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Rysunki:

Stare Siołkowice
Sołtys: Danuta Izydorczyk (od 1998 r.)
Rada sołecka: Halina Jagieła, Jolanta Kaczmarek, Marek Kociok, Rozwita Miś, Marcin Nawrot, Artur Wilpert

S

tare Siołkowice należą do najstarszych miejscowości powiatu
opolskiego. O wielowiekowej historii świadczą liczne
znaleziska archeologiczne z młodszej epoki kamiennej oraz
z epoki brązu. Pierwsza wiarygodna wzmianka pisana pochodzi
z 1322 r. i znajduje się w liście wyzwoleńczym wystawionym
przez księcia opolskiego Bolka dla Stanka Wolnego z Siołkowic.
Przymiotnik „Stare” przy nazwie wsi pojawił się dopiero
w XX w., w związku z rozwojem sąsiedniej Kolonii Siołkowice
przemianowanej na Nowe Siołkowice.
Początkowo wieś prawdopodobnie podlegała parafii w Popielowie. Pierwszy kościół zbudowano ok. 1530 r. Potwierdzona
w źródłach wzmianka o proboszczu pochodzi dopiero z 1588
r. Przy kościele już od XVI w. funkcjonowała szkoła. Po wojnie
30-letniej (1618-1648) siołkowicka parafia objęła też Popielów
i Chróścice, a z czasem wybudowane w XVIII w. kolonie: Nowe
Siołkowice, Lubienię i Kaniów. Obecny kościół został wzniesiony w latach 1825-1830 wg projektu, którego współautorstwo
przypisuje się Karlowi Friedrichowi Schinklowi, a w latach 30.
XX w. powiększony z zachowaniem stylu. Ten wybitny architekt
zaprojektował osobiście organy kościelne.
Obecnie Siołkowice stanowią jeden z najlepiej zachowanych
układów ruralistycznych na Opolszczyźnie. Pod względem rozplanowania jest to owalnica. Główny owal (nawsie) zwany jest
Gburami, ponieważ po obu stronach wolni, bogatsi kmiecie, czyli gburzy, mieli zagrody. Przez wieś ciągnęły się „kałuże”, czyli
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zbiorniki wodne przeznaczone do celów przeciwpożarowych
i gospodarczych.
Już w XVI w. na północ od owalu wykształciła się dzielnica
zamieszkiwana głównie przez rzemieślników, zwana Gorki lub
„w Gorku”. Intensywny rozwój wsi nastąpił w końcu XVIII w.
i kontynuowany był w następnych stuleciach. Powstały nowe
dzielnice – na południu (ku Odrze) Błonie i Kopiec, od zachodu
Zapłocie oraz od północy Klapacz. Granice Klapacza oparły się
o przeprowadzoną tędy w latach 1909-1911 linię kolejową.
Mieszkańcy wsi od wieków obok rolnictwa trudnili się zajęciami związanymi z Odrą i eksploatacją lasów – m.in. transportem
rzecznym drewna i innych towarów do Wrocławia. W najstarszym dokumencie wspomniany był młyn. Był to młyn wodny
na rzece Brynicy, który obecnie możemy podziwiać w skansenie
w Opolu-Bierkowicach. We wsi działały trzy karczmy. Na wzgórzu w północno-wschodniej części wsi stała grupa drewnianych
wiatraków. Przy ul. Powstańców znajduje się wysoki komin, pozostałość po cegielni, dzięki której miejscowość z drewnianej
zmieniła się w murowaną. W XIX i XX w. rozwijało się rzemiosło wikliniarskie, a górnośląskie wyroby były znane i cenione
w całych ówczesnych Niemczech.
Informacje pochodzą z: A. Stampka, „Z dziejów Siołkowic i okolicy”, M. Kutyma, „Siołkowice. Zarys dziejów wsi opolskiej” oraz
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Popielów.
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Trzy cele nowego prezesa popielowskiego ZOSP
Druh Rafał Maćków od 25 września br.
pełni funkcję prezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy
Popielów. U progu działalności rozmawialiśmy o stanie gminnych jednostek,
najbliższych wyzwaniach i aktywizowaniu młodzieży.

Fot. Marcin Luszczyk

Niedawno został Pan prezesem
Gminnego ZOSP, a od ilu lat należy
Pan do strażackiej braci?
Stażowo jestem dość młodym strażakiem, choć zawsze śledziłem poczynania
członków OSP, zarówno w mojej rodzinnej miejscowości, jak również po przeprowadzce w 2010 r. do Karłowic. Do
jednostki dołączyłem dopiero w 2014 r. za
namową mojego ówczesnego sąsiada, który już wówczas był mocno zaangażowany
w działalność strażacką.
Początkowo nie przypuszczałem, że
moje zaangażowanie w działalność straży
będzie jakieś znaczące. Wszystko zmieniło się w 2016 r., kiedy to na zebraniu
zostałem wybrany najpierw do zarządu,
a później ów zarząd powierzył mi funkcję
prezesa OSP Karłowice.
Pańskie działania zostały także dostrzeżone w tym toku przez strażaków z wszystkich jednostek. Od 25
września jest Pan głosem ponad
200 druhen i druhów z naszej gminy.
Jest to wyróżnienie?
Strażacy mi zaufali, za co im bardzo
dziękuję. Jest to dla mnie bez wątpienia
niesamowite wyróżnienie. Na pewno
przybędzie mi obowiązków, bo oprócz
dotychczasowych zadań, jakie mam jako
prezes OSP Karłowice, dojdą jeszcze te
ze szczebla gminnego. Wierzę jednak, że
wspólnie z nowym zarządem sprostamy
wszystkim wyzwaniom.

Jakie to wyzwania?
Tzw. „miesiąc miodowy” powoli się
kończy i wracamy do rzeczywistości.
Mijający rok jest z pewnością najtrudniejszym dla Ochotniczych Straży Pożarnych, licząc od ostatniej powodzi w 2010
r. Przypomnę, że nasi strażacy realizowali
wiele zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, takich jak: dystrybucja maseczek oraz
ulotek czy pomoc w akcji szczepień.
W najbliższym czasie wspólnie z zarządem będziemy podsumowywać realizację
tegorocznego budżetu. Myślę, że od kierunku rozwoju pandemii będzie zależeć,
jakie główne zadania będziemy realizować w przyszłym roku. Liczę, że po przerwie znowu odbędą się gminne zawody
sportowo-pożarnicze oraz wspólna duża
impreza dla dzieci.
Wspomniał Pan o dzieciach. W jaki
sposób nowy zarząd zamierza zachęcić najmłodszych do wstąpienia
do straży?
Coraz mniejsza popularność służbą
strażaka ochotnika wśród dzieci i młodzieży jest bolączką większości jednostek
OSP w kraju. Na przykładzie własnego
podwórka widzimy, że dzieci początkowo
zafascynowane strażą, po zmianie szkoły
i tym samym otoczenia, zmieniają także
swoje zainteresowania.
Niestety służba strażaka ochotnika nie
niesie za sobą wielu namacalnych korzyści, a my przecież potrzebujemy następców. Do aktywizacji najmłodszych
przyczyni się szereg treningów i spotkań
odbywających się przed zawodami.
Dodatkowo liczę, że wspólnie z naszą
władzą uda się zorganizować duży festyn
rodzinny, np. z okazji Dnia Dziecka, gdzie
strażacy z wszystkich jednostek czynnie
włączą się do udziału, zaprezentują sprzęt,
jakim dysponują i opowiedzą o kulisach
służby strażackiej, a tym samym może
„sprzedadzą” bakcyla kilkorgu młodym
adeptom.
Na pewno ma Pan już zarysowaną
wizję rozwoju gminnych jednostek.
Jakie cele są do zrealizowania?
Podstawowe cele są trzy. Ten, o którym
przed chwilą rozmawialiśmy, czyli rozwój
struktur młodzieżowych, bo wiadomo, że
to głównie spośród tej grupy będą wywodzić się nasi przeszkoleni do działań ratowniczo-gaśniczych następcy.
Drugi cel to ciągła modernizacja sprzętu, jakim dysponujemy. Wprawdzie struktura funkcjonowania ochotniczych straży

pożarnych sprawia, że to jednostki same
odpowiadają za zakupy sprzętowe i utrzymanie gotowości posiadanego wyposażenia, jednak wspólnie z całym zarządem
będziemy chcieli pomóc w pozyskiwaniu
dodatkowych źródeł finansowania, po
które dotychczas nie sięgaliśmy albo robiliśmy to sporadycznie. Wszystkie dotacje na zakupy są udzielane bezpośrednio
jednostkom, które posiadają osobowość
prawną i to one decydują, co chcą zakupić.
Trzeci cel to szkolenia. Wierzę, że podczas tej kadencji zarząd gminny wspólnie
z komendantem gminnym zorganizuje
– dla wszystkich jednostek w naszej gminie – ćwiczenia, podczas których będziemy doskonalić techniki współdziałania.
Chciałbym, żeby takie kursy odbywały się
przynajmniej raz w roku.
Podsumowując wszystkie plany, chciałbym, aby na koniec mojej kadencji straż
w naszej gminie była liczniejsza i nowocześniejsza.
Nowocześniejsza. Do tego potrzebne jest odpowiednie wyposażenie.
Lista potrzeb, jakie zgłaszają nasze jednostki, nieustannie rośnie. Dodatkowo
co jakiś czas zmieniają się wytyczne i wymagania sprzętowe stawiane jednostkom
OSP, głównie tym będącym w KSRG.
Producenci sprzętu strażackiego również
nie próżnują i co krok wypuszczają różne
nowinki.
Ktoś, kto choć trochę śledzi poczynania
naszych straży, zauważył, że wozy bojowe,
jakie są na wyposażeniu jednostek często
mają ponad 40 lat. Najnowszymi pojazdami dysponuje OSP Stare Siołkowice.
W pozostałych jednostkach nie wygląda to już tak dobrze. Oczywiście wszystkie pojazdy, pomimo swojego wieku, są
w 100% sprawne technicznie i gotowe do
wyjazdu.
Priorytetem dla naszych jednostek jest
stopniowe odmładzanie bazy pojazdów.
Cieszę się, że w tej kwestii mamy identyczne zdanie jak władze naszej gminy i mocno wierzę, że w najbliższym czasie uda się
pozyskać nowy samochód gaśniczy dla
jednej z jednostek.
Jeśli chodzi o inne potrzeby to na pewno
zaliczają się do nich zakupy sprzętu ochrony osobistej strażaków. Przy pozyskiwaniu
dofinansowań wymagany jest wkład własny, dlatego zachęcam do przekazywania
1% podatku na rzecz naszych jednostek.
Strażak ochotnik to…
To przede wszystkim pasja oraz bezinteresowna chęć niesienia pomocy innym.
Marcin Luszczyk

www.popielow.pl
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Popi el ów na bu d owę
i modernizację infrastruktury kulturalnej. Powstaną dwie nowe świetlice,
a jeden obiekt przejdzie
gruntowny remont.

W

Oddychasz czystym powietrzem?
Przekonaj się sam
Przed Urzędem Gminy w Popielowie znajduje się czujnik, który
mierzy i monitoruje jakość powietrza. Został on zakupiony
w ramach utworzenia Punktu
Konsultacyjno-Informacyjnego
programu „Czyste Powietrze”.

T

roska o stan powietrza, którym oddychamy, powinna
przyświecać każdemu. Jesień
i zima to czas, w którym jego jakość ulega znacznemu pogorszeniu. Złej jakości opał, stare
i nieefektywne źródła ciepła oraz
brak świadomości ekologicznej
to główne powody występowania
zanieczyszczeń.

gminie Popielów nastąpi
now y ład w kulturze,
a właściwie w jej infrastrukturze. Mieszkańcy otrzymają upragnione miejsca
spotkań i należyte warunki
do organizacji wszelkiego
rodzaju wydarzeń integraGmina Popielów postanowicyjnych, rozrywkowych ła uświadomić swoich mieszkańi edukacyjnych.
ców, jakim powietrzem oddychaW Nowych Siołkowicach
i Kuźnicy Katowskiej zostaną wybudowane wyczekiwane od lat świetlice
wiejskie. Odpowiednio wyposażone i zagospodarowane zostaną także tereny wokół tych obiektów.
Kompleksową modernizację przewidziano w budynku Centrum Kultury
w Popielowie. Przebudowie ulegnie sala główna
wraz z zapleczem scenicznym (aranżacja akustyczna, oświetlenie, nagłośnienie). Dzięki przebudowie
układu komunikacyjnego
i budowie zewnętrznej windy zlikwidowane zostaną
dotychczasowe bariery architektoniczne. Remont
obejmie także szatnie, sanitariaty, strefę wejściową,
piętro i poddasze. Na zewnątrz powstaną parkingi.
Planowany koszt powyższych zadań to 5 459 500 zł,
z tego gmina Popielów pokryje zaledwie 10% wydatków (554 990 zł). Pozostałe fundusze pochodzić będą
z Programu Inwestycji Strategicznych, który realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”.
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ją, i zakupiła czujnik powietrza
wraz z ekranem LED. W czasie
rzeczywistym dokonuje on pomiarów i przekazuje informacje o stanie zanieczyszczenia powietrza. Czujnik mierzy: PM
2,5, PM 10, wilgotność, ciśnienie
i temperaturę.
Dane wyświetlane są na monitorze umieszczonym przed
budy n k iem Urzę du Gminy
w Popielowie oraz znajdują się

w zakładce „Stan Powietrza
w Gminie Popielów” na stronie internetowej instytucji.
Czym jest pył zawieszony?

Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne
składniki jak np.: siarkę, związki
organiczne, metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny.
Pył PM 10 wpływa przede
wszystkim negatywnie na układ
oddechowy, odpowiada za ataki
kaszlu, świszczący oddech, ostre
zapalenie oskrzeli, pogorszenie się
stanu zdrowia osób z astmą. Spośród wszystkich zanieczyszczeń za
najbardziej szkodliwy Światowa
Organizacji Zdrowia uznała drobny pył o średnicy mniejszej niż 2,5
mikrometrów.

Skorzystaj z darmowej porady
Czujnik został w całości sfinansowany w ramach utworzenia Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste
Powietrze”. W punkcie każdy zainteresowany może dowiedzieć się
o aktualnych dofinansowaniach
na: wymianę pieca (również dofinansowaniach do przyłączy), prace termomodernizacyjne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Nad działalnością punktu czuwa Rafał Kołodziej, inspektor ds.
Programów Pomocowych i Rozwoju Wsi (bos@popielow.pl, tel.
77 42 75 858), który będzie przyjmować petentów według harmonogramu: poniedziałek 13.0017.00, środa 12.00-15.00, czwartek
7.30-10.30 oraz o każdej innej godzinie swojej pracy.

Nie zabraknie kontroli
Zgodnie z nałożonymi obowiązkami Gmina Popielów musi przeprowadzać kontrolę przestrzegania
zakazu spalania odpadów w indywidualnych systemach grzewczych
oraz kontrolę spalania odpadów
zielonych. Nadzór odbywać się będzie przez cały rok.

Fot. Marcin Luszczyk
Czujnik powietrza zlokalizowany jest pod
Urzędem Gminy.

Kolejna droga została wyremontowana
Dziury na ul. Klasztornej w Popielowie są już
przeszłością. Zakończona przebudowa nie
jest ostatnią inwestycją
drogową w tym roku
w naszej gminie.

W

dawnym klasztorze w Popielowie od wielu miesięcy
toczą się prace remontowe związane z przystosowaniem budynku
do jego nowej funkcji.
W niedalekiej przyszłości ma on stać się siedzibą ośrodka zdrowia,
który obecnie znajduje
się przy ul. Dworcowej.
Pacjenci będą mogli bez
przeszkód dotrzeć do
placówki medycznej, bo

wiem ul. Klasztorna została zmodernizowana.
Nierówności, pęknięcia i dziury odeszły w zapomnienie. Wykonano
tam nową nawierzchnię
bitumiczną, utwardzono pobocza, poprawiono
parametry techniczne
drogi oraz zamontowano elementy uspokojenia ruchu w postaci zatok
zwalniających. Wyznaczone zostało przejście
dla pieszych.

Funduszu Rolnego na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła 182 554 zł, zaś środki własne to 104 346,23

zł. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo- Us ł u g o w e „ L a r i x ”
z Lublińca.
PRZED

PO

Prace prowadzone były
na odcinku ok. 356 m
i kosztowały 286 900,23
zł. Wartość dofinansowania pochodzącego
z Europejskiego

Fot. Marcin Luszczyk

Popielowski ład w
kulturze
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Wybudują kolejny odcinek ścieżki
pieszo-rowerowej
Do końca października 2022
r. powstaną 2 km oświetlonej
i bezpiecznej ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni
asfaltowej. Nowy odcinek połączy ze sobą Popielów i Stare
Kolnie.

M

i ł o ś n i c y j e d no śl a du
i zdrowego trybu życia
już od przyszłego roku będą
mogli cieszyć się nowym, kilkunastokilometrowym odcinkiem pieszo-rowerowym.
Gminy Lewin Brzeski oraz
Popielów dążą do stworzenia
jednolitej i bezpiecznej trasy.
Wó j t S y b i l l a S t e l m a c h
w dniu 29 października br.
podpisała z wykonawcą umowę na realizację II etapu projektu komunikacyjnego, który
zakłada powstanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 457 na odcinku Popielów-Stare Kolnie. Inwestycja prowadzona od zabudowań przy ul. Brzeskiej nr 68
w Popielowie do początku zabudowań na ul. św. Jana Pawła

II w Starych Kolniach powinna zakończyć się do końca
października 2022 r.

Ten fragment ścieżki będzie
biegł przez ok. 2 km i w świetle
krawężników betonowych będzie szeroki na 2,5 m. W newralgicznych miejscach zamontowane zostanie oświetlenie.
W Popielowie wybudowany zostanie parking Bike&Ride , zaś
w Starych Kolniach staną dwie
wiaty przystankowe. W zakresie
zadania ujęto ponadto: profilowanie i budowę rowów drogowych, budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, odtworze
nie zieleni, likwidację kolizji
sieciowych.

Wykonawcą inwestycji jest
Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe „BEST-OPEBEL” S.C. z siedzibą w Opolu.
Jej koszt wyniesie 3 382 500
zł, z tego znaczna część zostanie pokryta ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Przypomnienie:
Do końca lutego powinien
zakończyć się I etap inwestycji zakładający powstanie
ścieżki od końca zabudowań
w Starych Kolniach aż do granicy z gminą Lewin Brzeski.
Wartość tej części budowy to
2 498 999,61 zł.

S

trażacy wyróżniają się bezinteresownością, oddaniem
i poświęceniem. Niosą pomoc
każdemu, kto jej potrzebuje.
Tym razem druhowie z Karłowic i ze Starych Siołkowic chcą
umilić dzieciom czas oczekiwania na święta.
Mikołaj odwiedzi grzeczne
dzieci
OSP Karłowice pragnie
w tym roku wywołać uśmiech
na twarzach podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci
w Opolu. Zbiórki mikołajkowych prezentów odbędą się

www.popielow.pl

Zostały ostatnie dni konkursu nawiązującego do historycznego dorobku architekta
Karla Friedricha Schinkla.
Czas na złożenie autorskich
gier upływa 30 listopada.

M
Fot. UG Popielów
W procedurze przetargowej najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „BEST-OPEBEL”.

Strażacy zaniosą świąteczną pomoc
Jednostki z Karłowic oraz Starych Siołkowic po raz kolejny
prowadzą mikołajkowo-świąteczne zbiórki. Zebrane prezenty powędrują do podopiecznych domowego hospicjum w
Opolu i domów dziecka w Skorogoszczy oraz Turawie.

Wykreuj
grę. Baw
się i ucz
historią

jeszcze dwukrotnie – 27 listopada (godz. 17.00-20.00) i 4 grudnia (godz. 16.00-20.00). Podczas
wielkiego finału odbędzie się
spotkanie z Mikołajem, a także
będzie można rozsmakować się
w świątecznych potrawach oraz
dokonać zapisu na bożonarodzeniowe drzewko i wigilijne uszka.
Prezenty do remizy dostarczyć można także w inny dzień
po wcześniejszym uzgodnieniu.
Na liście znajduje się kilkanaście grzecznych dzieci w różnym wieku. Dla niemowlaków
zbierane są m.in. chusteczki nawilżane, body z długim
i krótkim rękawem 62-68 cm,
koce, zabawki sensoryczne.
Przedszkolaki ucieszą się np.
z musów owocowych w tubkach, soczków, ciasteczek, książeczek do czytania. Uczniom
i młodzieży można przekazać
m.in.: pościel do łóżka 90x135

cm, zabawki edukacyjne, ręczniki papierowe, farby, proszki do
prania, adidasy na wiosnę 27 cm.
Chcą podarować chwilę radości
Pre zenty z rą k dr u hów
OSP Stare Siołkowice odbiorą w tym roku dzieci z domów
dziecka w Turawie i Skorogoszczy. – Organizujemy akcję
dla dzieci, które nie mają tyle
szczęścia w życiu i przebywają
w Domu Dziecka. Chcemy
każdemu z osobna podarować chwilę radości w paczuszce
z miłości – mówi Marcin
Cyrys, koordynator akcji.
Zbiórk i prowadzone s ą
w strażnicy w każdy piątek od
godz. 19.00. Ich zakończenie odbędzie się 17 grudnia. Przynosić
można: słodycze, zabawki, gry
edukacyjne, książeczki, artykuły
szkolne, środki higieny osobistej
(np. szampony, chusteczki).

asz od 6 do 18 lat? Jesteś
kreatywny i interesuje
cię historia twojego otoczenia? Lubisz wspólne spędzanie
czasu? Weź udział w konkursie „Wykreuj grę. Baw się i ucz
z naszą historią”. Czekają na
ciebie atrakcyjne nagrody.
Konkurs polega na autorskim opracowaniu i wykonaniu gry np. o charakterze towarzyskim, edukacyjnym,
rodzinnym, w dowolnej formie i technice, której tematyką główną lub poboczną będzie dziedzictwo historyczne
powiązane z gminą Popielów
i województwem opolskim lub
szerzej – krajowym i europejskim. Należy pamiętać, aby zawrzeć nawiązanie do dorobku
architekta Karla Friedricha
Schinkla. Gry można wykonywać z pomocą rodziców, opiekunów lub nauczycieli.
Na uczestników czekają bardzo atrakcyjne nagrody, które
zostaną przyznane w dwóch
kategoriach wiekowych: 6-9
lat i 10-18 lat. Czas na złożenie gier upływa 30 listopada
o godz. 15.30. Karta zgłoszenia oraz szczegółowy regulamin znajdują się na stronie internetowej UG Popielów.
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Z życia przedszkoli...

Przedszkolaki pamiętają o bliskich
Wychowankowie siołkowickiego przedszkola wyruszyli na
spacer, aby poznać swoją przeszłość. Zapalili znicze na cmentarzu, wysłuchali historii o regionie i odwiedzili przykościelny plac.
amięć o przodkach i pogłębianie wiedzy o polskiej historii to
główne założenia akcji „Szkoła pamięta”, która przeprowadzana jest od 2019 r. z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Z każdą kolejną edycją grono uczestników powiększa się.
W akcji wzięły także udział dzieci z Przedszkola Publicznego
w Starych Siołkowicach. Dnia 29 października odwiedziły one
pobliski cmentarz, na którym poznały tradycje i zwyczaje związane ze świętem zmarłych. Przedszkolaki wspólnie z wychowawczyniami pomodliły się oraz zapaliły znicze pod krzyżem misyjnym.
Opowieści na temat przeszłości ojczyzny zostały przybliżone
pod pomnikiem Jakuba Kani oraz na placu kościelnym. Spacer
po siołkowickich miejscach pamięci okazał się dla dzieci ważnym
przeżyciem.

P

Fot. PP Stare Siołkowice

Październik miesiącem
Dbają o zdrowie
i prawidłowe odżywianie różańca
W przedszkolu w Karłowicach przypominają dzieciom, jak
ważne są prawidłowe nawyki żywieniowe. Przeprowadzony
został konkurs plastyczny „Zdrowie na talerzu”.
drowe odżywianie ma ogromny wpływ na jakość i kondycję
naszego życia. Dobrze zbilansowana dieta może uchronić nas
przed różnego typu chorobami, dlatego tak ważne jest, aby uświadamiać w tym temacie najmłodszych.
W Przedszkolu Publicznym w Karłowicach realizowana jest
innowacja pedagogiczna „O zdrowie nasze dbamy i się dobrze
odżywiamy”. Jej autorką jest nauczycielka Anna Piasecka, która pragnie kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe wśród
przedszkolaków. Jednym z działań był konkurs plastyczny „Zdrowie na talerzu”. Zwyciężyła Hanna Szepielak, a tuż za nią znaleźli
się kolejno Bartosz Marmulewicz i Franciszek Drozd.
W ramach innowacji przeprowadzone zostaną jeszcze zajęcia
kulinarne oraz kolejny konkurs plastyczny. Dzieci nauczą się
wiersza „Witaminowe abecadło”, a także wezmą udział w spotkaniu z dietetykiem.

Z

Fot. PP Karłowice
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Prawie 50 dzieci stworzyło własne różańce. Pomysłów nie
brakowało i do ich wykonania wykorzystano m.in. orzechy,
kukurydzę, makaron, glinę, nakrętki od śrubek.
aździernik w Kościele katolickim poświęcony jest modlitwie
różańcowej. Wierni kierują swoje prośby i myśli do Maryi.
Wykorzystują do tego tzw. koronki, używane do liczenia odmawianych modlitw.
Nauczycielka religii w Przedszkolu Publicznym w Popielowie,
Justyna Ogrodnik, przeprowadziła konkurs zachęcający dzieci do
modlitwy różańcowej, a rodziców do wspólnego spędzania czasu
z pociechami. Zadaniem przedszkolaków było stworzenie własnego różańca.
W konkursie wzięło udział 45 dzieci. Każdy z przygotowanych
różańców zachwycał swoją oryginalnością. Wśród wykorzystanych
materiałów znalazły się naturalne produkty (orzechy, fasola, żołędzie,
dzika róża, kukurydza), ale były też nietypowe propozycje, np. żelki,
, guziki, papierki, glina, pompony, nakrętki od śrubek. Mali autorzy
otrzymali nagrody, a ich różańce zaprezentowane zostały w parafialnym kościele.

P

Fot. PP Popielów
www.popielow.pl
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Matematyka nie poszła w las
Uczniowie siołkowickiej podstawówki
zrealizowali pierwsze zajęcia w ramach
projektu „mDom – czyli matematyka
w domu”. Wraz z rodzicami włączyli się
w akcję sadzenia lasu.
jedną z słonecznych, jesiennych sobót odbyły się pierwsze zajęcia realizowane w ramach projektu „mDom – czyli matematyka w domu”, dofinansowanego
z programu mPotęga. Uczniowie 5. klasy
Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych
Siołkowicach wraz z rodzicami spędzili aktywnie czas na świeżym powietrzu blisko
lasu w Nowych Siołkowicach.

Uczniowie mierzyli kłody drewna, obwód
drzewa oraz kubaturę stosu drewna. Jako
nagrodę za posadzenie tak wielu drzewek
uczniowie dostali fikcyjne pieniądze, które będą im potrzebne w drugiej części projektu. Każdy z uczestników dostał również
sadzonkę do domu.

Leśniczy Pogrzeba udowodnił młodzieży, że matematyka jest też obecna w lesie.

Fot. archiwum prywatne

W

Pracownicy Nadleśnictwa Kup, Jerzy
Bednarz i Krzysztof Pogrzeba, pokazali uczniom, jak poprawnie sadzić drzewka i przekazali wiele cennych wskazówek.
Piątoklasiści z pomocą dorosłych posadzili prawie 250 sadzonek buka i sosny. Komendant Bednarz przeprowadził bardzo
ważną pogadankę na temat bezpieczeństwa w lesie i prawidłowego zachowania
w nim, zdradził kilka ciekawostek o roślinach i zwierzętach.

Z oddaniem kształcą kolejne roczniki
Wójt Sybilla Stelmach doceniła pracę
sześciu nauczycieli z wszystkich placówek publicznych. Słowa wdzięczności
i pomyślności przekazała wszystkim pracownikom przedszkoli i szkół.
auczyciel nie tylko przekazuje wiedzę, on także czuwa nad prawidłowym rozwojem młodego człowieka.
Wszystko to czyni w myśl słów Marka
Twaina: „Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz
jeszcze zacniejszą – nauczać”.

N

Włodarz Sybilla Stelmach w przededniu
Dnia Edukacji Narodowej gościła w Urzędzie Gminy dyrektorów i wyróżnionych

nauczycieli z publicznych przedszkoli
i szkół. Pracownicy placówek oświatowych odebrali Nagrody Wójta Gminy Popielów za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
oraz pełne zaangażowanie w promowanie
instytucji.

Fot. UG Popielów

Wśród nagrodzonych znalazły się: Marzena Kotynia (PSP Popielów), Anita Macioszek (PSP Karłowice), Sabina Pogrzeba (PSP Stare Siołkowice), Edeltrauda
Rychlik (PP Popielów), Anna Piasecka
(PP Karłowice), Maria Badecka (PP Stare Siołkowice).
Wyrazy uznania i podziękowania za
kształcenie oraz wychowywanie młodych
ludzi przekazane zostały na ręce dyrektorów i społeczności wszystkich przedszkoli
i szkół gminy Popielów. Stelmach życzyła także, aby codzienna praca przynosiła zadowolenie oraz poczucie spełnienia zawodowego.

50 lat temu powiedzieli sobie „Tak!”
Dwadzieścia dwie pary obchodziły
w tym roku jubileusz złotych godów.
Na ślubnym kobiercu stanęli w 1971 r.,
a teraz odebrali medale za długoletnie
pożycie małżeńskie.
zdrowiu i chorobie. W dobrej i złej
doli. Aż do końca życia. W myśl
tych trzech zasad dwadzieścia dwie pary
idą wspólnie od 50 lat przez życie. Urząd
Stanu Cywilnego 25 października zaprosił
jubilatów do wspólnego świętowania.

W

Szczęśliwe pary zostały odznaczone nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej medalami za długoletnie pożycie
małżeńskie. Wręczyły je Wójt Gminy Popielów Sybilla Stelmach, ówczesna Wicewojewoda Opolska Teresa Barańska oraz
www.popielow.pl

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Artur
Kansy-Budzicz. Małżonkowie otrzymali słowa gratulacji, kosze prezentowe oraz
pamiątkowe dyplomy.

W 2021 r. złote jubileusze obchodzili państwo: Urszula i Tadeusz Czarneccy,
Róża i Józef Giesowie, Danuta i Roman
Gruszkowie, Maria i Emil Gryszczykowie,
Janina i Tadeusz Horodyńscy, Irena i Jan
Jureczkowie, Danuta i Ryszard Kanakowie,
Krystyna i Alojzy Kociokowie, Elżbieta
i Jan Kubisowie, Helena i Ginter Lipowie,

Salomea i Kazimierz Łazarzowie, Regina
i Kazimierz Mrozow ie, D omini ka
i Edward Narowscy, Katarzyna i Hieronim
Piskorscy, Helena i Józef Rambauowie, Krystyna i Antoni Stankiewiczowie, Barbara
i Bogdan Szczęśni, Stefania i Włodzimierz
Szymczakowie, Gertruda i Jerzy Tkoczowie, Irena i Werner Walowie, Maria i Jan
Woitczykowie, Władysława i Jan Zykowie.
Jubilatom życzymy wiele zdrowia, radości i miłości w każdym kolejnym dniu
wspólnej wędrówki przez życie.

Fot. UG Popielów
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Strony pełne kultury

W listopadzie Centrum Kultury zaproponowało ciekawą
ofertę wydarzeń. Odbyły się
zajęcia sensoryczne. Spotkano się z poezją. Rozpoczęto
realizację kolejnego projektu.

S

amorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji
w Popielowie w listopadzie oferowało zajęcia i spotkania dla
wszystkich grup wiekowych.
Dzieci mogły brudzić się i rozwijać ruchowo. Na starszych
czekało poetyckie spotkanie.

„Czuwaj Polsko” – karłowickie
obchody Dnia Niepodległości
W Domu Kultury w Karłowicach odbył się spektakl
„Czuwaj Polsko”. Fragmenty narodowych dzieł przeplecione zostały patriotycznymi
pieśniami.

domach powiewają biało-czerwone flagi, w mediach społecznościowych pojawiają się historyczne wspomnienia, a z głębi
duszy wybrzmiewa „Mazurek
Dąbrowskiego”.

atriotą jest każdy, kto na co
dzień nosi w sercu Polskę
i troszczy się o jej losy. Dzień
Niepodległości jest okazją do
wyrażenia swojej tożsamości i dumy. Wówczas na wielu

Karłowiczanie wraz z włodarzami gminy Narodowe Święto
Niepodległości uczcili spektaklem teatralnym. Grupy „Złota
Gęś” i „Zero Stresu” wystąpiły
z patriotycznym repertuarem

P

Dwukrotnie zorganizowane zostały zajęcia „Sztuka – tu
u nas rodzinne”. Na początku
miesiąca dzieci pod okiem trenerki smyko-multisensoryki,
Justyny Weigt, mogły do woli
doświadczać i ubrudzić się.
Zabawa bez wątpienia przypadła do gustu maluchom, ponieważ na ich twarzach widniało
skupienie pomieszane z radością. Motywem przewodnim
drugich warsztatów były hopsasanki i przytulanki. Dzieminna Biblioteka Publiczna
ci turlały się, huśtały, skakały,
z/s w Popielowie otrzymaeksperymentowały z cieniem
ła
dofinansowanie
ze środków
i światłem oraz doświadczały
rożnych faktur.

zbudowanym z fragmentów
znanych powszechnie utworów. Sięgnięto po teksty autorstwa Mickiewicza, Wyspiańskiego i Asnyka. Zespół „Lira”
wykonał szereg bogoojczyźnianych pieśni.
Przybyli widzowie wielokrotnie włączali się w śpiew, a finalnie nagrodzili występujących
gromkimi brawami.

Fot. Marcin Luszczyk

Dzieje się
w naszej
kulturze

Gminna Biblioteka Publiczna
z/s w Popielowie

Zakupione zostaną nowości wydawnicze

G

Nastrojowo, emocjonalnie
i bardzo ciepło było podczas
literackiego spotkania w Karłowicach. W blasku zapalonych świec interpretowana
poezja zyskała dodatkowego wymiaru. Swą twórczość
zaprezentowali Jagoda Bąk z
Karłowic, Walter Pyka z Popielowa oraz Danuta Ewa
Orzeszyna z Dobrzenia Wielkiego. Poeci zapewnili słuchaczom duchową ucztę.
Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy wezmą udział
w kilkumiesięcznym programie edukacji artystyczno-regionalnej pt. „Tyglik tradycji”.
Poprzez sztukę przybliżone
zostaną piękne tradycje i zwyczaje kultywowane w regionie.
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finansowych Ministra Kultury,
Dziedzictwa i Sportu w ramach
realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
na lata 2021-2025.

dostępu do książek w formatach
e-booków i/lub audiobooków
i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1.
w ramach NPRCz 2.0”.

Nazwa zadania: „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego

Otrzymane środki to 8610 zł i
zostaną przeznaczone na zakup
nowości wydawniczych do biblioteki głównej i filii.

Biblioteka otrzymała sprzęt komputerowy

G

minna Biblioteka Publiczna z/s w Popielowie jest
beneficjentem programu Instytutu Książki „Kraszewski.
Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu
do nowoczesnych technologii
i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o
najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca
poprzez wyposażenie bibliotek
w tych gminach w nowoczesny
sprzęt komputerowy.

W ramach zadania zakupiono: laptop, trzy komputery stacjonarne z monitorami, cztery
programy biurowe Microsoft
Office Home & Business, trzy
urządzenia wielofunkcyjne

laserowe, pięć tabletów, jedną
myszkę bezprzewodową.
Koszt ogółem zadania wynosił 29 690,99 zł, z tego
25 197,99 zł dofinansowania
z Instytutu Książki.

www.scktir.pl

Zespół „Siołkowiczanki” koncertuje już od 35 lat
Od 1986 r. żadna sołecka i gminna uroczystość nie może odbyć się bez udziału
„Siołkowiczanek”. Panie wraz ze swoim
instruktorem świętują w tym roku jubileusz 35-lecia istnienia zespołu.

3

5 lat minęło jak jeden dzień. Tak
można podsumować dotychczasową
działalność zespołu „Siołkowiczanki”.
Członkinie wraz z instruktorem Markiem Pobierowskim swój jubileusz świętowały 14 listopada w Centrum Kultury
w Popielowie.
O podniosłości wydarzenia świadczyły już od progu odświętnie udekorowane stoliki, elegancko ubrani goście
oraz szum życzliwych rozmów. Jubilatki zaprezentowały się w czterech blokach muzycznych, wśród których znalazły się utwory biesiadne, śląskie, a nawet
operetkowe.
Spotkanie uświetniły występy solistek
ze Studia Piosenki, tancerek z zespołu

„Euforia” oraz akordeonistki Julii Danisz. Pomiędzy kolejnymi wykonami
znalazł się także czas na życzenia i podziękowania. Muzyczna i społeczna aktywność zespołu nagrodzona została
owacjami na stojąco i gromkim „Sto lat!”.
Krótka historia zespołu
Obecnie zespół tworzy 17 pań oraz jeden pan, który pełni funkcję instruktora
muzycznego. Zespół wykonuje tradycyjne utwory śląskie, ale ma także w swoim repertuarze pieśni religijne oraz autorskie aranżacje, do których słowa pisze
Barbara Kliś. – Pracowałam kiedyś jako
listonoszka i jak jeździłam po wiosce, to
przychodziły mi do głowy różne inspiracje. Od razu stawałam, wyciągałam
kartkę i długopis i wszystko notowałam.
W ten sposób powstało ponad 20 tekstów, które mamy w swoim repertuarze.
Drugie tyle mam jeszcze w zeszycie –
opowiada członkini.

Pomysł na założenie zespołu folklorystycznego zrodził się po dożynkach
gminnych w 1986 r. Ówczesny dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Popielowie, Stanisław Szymocha, poprosił Danutę Izydorczyk o pomoc w utworzeniu
grupy śpiewaczej. Na organizacyjne spotkanie przybyło 14 kobiet, które natychmiast okazały zainteresowanie i rozpoczęły starania zmierzające do stworzenia
interesującego repertuaru. Stroje powstały dzięki pomocy Zofii Gbur w bibliotece, która z inicjatywy Urszuli Kupczyk
zamieniła się w pracownię krawiecką.
Zespół szybko rozpoczął działalność
i podbił serce wielu słuchaczy. Panie
mają już swój udział w kilku płytach
i wielokrotnie stawały na podium w regionalnych konkursach.
Zespołowi życzymy wielu kolejnych
lat wypełnionych pasją do śpiewania
i wdzięcznością odbiorców. Sto lat!

Fot. Marcin Luszczyk

Konkurs na ozdobę choinkową
Dzieci, młodzież i dorośli mogą wziąć
udział w konkursie na ozdobę choinkową. Technika wykonania dowolna. Zgłoszenia przyjmowane będą do
6 grudnia.

N

ajczęściej nasze bożonarodzeniowe choinki ubrane są w kupione
bombki, anielskie włosy lub inne ozdoby. Rzadko na gałązkach pojawia się zawieszka z własnoręcznie wykonaną dekoracją. Centrum Kultury zachęca do
stworzenia unikatowej ozdoby choinkowej i wystawienia jej w konkursie.
Uczestnikami konkursu mogą zostać wszyscy chętni mieszkańcy gminy Popielów. Laureaci wyłonieni zostaną w czterech kategoriach wiekowych:
3-6 lat, 7-10 lat, 11-17 lat, dorośli.

www.bibliotekapopielow.pl

Ozdoby choinkowe można wykonać
w dowolnej technice. Trzyosobowa komisja oceniać będzie: zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność formy, estetykę wykonania i samodzielność
pracy.

Prace należy dostarczyć do 6 grudnia
br. do Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie
mieszczącego się przy ul. Powstańców
34. Do przekazanej ozdoby należy dołączyć metryczkę (najlepiej wydrukowaną
lub pisaną drukowanymi literami) zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy.
Wyniki oraz termin i miejsce wręczenia nagród zostaną ogłoszone 10 grudnia
na mediach społecznościowych instytucji.
9
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Świąteczne
Mieszkańcy Kurzni pomaszerowali
dofinansowapo zdrowie
nia dla stowa- Świetlica w Kurzniach była warsztatowe „Zdrowe ciało” pulpety z puree marchewkoostatnio salą ćwiczeń oraz oraz „Zdrowa kuchnia”.
wo-pomarańczowym, zapiekarzyszeń

Wsp ólne chw i le w Now ych
Siołkowicach
Stowarzyszenie Odnowy Wsi
„Nowe Siołkowice” zaprasza
4 grudnia na realizację zadania
„Piernikowy czas w świątecznym
klimacie”. Na placu rekreacyjno-sportowym odbędzie się spotkanie edukacyjno-integracyjne,
podczas którego przeprowadzone
zostaną warsztaty zdobienia pierników i tworzenia ozdób choinkowych. Przy wspólnym śpiewaniu
kolęd i pastorałek rodziny udekorują świąteczne drzewko. Na
uczestników czekać będzie ciepły
poczęstunek i smaczne ciasta.
Organizacja doposażona zostanie w sprzęt nagłaśniający, który
będzie wykorzystywany podczas
rozmaitych spotkań i wydarzeń
sołeckich.
Mikołaj zajrzy do kuchni
W niedzielę 5 grudnia w świetlicy wiejskiej w Stobrawie odbędzie
się wydarzenie pn. „Kuchnia świętego Mikołaja”. Z inicjatywy tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich
odbędą się warsztaty zdobienia
pierników, połączone z mikołajkowymi zabawami dla dzieci.
W ramach otrzymanego dofinansowania Koło zakupi maszynę
do waty cukrowej, maszynę do popcornu oraz akcesoria kuchenne.
Terminy obu spotkań mogą ulec
zmianie, dlatego prosimy o sprawdzanie informacji zamieszczanych
na stronie Urzędu Gminy.
10
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aka jest recepta na szczęście?
Bardzo prosta. Wystarczy
zdrowe ciało, smaczne posiłki i doborowe towarzystwo.
Mieszkańcy Kurzni udowodnili, że te trzy aspekty w pełni
wystarczą do osiągnięcia życiowej satysfakcji.
Nieformalna grupa mieszkańców wsi Kurznie p o d
p at ronatem Koła G osp odyń Wiejskich „Tradycja” zakończyła realizację projektu
„Marsz po zdrowie”, który
podzielony był na dwa bloki

Zajęcia ruchowo-fizyczne
przeprowadzono w środku
i na zewnątrz. Na potrzeby
ćwiczeń z aerobiku zakupiono
specjalne maty. Marszobiegi
i wycieczka rowerowa powiodły ścieżkami urokliwego Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego.
W trakcie warsztatów kulinarnych uczestnicy nabyli
umiejętność filetowania ryby
oraz przyrządzili kilka smacznych potraw z wykorzystaniem
karpia. Przygotowano także:

ne warzywa oraz smaczną zupę.
Wszystko powstało w myśl zasady „zero waste” – technika
gotowania ograniczająca marnowanie jedzenia. Uwieńczeniem projektu było zorganizowanie spotkania integracyjnego
przy ognisku.
Zadanie zostało dofinansowane z konkursu Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich –
Kierunek NOWE FIO 2021,
a realizacja odbyła się przy
wsparciu i pomocy Opolskiego
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych OCWIP.

Fot. archiwum prywatne

Grudzień to wyjątkowo klimatyczny i aromatyczny czas. Dzieci
snują domysły, co tym razem znajdą pod choinką. Ojcowie poszukują tej najpiękniejszej choinki. Matki
nucąc świąteczne piosenki, przygotowują wigilijne specjały. Każdy
z nutą zniecierpliwienia oczekuje
na pierwszą gwiazdkę. W dwóch
miejscowościach zorganizowane
zostaną warsztaty, które zdominują pierniki.

profesjonalną kuchnią.
Mieszkańcy wraz z KGW zrealizowali projekt „Marsz po
zdrowie”.

Lato zostało zamknięte w słoikach

KGW „Tradycja” z Kurzni
wzięło udział w cyklu warsztatów pn. „Zachować smaki
lata”. Efektem projektu są
zdobyta wiedza oraz nowe
akcesoria dekoracyjne i naczynia użytkowe.

R

okrocznie zima przychodzi zbyt wcześnie, a lato
pozostawia po sobie niedosyt.
W Kurzniach postanowili tym
razem zmienić ten stan rzeczy
i zachować wyjątkowe letnie
smaki na nadchodzące ponure
i mroźne dni.
Podczas pięciu spotkań
członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich „Tradycja” z Kurzni poznały tajniki: pasteryzowania, suszenia, kiszenia,
mrożenia oraz domowego
przechowywania przetworów
i produktów. W celu upowszechnienia działania opracowano i wydrukowano ulotkę
promocyjno-informacyjną,

która dotyczyła tematyki poszczególnych warsztatów.

tamtejszej świetlicy będącej
siedzibą Koła.

Uczestniczki dowiedziały się
także, jak zadbać o prawidłowe
nakrycie stołu i jego estetyczny
wystrój. Ponadto nauczyły się
tworzyć dekoracje florystyczne. Z pozyskanej dotacji zakupiono akcesoria dekoracyjne
i naczynia użytkowe, które
stały się częścią wyposażenia

Podsumowania projektu
współfinansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego dokonano podczas
biesiady z muzyką kresową.
Wówczas uczestniczy zaprezentowali swoje smaczne przetwory i podzielili się z mieszkańcami nabytymi umiejętnościami.

Fot. archiwum prywatne

Kolejne organizacje z terenu
gminy Popielów otrzymały dofinansowania na realizację świątecznych inicjatyw. Warsztaty
odbędą się w Stobrawie i Nowych
Siołkowicach.

www.popielow.pl
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Solidna, pewna, lokalna.
Siła przedsiębiorstw
gminy Popielów

S

łowa Stanisława Jachowicza: „Cudze chwalicie, swego nie
znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie.” choć wypowiedziane
w XIX w., to wciąż zachowują swój sens. Coraz częściej korzystamy z usług firm i branż działających wiele kilometrów od naszych
domów, zapominając, że blisko nas także znajdziemy solidnych,
pewnych, a przede wszystkim lokalnych przedsiębiorców.

Zachęcamy do kontaktu usługodawców zlokalizowanych
na terenie gminy Popielów, którzy chcą przybliżyć czytelnikom swoją działalność.

Nasz przepiśnik
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.
apraszamy 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.

Z

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

Biuro rachunkowe Nina Szpajcher
Popielów, ul. Brzeska 68
tel. 606 368 526
e-mail: szpajchernina@gmail.com
Oferta:
- prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych
- kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa
- roczne rozliczenia PIT, CIT
- sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych
- sporządzanie pełnej dokumentacji rejestrowej
związanej z założeniem własnej firmy
- kompleksowa rejestracja pojazdów kupionych w kraju
i za granicą
- sporządzanie wszelkich innych dokumentów i pomoc
w załatwianiu spraw z urzędami
- usługi ksero

Modra kapusta na zimę
Składniki:
(na 2-3 słoiki litrowe)
- 1 główka modrej kapusty
- 2 marchewki
- 20 g soli na 1 kg kapusty
Wykonanie:

Fot. Pixabay

Obierz kapustę z wierzchnich liści. Poszatkuj kapustę dużym nożem lub na tarce do warzyw. Wymieszaj kapustę z solą, ugnieć
trochę. Odstaw na kilkanaście minut. Zetrzyj marchew na tarce
o grubych oczkach. Dodaj do kapusty, wymieszaj. Ułóż kapustę
w słoikach, mocno dociskając. Możesz wykorzystać drewnianą
łyżkę. Postaraj się, by kapusta puściła sok. Zakręć szybko słoiki
i odstaw na 3-6 dni w zaciemnione miejsce. Kapustę w słoikach
przechowuj w chłodnym pomieszczeniu lub w lodówce.

Smacznego!

Listopadowy wiersz
Na cmentarzu szare groby, tablice kamienne
i choć imiona dawno już zatarte, pamięć przywoła dziś tak
dużo.
Zimny wiatr gwiżdże. Ludzie drżącymi dłońmi zapalają znicze,
podlewają kwiaty srebrnymi łzami.
„Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie” – kolejny głos dołącza
do cichego chóru.
Ktoś zostawił różaniec na nagrobku. Białe koraliki są jednocześnie tak smutne i tak wesołe.
Nawet ptaki umilkły, a drzewa pochylają się gubiąc złoty liść.
Dzień pełen zadumy, a jednak dziś pamiętamy, że śmierć nie
rozłączy serc.
Jagoda Bąk, czternastolatka z Karłowic
www.popielow.pl
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Siołkowiczanie chcą zachować tradycję
od zapomnienia
W ostatnim czasie w Starych Siołkowicach odbyło się kilka wydarzeń nawiązujących do dawnych zwyczajów i nie
tylko. Przeprowadzono konkurs z dynią
w roli głównej. Na cmentarz przeszła
procesja z faklami. Odbyło się spotkanie ze św. Marcinem.
tare Siołkowice należą do jednego
z aktywniejszych sołectw gminy Popielów. Mieszkańcy co rusz organizują
kolejne wydarzenia, które nierzadko są
kontynuacją minionych zwyczajów i cieszą się sporym gronem odbiorców.
Dynia w kuchni i w domu
Jednym z miejsc społecznego życia
sołectwa jest restauracja „Śtantin”, która
z powodzeniem od lat zaprasza na rozmaite inicjatywy. W ostatnim dniu października zorganizowany został tam konkurs
„Dynia w kuchni i w domu. Siołkowickie
święto dyni”, który dodatkowo wsparło
tamtejsze stowarzyszenie.
O miano zwycięzcy w sześciu kategoriach rywalizowało aż 31 propozycji
dyniowych. Jury nie miało łatwego zadania, ponieważ wszystkie potrawy, napoje
i dekoracje były wspaniałe. Ostatecznie
zwyciężyli: Adrian Kokot w kategorii
„Dżemy, musy i kompoty”, Sandra Miś-Węgrzyn w kategoriach „Pasztety, marynaty” i „Dynia na ciepło”, Anna Nawrot
w kategorii „Dekoracje, biżuteria”, Sabina

Nowak w kategorii „Ciasta, babeczki, torciki”, Georg Thoma w kategorii „Nalewki,
napitki”.
Fakla, czyli pochodnia
Przed dwoma laty Stowarzyszenie „Nasza Wieś Stare Siołkowice” reaktywowało
zapomnianą tradycję pochodu z faklami
w dzień Wszystkich Świętych. Zarówno dzieci, jak i dorośli wyposażeni byli
w różnego rodzaju oświetlenie. Były to
fakle, lampiony, latarki lub znicze. Łuna
światła rozjaśniała drogę przemarszu na
cmentarz i przypominała, że bliscy zmarli żyją życiem wiecznym. Uczestnicy procesji obdarowani zostali limitowanymi
obrazkami z wizerunkiem parafialnej
świątyni.
Św. Marcin przyniósł rogale
Z inicjatywy ks. proboszcza Jarosława
Ostrowskiego w przeddzień liturgicznego
wspomnienia św. Marcina odbyło się pełne radości i śpiewu spotkanie z tym wyjątkowym biskupem z Tours. W kościele
dzieci wraz ze scholą zaśpiewały kilka
rytmicznych pieśni, a uczniowie szkoły
podstawowej wystąpili z krótką inscenizacją przedstawiającą jedno z najbardziej
znanych wydarzeń z życia tego świętego.
Na zewnątrz św. Marcin czekał w powozie konnym, za którego śladami podążyli wszyscy zebrani. Miejscem dalszej części spotkania był ogród farski,

na którym paliło się ognisko i czekało
300 rogali upieczonych przez aktywne
mieszkanki.
Chcą ocalić swoją przeszłość
Stowarzyszenie „Nasza Wieś Stare Siołkowice” realizuje projekt „Na rzecz rozwoju i przyszłości – doposażenie w sprzęt
w celu poprawienia standardu i poszerzenia skali działalności”. Jego całkowita
wartość wynosi 6 887 zł, z tego 4687 zł
pochodzi z dofinansowania przekazanego
przez Zarząd Województwa Opolskiego.
– Przede wszystkim chcemy pokazywać
piękno starych tradycji, tak odmiennych
od tego zglobalizowanego świata, ale jednocześnie tak potrzebnych. Udokumentowane i opublikowane w Internecie filmy
będą niczym innym jak wirtualną kroniką, z której będą mogły korzystać przyszłe
pokolenia – mówi Anna Nawrot, prezes
stowarzyszenia.
Zakupione zostały: aparat fotograficzny z funkcją kamery, statyw, profesjonalny mikrofon kierunkowy do nagrywania
dźwięku w wysokiej jakości oraz roll-up
promocyjny. Sprzęt będzie wykorzystywany podczas tworzenia filmów o charakterze okolicznościowym oraz filmów
z cyklu „Ocalić od zapomnienia!”. Na
stronie internetowej Starych Siołkowic
dostępne jest już pierwsze nagranie dokumentujące tradycję procesji z faklami.

Święto dyni

Procesja z faklami

Spotkanie z św. Marcinem

S

Fot.: Marcin Nawrot (Stare Siołkowice), archiwum prywatne
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