 
plastycznych.

– Głównym celem spotkań było przy-
bliżenie mieszkańcom historii naszego re-
gionu, co bez wątpienia udało się. Dzię-
kuję wszystkim członkom Stowarzyszenia 
za pomoc w zorganizowaniu tego przed-
sięwzięcia, naszym lokalnym historykom 

Edwardowi i Stanisławowi za podziele-
nie się swoją wiedzą, sołtysom i miesz-
kańcom wybranych miejscowości za nie-
ocenioną pomoc na miejscu i wsparcie  
w trakcie spotkań, a pracownikom Urzędu 
Gminy Popielów za pomoc w koordyno-
waniu przedsięwzięcia – mówi Anna Na-
wrot, prezes Stowarzyszenia Nasza Wieś 
Stare Siołkowice. 

W lipcu podobne spotkania odbyły się 
w Kaniowie, Lubieni, Popielowie i Starych 
Siołkowicach. Ich realizatorem było sioł-
kowickie stowarzyszenie, a dofinansowa-
nie pochodziło z RPO WO 2014-2020.

Fo
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Fot. archiwum organizatorów
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Przedszkolaki z Karłowic salę zabaw zamieniły na las, w któ-
rym doświadczały, obserwowały i słuchały. Okazją do bli-
skiego spotkania z naturą był pierwszy dzień jesieni.

Koniec lata nie musi być nostalgicznym czasem, bowiem 
schyłek roku potrafi zachwycić swą wielobarwnością. Dzień  

23 września to dla karłowickich przedszkolaków nie tylko pierw-
sze spotkanie z jesienią, ale także okazja do wizyty w lesie.

Dzieci wybrały się na wycieczkę do Domku Myśliwskiego  
w Kurzniach, gdzie jak co roku czekał na nich leśniczy, który po-
kazał im piękno dzikiej przyrody będącej na wyciągnięcie ręki. 
Podczas spaceru przedszkolaki zobaczyły liczne rodzaje drzew  
i roślin, nauczyły się odróżniać gatunki grzybów, dowiedziały się, 
jakie zwierzęta zamieszkują te tereny i wsłuchały się w dochodzą-
ce odgłosy.

Najmłodsi po edukacyjnej wędrówce z wilczym apetytem zjedli 
ziemniaki i kiełbaski z ogniska, a posileni bawili się na świeżym 
powietrzu.

Wychowankowie siołkowickiego przedszkola obchodzili 
swój dzień razem z… alpakami. Podczas świętowania nie za-
brakło zabaw i smacznych tortów.

W 2013 r. na wniosek ówczesnego rzecznika Praw Dziecka 
Marka Michalaka dzień 20 września został ustanowiony 

Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.
Radosne obchody odbyły się w tym roku w przedszkolu  

w Starych Siołkowicach. Każda grupa ubrana była w wybranym 
kolorze: biedronki na czerwono, pszczółki na żółto, a motylki 
na niebiesko. Spalone podczas gier i zabaw ruchowych kalorie 
zostały uzupełnione poprzez tematycznie udekorowane torty. 
Największą atrakcją tego dnia okazała się wizyta alpak. Zajęcia  
z alpakoterapii umożliwiły dzieciom poznanie tych niecodzien-
nych zwierząt. Chętne przedszkolaki głaskały i przytulały pucha-
tych przybyszów, a co odważniejsi nakarmili ich.

Dzień ten dostarczył wszystkim najmłodszym wielu pozytyw-
nych wrażeń i zapewne na długo zostanie w ich pamięci, a ulu-
bionym zwierzęciem stała się alpaka.

Publiczne Przedszkole w Popielowie po raz kolejny włączyło 
się w akcję #sadziMY. Dzieci posadziły dwa drzewka – jodłę 
i jarząb.

Na przełomie września i października Para Prezydencka za-
inaugurowała trzecią edycję akcji #sadziMY. We wszystkich 

nadleśnictwach w Polsce można było bezpłatnie odebrać sadzon-
ki. Z miliona dostępnych drzew dwa znalazły swoje miejsce przy 
popielowskim przedszkolu.

Dzieci z pomocą swoich nauczycielek posadziły jodłę i jarząb, 
podlały i odpowiednio zabezpieczyły. Praktyczna lekcja przyrody 
została wzbogacona o wymiar teoretyczny, ponieważ przedszko-
laki dowiedziały się, że drzewa zapewniają ludziom tlen, oczysz-
czają powietrze, korzystnie wpływają na klimat oraz są domem 
dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. 

W ubiegłych latach placówka także posadziła drzewa. Przed-
szkolaki regularnie troszczą się o nie, obserwują ich wzrost i cie-
szą się z każdego nowo wypuszczonego listka.

Ulubione zwierzę?  
Alpaka!

Drzewa  
zapewniają tlen

Z życia przedszkoli...

Fot.  PP Karłowice

Fot.  PPStare Siołkowice Fot.  PP Popielów

Ciągnie dzieci do lasu
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Przedszkolaki i uczniowie 
szkół podstawowych włączyli 
się w doroczną akcję sprzą-
tania świata. Z zalegających 
śmieci oczyszczone zosta-
ły chodniki, pobocza, lasy  
i rowy.

Wszechobecne odpady nie 
tylko niszczą nasze wra-

żenia estetyczne, ale co gorsze 
mają negatywny wpływ na śro-
dowisko. Metale rozkładają się 

do 200 lat, reklamówki folio-
we do 300, natomiast szkło ni-
gdy. Młodzi mieszkańcy gmi-
ny Popielów oczyścili swoje 
otoczenie.

Przedszkolaki i uczniowie 
wraz z nauczycielami wyru-
szyli 17 września na ulice swo-
ich miejscowości, aby oczyścić 
Matkę Ziemię. Ich bystrym 
oczom nie umknął żaden 
śmieć. Butelki, papierki czy 

niedopałki – wszystko wylą-
dowało w workach, a następ-
nie w śmietnikach.

Zaangażowanie uczestni-
ków akcji zostało nagrodzone 
zdrowymi przekąskami zaku-
pionymi przez pracowników 
Urzędu Gminy w ramach pro-
jektu „Działania informacyj-
no-edukacyjne Gminy Popie-
lów z zakresu gospodarowania 
odpadami”.

Coroczne sprzątanie świa-
ta organizowane jest od 1994 
r. przez Fundację „Nasza Zie-
mia”. Miejmy nadzieję, że  
z biegiem lat nie będą już po-
trzebne międzynarodowe kam-
panie polegające na zbioro-
wym sprzątaniu, a każdy z nas 
będzie wiedział, gdzie powi-
nien trafić dany odpad.

Słoneczna i  ciepła aura, 
s k o c z n e  m e l o d i e ,  l i c z -
ne atrakcje, śmiech dzieci  
i życzliwe rozmowy dorosłych 
– tak prezentował się festyn 
rodzinny na zakończenie lata. 
Jego organizatorem była Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa  
w Starych Siołkowicach.

Społeczność siołkowickiej 
szkoły zakończyła lato pod-

czas festynu oferującego wa-
chlarz atrakcji i niespodzianek. 
W pierwszą sobotę paździer-
nika pogoda miło zaskoczyła 

ponad dwudziestoma kilkoma 
kreskami na termometrze, co 
wpłynęło na sporą frekwencję. 
Obecni byli nauczyciele oraz 
uczniowie, ich rodzice, rodzeń-
stwo, a nawet dziadkowie.

Nikt z obecnych nie mógł 
narzekać na nudę. Utwardzo-
ne boisko stało się miejscem 
pokazów artystycznych, gdzie 
zaprezentowali się przedstawi-
ciele poszczególnych klas, tan-
cerki, piosenkarki oraz instru-
mentaliści. Fani sportowych 

zmagań mogli zmierzyć się  
w wieloboju sprawnościowym, 
turnieju ringo, zumbie oraz 
meczu piłki nożnej. 

Ósmoklasistki malowały 
twarze nieco młodszych kole-
żanek i kolegów. Dzieci umie-
ściły swoje marzenia na sztalu-
gach. Chętne rodziny mierzyły 
się z językowymi łamańcami. 
Był kącik czesania artystycz-
nego. Artystyczne dusze mogły 
pokazać swoje zdolności pla-
styczne podczas warsztatów. 

Wśród atrakcji były ponadto 
ścianka wspinaczkowa i dmu-
chaniec. Dopełnieniem był 
smaczny poczęstunek i pro-
ekologiczna myśl – jeden ku-
beczek dla jednej osoby.

Przeprowadzenie festynu 
było możliwe dzięki licznym 
sponsorom, którzy wspar-
li działania Rady Rodziców  
i nauczycieli, pracowników 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Starych Siołkowicach.

Rodzinnie było w Starych Siołkowicach

Matka Ziemia odsapnęła od śmieci
Fot. Marcin Luszczyk

Fot. archiwum placówek



8 www.scktir.pl

Strony pełne kultury Gminna Biblioteka Publiczna
z/s w Popielowie

Koniec września i początek paź-
dziernika były prawdziwą, kul-
turalną ucztą dla duszy i ciała. 
Odbyły się spektakle teatralne, 
koncert relaksacyjny i spotka-
nie z poetą.

Kultura wyższa ponownie za-
witała do Samorządowego 

Centrum Kultury, Turystyki i Re-
kreacji w Popielowie. Mieszkań-
cy mogli na przełomie września  
i października skorzystać z cieka-
wych propozycji. 

W placówce odbyły się Mię-
dzynarodowe Spotkania Teatral-
ne „teatr BEZ granic”, w ramach 

których zostały wystawione trzy 
przedstawienia. Włoscy aktorzy 
zaprezentowali komedię w kon-
wencji dell'arte, natomiast Teatr 
Tańca Detal z Brzegu przygoto-
wał dwa spektakle pn. „Trzy sio-
stry” i „Wdzięczność”.  

Podczas relaksacyjnego kon-
certu w wykonaniu Organic So-
unds uczestniczki wsłuchały się 
w kojące dźwięki inspirowane 
cyklicznością i zarazem nieprze-
widywalnością natury. Rytmicz-
ne melodie wydobywały się z mis 
tybetańskich, gongów, dzwon-
ków koshi, bębna szamańskie-
go, gitary z efektami, przeszka-

dzajki. Była to niezwykła podróż  
w świat bliski snu, z którego każ-
da z pań powróciła spokojna  
i oczyszczona. 

SCKTiR wraz z Gminną Bi-
blioteką Publiczną zorganizowa-
ło spotkanie autorskie z poetą, 
eseistą i dyrektorem muzeum 
K.I.Gałczyńskiego w Pranu, Woj-
ciechem Kassem. Autor podczas 
rozmowy z dr. Bartoszem Su-
wińskim przeprowadził ocenę 
współczesnej poezji, opowiedział 
o nieustającej rozmowie pisarza  
z odbiorcą, a także zabrał słucha-
czy w nastrojową przestrzeń swo-
jej twórczości.

Tort Adeli Slabik z Po-
pielowa znajdzie się 
w opolskiej publika-
cji ze śląskimi prze-
pisami. SCKTiR jest 
partnerem w projekcie 
„Eduko”.

Historyczne losy Ślą-
ska są wyjątkowe. 

Pełna niezwykłości jest 
również śląska kuch-
nia, która zaintereso-
wała uczniów Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 
4 im. Bronisława Ko-
raszewskiego w Opolu. 
Wśród kilku projekto-
wych partnerów w ra-
mach „Eduko” znalazło 
się Centrum Kultury.

W Popielowie odbyły 
się warsztaty fotografii 
kulinarnej i spotkanie, 
podczas którego uczest-
nicy dzielili się trady-
cjami i śląskimi przepi-
sami, które dla młodego 
pokolenia będą waż-
ną lekcją tradycji i in-
spiracji. Druga część 
warsztatów odbyła się 
restauracji „Złoty Róg”  
w Wawelnie.

Spotkania zaowocu-
ją wydaniem publika-
cji z przepisami. Wśród 
nich znajdzie się przepis 
na pyszny tort członki-
ni popielowskiego Klu-
bu Seniora Adeli Sla-
bik. Jej wypiek został 
wyróżniony i będzie 
mógł podbijać kubki 
smakowe mieszkańców 
Opolszczyzny.

Nie masz planów na 
listopad? Odczuwasz 
kulturalny głód? Pra-
gniesz wrażeń este-
tycznych? Wybierz je-
sienną ofertę Centrum 
Kultury w Popielowie.

Kulturalny kalen-
darz w gminie Po-

pielów nieustannie ob-
fituje w liczne zajęcia  
i wydarzenia. Nie ina-
czej będzie w listopa-
dzie, bowiem przygoto-
wana oferta skierowana 
jest do każdego – nieza-
leżnie od wieku.

Brudne dziecko to 
szczęśliwe dziecko

W  r a m a c h  c y k l u 
„Sztuka – to u nas ro-
dzinne”  odbędą s ię 
warsztaty sensorycz-
ne .  B ę d ą  one  sk ie-
rowane do dzieci od  
1. do 6. roku życia i ich 

rodziców. Mali uczest-
nicy będą mogli do woli 
doświadczać i bawić się. 
Zajęcia poprowadzi Ju-
styna Weigt, nauczyciel-
ka twórczego myślenia, 
certyfikowana trener 
Smyko-Multisensoryki. 

6 listopada(sobota)  
o godz. 10.00  
w Popielowie

Liczba miejsc  
ograniczona –  

koszt 20 zł

Poezja uwrażliwia 
duszę

W emocjonalną po-
dróż wybrać się będą 
mogli uczestnicy spo-
tkania poetyckiego. 
Próbkę swojej twórczo-
ści zaprezentuje trzech 
lokalnych liryków: Jago-
da Bąk z Karłowic, Wal-
ter Pyka z Popielowa  
i Danuta Ewa Orzeszyna 

z Dobrzenia Wielkiego. 
Wydarzenie będzie oka-
zją do obcowania z róż-
nymi rodzajami poezji.  

6 listopada (sobota)  
o godz. 18.00  

w Karłowicach

Wstęp wolny

Teatralne świętowa-
nie Niepodległości

Grupy teatralne „Zło-
ta Gęś” i „Zero Stresu” 
pragną uczcić Narodo-
we Święto Niepodległo-
ści na scenie, na której 
zaprezentują patriotycz-
ny repertuar bazują-
cy na dobrze znanych 
tekstach. Pojawią się 
fragmenty „Dziadów” 
Adama Mickiewicza, 
„Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego” i wiersz 
„Miejcie nadzieję” Ada-
ma Asnyka. 

11 listopada (czwartek) 
w Karłowicach 

Wstęp wolny

35 lat minęło…
Mu z yc z ny  z e s p ó ł 

„Siołkowiczanki” ob-
chodzi w tym roku swój 
kolejny jubileusz. Pa-
nie od 35 lat występują  
w gminie, wojewódz-
twie, kraju, a nawet 
poza jego granicami. 
Śpiew daje im radość, 
ale cieszy także ucho 
wszystkich słuchaczy. 
Muzycznie i wspomnie-
niowo wypełniony bę-
dzie ich benefis. 

14 listopada (niedziela)  
o godz. 16.00  
w Popielowie

Wstęp – zaproszenia  
i wejściówki

Poznali 
historię 
Śląska… 
od kuchni

Relaksacyjnie, mądrze i zabawnie było 
w Centrum Kultury

W listopadzie postaw na kulturę
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Biblioteka w Popielowie zaprasza 
wszystkie dzieci do wspólnych obcho-
dów Światowego Dnia Pluszowego Mi-
sia. Program przewidziany został na 
cały miesiąc.

Światowy Dzień Pluszowego Misia 
obchodzony jest od dziewiętnastu lat 

dnia 25 listopada. Istnieje wiele wersji 
historii tego święta, jednak najpopular-
niejsza z nich sięga 1902 r., kiedy to ów-
czesny prezydent Stanów Zjednoczonych 
Teodor Roosevelt podczas polowania da-
rował życie małemu niedźwiadkowi. Sce-
nę tę uwiecznił na rysunku Clifford Ber-
ryman, który następnie rozpropagował ją 
w gazecie „The Washington Post”. Jeden 
ze wzruszonych czytelników stworzył 

pluszowe zwierzątko, któremu na cześć 
prezydenta nadał imię „Teddy”.

Gminna Biblioteka Publiczna z/s  
w Popielowie z tej okazji w listopadzie 
zamieni się w pluszowo-niedźwiadkową 
gawrę. W cztery poniedziałki tego mie-
siąca o godz. 16.30 prowadzone będą 
spotkania plastyczno-czytelnicze, któ-
rym będzie patronować inny miś. Kubuś 
Puchatek zaoferuje swoje małe co nieco. 
Uszatek wraz z przyjaciółmi zaprosi na 
spacer po lesie. Zadania specjalne wymy-
śli Tuliś, zaś Paddington opowie o swoim 
uzależnieniu. 

Od 8 do 22 listopada odbywać się 
będzie gra rodzinna „Zdrowe nawy-
ki misiaków”, podczas których maluchy 

poznają zasady prawidłowego trybu ży-
cia i przypomną sobie, jak dbać o swoje 
bezpieczeństwo. Zorganizowane grupy 
przedszkolaków, uczniów lub dorosłych 
zaproszone są w dniach 2-24 listopada 
na poranne poszukiwania zaginionego 
misia (tel. 77 46 92 017). 

Całomiesięczne zmagania, zajęcia i za-
gadki podsumowane zostaną 25 listopa-
da. Wówczas do biblioteki zaproszone 
zostaną wszystkie dzieci wraz z plusza-
kami. Także wtedy okaże się, gdzie scho-
wał się zaginiony miś. 

Szczegółowe informacje będą syste-
matycznie ukazywać się na profilu fa-
cebookowym placówki. Zachęcamy do 
śledzenia.

Dzieci i młodzież nie tylko czytają 
szkolne lektury, ale także regularnie 
korzystają z oferty przygotowywanej 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną. 
W ostatnim miesiącu odbyły się aż trzy 
wydarzenia.

Biblioteka to nie tylko zwykła wypo-
życzalnia książek, ale to także miej-

sce obcowania z kulturą, pięknem słowa 
i ciekawymi bohaterami. To wśród wo-
luminów można spędzić miło czas na 
dyskusji o ulubionej postaci lub rozsze-
rzyć swoją wyobraźnię w trakcie zajęć 
plastycznych.

Polska Izba Książki w 2001 r. ogłosiła, 
że każdego roku 29 września obchodzo-
ny będzie Ogólnopolski Dzień Głośne-
go Czytania. W szkołach i bibliotekach 
organizowane są wtedy akcje propagu-
jące wspólne oddawanie się lekturze.  
W Popielowie i Starych Siołkowicach 
dzieci podczas spotkania mogły wy-
słuchać historii pt. „Gruffalo” Julii Do-
naldson, a następnie wykonały pudełko-
-skrytkę przypominające zapoznanego 
stwora.    

W ramach Nocy Bibliotek, która odby-
ła się 9 października, uczestnicy obejrze-
li film pt. „Operacja. Człowiek w czerni”, 

popracowali manualnie, spróbowali swo-
ich sił w sudoku i odczytywaniu zaszy-
frowanych wiadomości. Podczas aroma-
tycznej zabawy dzieci sprawdziły swój 
zmysł węchu. 

W Dzień Edukacji Narodowej chętni 
uczniowie mogli spędzić czas w biblio-
tece. Wysłuchali oni kilku szkolnych hi-
storii swojego rówieśnika Mikołajka – 
wykreowanego przez  Rene Goscinnego. 
Następnie podczas zajęć plastycznych 
wykonali dekorację i postacie do teatrzy-
ku cieni, a na zakończenie zaprezento-
wali innym efekty swojej pracy.

Kto pierwszy odnajdzie misia?  
Biblioteczna zabawa

Czas spędzony wśród książek nigdy nie jest zmarnowany

Fot. GBP



W Starych Siołkowicach przy 
Hospicjum wzniesiona zosta-
ła nowa kapliczka. Jej patron-
ką została Matka Boża Fatim-
ska, która będzie czuwać nad 
wszystkimi potrzebującymi.

Maryja w 1917 r. w Fa-
timie podczas objawień 

poprosiła troje dzieci, aby od-
mawiały codziennie różaniec  
w intencji nawrócenia grzesz-
ników oraz modliły się o po-
kój. Kult Matki Boskiej Fatim-
skiej szybko rozprzestrzenił 
się na całym świecie, dlatego 
ze swoimi modlitwami kie-
rują się do niej liczni wierni.  
Od października  Mar yja 
ma także swoją kaplicę przy 
Centrum Opieki Paliatywnej  
i Warsztatach Terapii Zajęcio-
wej w Starych Siołkowicach.

– Tuż obok naszych bu-
dynków znajdowała się dotąd 
niewielka kapliczka wykonana  

z drewna, jednak z upływem lat 
uległa ona zniszczeniu. Posta-
nowiliśmy wybudować nową  
i tym samym stworzyć naszym 
podopiecznym miejsce, w któ-
rym będą mogli usiąść i zawie-
rzyć się opiece Maryi – mówi 
Malwina Kupczyk, kierownik 
placówek.

Murowana kapliczka zosta-
ła poświęcona ku czci Matki 
Boskiej Fatimskiej, jednak 
wciąż obecny będzie tam wi-
zerunek Matki Boskiej Czę-
stochowskiej,  która przez 
lata  patronowała wszyst-
kim pacjentom i  osobom  
z niepełnosprawnościami. 

Pomysłodawcą i wykonaw-
cą tego wyjątkowego miejsca 
jest Patryk Baron, mieszkaniec 
Popielowa, który z pełnym od-
daniem stworzył nowe miejsce 
kultu, w którym chorzy ofia-
rować będą swoje cierpienia 

i prosić o niezbędne łaski.  
W przedsięwzięciu wspierali 
go bliscy oraz firmy, które za-
sponsorowały materiały. 

Na początku października 
odbyło się poświęcenie ka-
pliczki, a w kolejnych dniach 
odmawiano przy niej modli-
twę różańcową. Wiosną odby-
wać się tam będą nabożeństwa 
dziękczynne.

Trzy sołectwa włączyły się 
w organizację tegoroczne-
go święta plonów w parafii  
w Popielowie. Dożynki mia-
ły radosny charakter i trwały 
przez dwa dni.

Tegoroczne lato bywało 
kapryśne i nie rozpiesz-

czało urlopowiczów, jednak 
było łaskawe dla rolników, 
którzy w naszym regionie nie 
musieli mierzyć się z suszami, 
podtopieniami lub nawałni-
cami. Żniwa wymagały wiele 
pracy i wysiłku, bowiem pola 
urodzajnie obrodziły plonami, 
za co należało zanieść Bogu 
podziękowania.

W pierwszy weekend paź-
dziernika odbyły się dożynki 
parafialne, podczas których 
świętowali rolnicy i mieszkań-
cy trzech sołectw: Popielowa, 

Popielowskiej Kolonii oraz 
Lubieni. Wspólną zabawę 
rozpoczął w sobotę muzycz-
no-żartobliwy występ Wesołej 
Kapeli bez nut, a po zmroku 
kontynuował zespół „Atlantis”, 
który porwał do tańca wszyst-
kich obecnych w sali Centrum 
Kultury. 

W niedzielę wierni z para-
fii pw. NMP Królowej Anio-
łów wzięli udział w uroczystej 
Mszy Świętej. Obecni byli 
także włodarze gminy z wójt 
Sybillą Stelmach na czele. Pro-
boszcz Alojzy Jezusek w wy-
głoszonym kazaniu podkreślił, 
jak duże znaczenie ma dla 

naszego życia codzienna pra-
ca i oddanie rolników. Dzięk-
czynne „Te Deum” stanowiło 
wyraz wielkiej wdzięczności 
za tak dobry rok w rolnictwie. 
Rolnicy, przedstawiciele so-
łectw oraz goście zakończyli 
obchody dożynek wspólnym 
obiadem. 

Wszystkim rolnikom skła-
damy słowa podziękowania, 
bowiem to dzięki Waszemu 
oddaniu na naszych stołach 
może znaleźć się pyszny bo-
chenek chleba. Wierzymy, że 
następne zbiory będą równie 
owocne.

Mieszkańcy Gminy Popielów 
mogą już korzystać z nowej, 
darmowej aplikacji mobilnej 
z zakresu gospodarki odpa-
dami komunalnymi o nazwie 
„Popielów Segreguje”.

Zadaniem aplikacji jest in-
formowanie mieszkańców 

Gminy Popielów na telefonie 
o zbliżającym się terminie od-
bioru odpadów wytworzonych 
w gospodarstwach domowych. 
Można dowiedzieć się z niej 
m.in. jakie są zasady segrega-
cji odpadów komunalnych na 
terenie naszej gminy, gdzie 
znajduje się Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK), kiedy jest 
czynny i jakie odpady można 
do niego przywieźć.

Pobieranie harmonogramu 
następuje poprzez podanie 
swojego adresu zamieszkania. 
W telefonie w sposób automa-
tyczny wyświetlają się powia-
domienia o zbliżających się 
terminach wywozu odpadów.

Dodatkowo aplikacja m.in. 
umożliwia: wysyłanie rekla-
macji odnośnie braku odbio-
ru odpadów lub informacje  
o uszkodzonym pojemniku, 
wyszukanie do jakiego po-
jemnika wrzucić problemowy 
odpad, zgłoszenie lokalizacji 
dzikiego wysypiska odpadów, 
otrzymywanie przypomnień  
o terminie płatności.

Aplikacja jest dostępna na 
systemach: Android, Win-
dows Phone, Apple iOS. Za-
kupiono ją w ramach projektu 
pn. „Działania informacyjno-
-edukacyjne Gminy Popielów 
z zakresu gospodarowania 
odpadami” współfinansowa-
nego przez Unię Europejską 
ze środków EFRR w ramach 
RPO WO na lata 2014-2020.

Maryja będzie wypraszać im potrzebne łaskiSegreguj  
odpady razem  
z aplikacją

NOWINY gminne
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Popielowscy rolnicy podziękowali za plony

Fot. Marcin Luszczyk
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PA Ź DZ I E R N I K

2021

Składniki:
(na trzy/cztery słoiki półlitrowe) 
- 4 szklanki wody
- 1 szklanka octu
- 1 szklanka cukru
- 2 płaskie łyżki soli
- czosnek, ziele angielskie, liść laurowy, marchew, gorczyca

Wykonanie:

Grzyby dokładnie oczyścić i opłukać. Większe okazy pokroić na 
mniejsze kawałki. W garnku zagotować osoloną wodę, wrzucić 
do niej grzyby i gotować przez ok. 5 minut. Odcedzić. Przygoto-
wać zalewę octową: zagotować składniki  w garnku, tzn. wodę, 
ocet, cukier, sól. Do suchych (wcześniej wyparzonych słoików) 
włożyć dwa ząbki czosnku, dwa liście laurowe, siedem ziarenek 
ziela angielskiego, łyżeczkę gorczycy i kilka plasterków mar-
chwi. Dodać grzyby, a następnie zalać gorącą zalewą. Zakrę-
cić słoiki i zagotowywać przez ok. 5 minut. Po wyjęciu z wody 
odwrócić dnem do góry. Smacznego!

Marynowane grzybki Halinki

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

Zapraszamy do dzielenia się tymi przepisami. Chcemy pokazać nasze gminne bogactwo kulinarne. Potrawy kresowe, śląskie, 
polskie. Nalewki, wina, syropy. Powidła, dżemy. Ciasta, ciasteczka, 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.

PK Studio House 
tel. 692 519 482
e-mail: pkstudiohouse@gmail.com
www: pkstudiohouse.pl 

Oferta: 
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 
- doradztwo w zakresie ubezpieczeń

Zapraszamy do kontaktu (nowinygminne@gmail.com) usłu-
godawców zlokalizowanych na terenie gminy Popielów, któ-
rzy pragną przybliżyć czytelnikom swoją działalność.

***
Serce zachwyciło mnie swoim urokiem
Jego piękno subtelne i kruche
Tak iż niegodne ręce nie chciały go zniszczyć
Ale było jak kryształ
Jasny i cudowny
Nawet gdy pękł w dłoniach
Odłamki mieniły się refleksami słońca
I lśniące łzy błyszczały jeszcze mocniej
Okolone najczystszym światłem
To skarb
Serce czyste jak źródło
Złamane
Odbijające fragmenty pękniętego nieba
I odłamki gwiazd między rysą rzeczywistości
Jagoda Bąk, czternastolatka z Karłowic 

Składniki:
- 1 kg jarzębiny
- 1 kg kwaśnych jabłek
- 0,5 kg cukru

Wykonanie:

Pozbawione szypułek owoce jarzębiny opłukać i odsączyć (owo-
ce można włożyć na noc do zamrażarki, aby straciły gorycz). 
Wsypać je do garnka z grubym dnem i zalać połową szklanki 
wody. Gotować na małym ogniu pod przykryciem, do chwili, aż 
owoce zaczną pękać. Wsypać cukier i podgrzewać do momen-
tu, gdy cukier całkowicie się rozpuści. Jabłka obrać, usunąć 
gniazda nasienne i pokroić w małą kostkę. Włożyć je do naczynia 
z jarzębiną i smażyć na małym ogniu do chwili, aż owoce staną 
się przezroczyste. Od czasu do czasu delikatnie zamieszać 
drewnianą łyżką, aby dżem się nie przypali ł. Umyć i wyparzyć 
słoiki, napełnić je gorącym dżemem i zakręcić.

Smacznego!

Arnolda dżem z jarzębiny

Fot. Pixabay Fot. Pixabay
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Druhowie rozpoczęli kolejną  
kadencję w nowym składzie
Strażacy ochotnicy wybrali nowe wła-
dze w swoich jednostkach oraz zarzą-
dzie głównym. Prezesem gminnego 
ZOSP RP na lata 2021-2026 został druh 
Rafał Maćków, komendantem pozostał 
druh Jan Mazurkiewicz.

W gminie Popielów działa pięć jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Obecność każdej z nich jest gwarantem 
bezpieczeństwa dla mieszkańców, którzy 
mogą w każdej chwili liczyć na pomoc 
druhów. Chronią oni dobytki od poża-
rów, ratują życie, pomagają podczas wy-
padków, zabezpieczają większe uroczysto-
ści. Są zawsze w pogotowiu, aby okazać 
swe bezinteresowne wsparcie.

W sobotę 25 września delegaci spo-
tkali się w Karłowicach, aby podsumo-
wać działalność w latach 2016-2020,  
a następnie wybrać nowy zarząd Oddzia-
łu Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Popielowie. Zebrania wyborcze  
w poszczególnych jednostkach odbyły się 
w minionych miesiącach.
Str ażac y  inter weni owa li  pr aw i e  
500 razy 

W minionej kadencji strażacy brali 
udział w 487 akcjach ratowniczo-gaśni-
czych i usuwaniu zagrożeń. Do pożarów 
łąk, lasów i zabudowań wyjechali 169 
razy, natomiast 318 razy zabezpieczali 
skutki wypadków drogowych, udzielali 
pomocy medycznej, eliminowali gniazda 
os i szerszeni oraz usuwali wiatrołamy. 
Łącznie przepracowali oni 4721 godzin, 
jednak dodatkowo wspomagali oni or-
ganizację imprez kulturalno-rozrywko-
wych, współpracowali z radami sołec-
kimi, dyrektorami i stowarzyszeniami 
oraz włączali się w działania wynikające 
z epidemii. 

Ich sprawne działanie jest możli-
we dzięki odpowiedniemu sprzętowi.  

W 2018 r. zakupiony został nowy samo-
chód ratowniczo-gaśniczy – Man TGM 
dla OSP Stare Siołkowice. Do podziału 
bojowego wprowadzony został samo-
chód Renault Master OSP Karłowice.  
Z funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości 
dla wszystkich jednostek zakupiono nowy 
sprzęt, m.in.: AED ZOLL 3, poduszkę 
podnoszącą wysokociśnieniową, zestaw 
szkoleniowy do modelu AED. W 2019 r.  
z dofinansowaniem Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej udało się pozyskać zestaw 
narzędzi ratowniczych dla OSP Stare 
Siołkowice. 

Przeprowadzane były także remonty  
w remizach. W 2018 r. termomoder-
nizację przeszedł obiekt OSP Kaniów.  
W OSP Stobrawa wymieniono drzwi ga-
rażowe, a w 2020 r przeprowadzono tam 
remont świetlicy. W latach 2019-2020  
w OSP Karłowice rozbudowano strażnicę 
o jeden boks garażowy. W latach 2018-
2020 wyremontowano boks garażowy  
w OSP Stare Siołkowice.
Nowy zarząd na nowe wyzwania

Podczas zebrania wybrany został na 

lata 2021-2026 nowy zarząd gminnego 
ZOSP RP. Rafał Maćków zastąpił Dioni-
zego Duszyńskiego na stanowisku preze-
sa. Funkcje wiceprezesów objęli Marcin 
Kulig i Grzegorz Błaszkiewicz. Komen-
dantem gminnym ponownie wybrano 
Jana Mazurkiewicza. Na sekretarza wska-
zano Agnieszkę Chrząstek, skarbnikiem 
został Andreas Pampuch, a członkiem 
prezydium Emanuel Cebulla.  

– Stawiam przed sobą dwa cele. Będę 
dążył do aktywowania dzieci i młodzieży, 
aby zechciały wstąpić w nasze strażackie 
szeregi i tym samym być w przyszłości 
naszymi następcami. Wspólnie z zarzą-
dem będę dążyć do jeszcze częstszego  
i skuteczniejszego sięgania po środki ze-
wnętrzne, które poszczególne jednostki 
będą mogły przeznaczać na zakup sprzę-
tu technicznego czy umundurowania – 
mówi Rafał Maćków, nowy prezes. 

Nowym władzom w zarządzie gmin-
nym oraz w poszczególnych jednostkach 
życzymy wytrwałości w podejmowanej 
pracy, a wszystkim druhom tylu powro-
tów, ilu wyjazdów. Niech św. Florian czu-
wa nad Wami.

Prezes:  
Emanuel Cebulla

Naczelnik:
Konrad Kachel

Prezes:  
Marcin Kulig
Naczelnik:

Daniel Piechaczek

Prezes:  
Rafał Maćków

Naczelnik:
Michał Semaniuk

Prezes:  
Władysław Budas

Naczelnik:
Grzegorz Błaszkiewicz

Prezes:  
Krystian Joniec

Naczelnik:
Andreas Pampuch

OSP Kaniów OSP Karłowice OSP StobrawaOSP Popielów OSP  
Stare Siołkowice

Fot. Marcin Luszczyk


