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Badania archeologiczne przeprowadzone na terenie Stobrawy 
wykazały ślady osadnictwa z okresu kultury łużyckiej 

i wczesnego średniowiecza. Na dawnym cmentarzysku 
urnowym na gruntach Spółdzielni Rolniczej znaleziono m.in. 
ceramikę i wyroby z brązu. Eksponaty znajdują się w Muzeum 
Piastów Śląskich w Brzegu. Stobrawa początkowo była wsią 
owalnicą, położoną po obu stronach ul. Witosa, z kościołem 
zlokalizowanym w środku nawsia. W procesie dziejowym 
przekształciła się w wielodrożnicę.

Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi już z 1339 r. 
Nazwa pochodzi od wyrazu stober lub steber, oznaczającego 
słup. Była to wieś rycerska. Niegdyś była podzielona na dwie czę-
ści: 2/3 należały do dóbr zamkowych w Karłowicach, a pozostała 
część do kolegiaty brzeskiej, a następnie do rodzin szlacheckich 
m.in. von Waldau ze Zwanowic.

Już na początku XV w. pojawiają się pierwsze wzmianki o ko-
ściele. Była to drewniana budowla, wielokrotnie odbudowywana 
i przekształcana. Od 1536 r. należała do protestantów jako pa-
rafia siostrzana Kurzni, a od 1834 r. samodzielna parafia ewan-
gelicka. W 1945 r. zabytkowy drewniany kościół wraz z cieka-
wym barokowym wyposażeniem został zniszczony, a dawni 
mieszkańcy opuścili wieś. Katolicy ze Stobrawy przez stulecia 
należeli do parafii w Karłowicach. Po wojnie urządzono kaplicę  
w jednym z budynków. W 1972 r. powstała samodzielna para-
fia katolicka.

Od 1733 r. w Stobrawie funkcjonowała szkoła. Obecny bu-
dynek szkolny wzniesiono w 1885 r. Dawniej Stobrawa słynęła  
z tradycji leśniczych. Mieściło się tu nadleśnictwo zarządzające 
rozległymi lasami. Przed 1945 r. we wsi znajdowały się dwie le-
śniczówki, tartak, cegielnia, fabryka pudełek do papierosów, kil-
ka sklepów, barów, hotel, wielu rzemieślników (młynarz, fryzjer, 
kowal, masarz, piekarz). 

Około kilometr od wsi położony jest przysiółek Odłogi, za-
łożony w 1778 r. Prowadzi do niego droga biegnąca równolegle 
do wału powodziowego. W przysiółku znajdują się trzy domy 
i kilka budynków gospodarczych. Jest to pozostałość po daw-
nym miejscu składowania drzewa spławianego rzeką Stobrawą 
i dalej Odrą do Wrocławia czy miast niemieckich. W pobliżu 
znajduje się dawne ujście rzeki Stobrawy do Odry, z licznymi 
starorzeczami.

Wybitne walory przyrodnicze wsi spowodowały, że należy ona 
do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Polder Stobrawa-Ryb-
na jest ważnym terenem z punktu widzenia ochrony środowiska 
i przyrody. Leży w centrum obszaru wymienianego jako bio-
centrum i obszar węzłowy o randze międzynarodowej w euro-
pejskiej sieci ekologicznej, opracowanej przez Międzynarodową 
Unię Ochrony Przyrody.

Informacje pochodzą z Gminnego Programu Opieki nad Zabyt-
kami Gminy Popielów.

Sołtys: Monika Szpajcher (od 2019 r.) 
Rada sołecka: Kornelia Chamot, Magdalena Dolna, Agnieszka Dubyk, Piotr Habrych, Marta Siek, Piotr Wróbel

Stobrawa

Rysunki:
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Gminna kultura została odświeżona i ubogacona
Kulturą w gminie Popielów już od roku 
kieruje Magdalena Julia Gleń. Dyrek-
torka Samorządowego Centrum Kultu-
ry, Turystyki i Rekreacji opowiedziała  
o wcielonych w życie pomysłach, per-
spektywie rozwoju placówki i planach na 
najbliższe miesiące.

Jest Pani opiekunką popielowskiej 
kultury dopiero od roku, a już może 
Pani się pochwalić sporym dorob-
kiem. Z jakich nowości mogli korzy-
stać mieszkańcy?

Na początku roku byliśmy mocno ogra-
niczeni w działaniach z powodu obowią-
zujących obostrzeń, jednak i tak możemy 
pochwalić się licznymi nowościami. 

Utworzyliśmy pracownię rękodzieła dla 
dzieci i młodzieży. Rozpoczęły się zaję-
cia: jogi, tańca dla dorosłych, robotyki, 
teatralne. Udało się także wprowadzić cy-
kliczne zajęcia sensoryczno-artystyczne 
dla najmłodszych dzieci i rodziców pod 
hasłem „Sztuka – to u nas rodzinne”. 

Powołany został Młodzieżowy Klub Wo-
lontariatu, który aktywnie uczestniczy w 
przygotowywaniu naszych wydarzeń. Od 
września realizujemy program edukacji 
artystyczno-regionalnej „Tyglik tradycji” 
skierowany do dzieci w wieku przedszkol-
nym i szkolnym. W grudniu dwoma sean-
sami zapoczątkowaliśmy istnienie Klubu 
Dobrego Filmu.
Propozycje te cieszą się dużym za-
interesowaniem, a jak było z więk-
szymi wydarzeniami?

W tej dziedzinie także nastąpiło pew-
ne odświeżenie, które spotkało się z po-
zytywnym odbiorem. Zorganizowaliśmy 
m.in.: Dzień Dziecka, Festiwal Rękodzie-
ła i Regionalnych Produktów „Popielove 
Folkowe”, spotkania autorskie, współor-
ganizowaliśmy Międzynarodowy Festi-
wal Teatralny „Teatr Bez Granic”, podczas 
którego gościliśmy w Centrum Kultury 

spektakle z Polski i Włoch.  wycieczkę re-
kreacyjną do Żywca, spektakle teatralne 
dla dzieci i dorosłych, dwa koncerty mu-
zyczne, a także Drzwi Otwarte.

Za naszym budynkiem stworzony zo-
stał „Motyli zakątek”, w którym odbywa-
ły się warsztaty przyrodnicze dla dzieci. 
Przeprowadziliśmy trzy konkursy tema-
tyczne i zrealizowaliśmy kilka projektów, 
m.in. „Daleko-Blisko” w ramach progra-
mu Eduko Bardzo Młoda Kultura oraz 
wiele działań w ramach polsko-czeskiego 
projektu „U nas wszystko gra. Muzyka po-
nad granicami”.
Wszystkie podejmowane w minio-
nym roku działania nie są przypad-
kowe, zawsze niosą ze sobą jakąś 
wartość edukacyjną lub społeczną. 
W którym kierunku prowadzi Pani 
gminną kulturę?

Zgodnie z przyjętą misją chciałabym, 
aby kultura w gminie była dostępna dla 
każdego. Wiele działań potrzebuje czasu 
na sprawdzenie i ugruntowanie, ale moim 
celem, jak i całej kadry Centrum Kultury, 
jest tworzenie takiej oferty, która byłaby 
atrakcyjna i rozwijająca. 

Oprócz wydarzeń biesiadnych, plenero-
wych znajdzie się miejsce na nowatorskie 
pomysły. Tworzymy taką ofertę kultural-
ną, na którą nie trzeba będzie jechać do 
miasta czy dużych ośrodków, bo będzie 
dostępna również u nas.

Jesteśmy otwarci na współpracę i two-
rzenie kultury wspólnie z mieszkańcami  
i gminnymi instytucjami i cieszę się, kiedy 
zgłaszają się do nas mieszkańcy czy lokal-
ni twórcy ze swoimi pomysłami, propo-
zycjami. Ważnym kierunkiem w dalszym 
rozwoju instytucji będzie ponadto siecio-
wanie z innymi ośrodkami, stowarzysze-
niami, artystami z województwa, kraju  
i z zagranicy oraz promocja naszego 
ośrodka na zewnątrz.
Karłowicki Dom Kultury po remoncie 
kulturalnie rozkwitł. W Popielowie 
także ma zostać przeprowadzony 
gruntowna modernizacja. Co ule-
gnie zmianie? 

Remont sprawi, ze będzie to miejsce 
bezpieczne, funkcjonalne i dające nowe 
możliwości rozwoju działań kultural-
nych, organizacji imprez, spotkań dla 
mieszkańców. Potrzebna jest gruntowna 
modernizacja instalacji elektrycznej, c.o., 
pomieszczeń na toalety, szatni, zaplecza 
kuchennego, którego w obecnej chwili 
właściwie nie ma, nie licząc starej kuchni 
kaflowej. 

Przebudowie ulegnie scena na sali wi-
dowiskowej wraz zapleczem technicznym. 
Sale, toalety i pokoje gościnne na piętrze 
również wymagają znacznej metamor-
fozy, aby były dostosowane do rozwijają-
cych się potrzeb.
Remont przed Państwem, a co przed 
mieszkańcami? Na jakie propozycje 
mogą liczyć?

Na pewno będziemy poszerzać ofertę za-
jęć i wydarzeń, biorąc pod uwagę zapotrze-
bowanie mieszkańców i dostępny budżet. 
W Centrum Kultury brakuje nam już sal na 
kolejne zajęcia, ale jest jeszcze przestrzeń w 
Domu Kultury w Karłowicach i świetlicach.

Poza stałymi zajęciami przygotowana 
zostanie ciekawa oferta artystyczna na czas 
ferii i wakacji. Zajęcia zimowe prowadzone 
będą naprzemiennie w Popielowie, Karło-
wicach, Stobrawie i Kaniowie. Planujemy 
zorganizować w okresie karnawałowym za-
bawy taneczne, a w następnych miesiącach 
imprezy plenerowe i II edycję Festiwalu 
„Popielove Folkowe”. 

Nawiązaliśmy współpracę ze stowarzy-
szeniem z Francji, z którym zorganizujemy 
wspólne wydarzenia i wymianę dla mło-
dzieży. Nowy rok to również nowe projekty 
składane na dofinansowanie działań, ale  
o tych będziemy mówić, jak się powiodą.

W styczniu rozpoczniemy realizację pro-
jektu „Z@logowani na kulturę” oraz zagra-
my wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecz-
nej Pomocy. W nieco dalszej przyszłości 
marzy mi się, aby wprowadzić do kalenda-
rza wydarzeń Centrum Kultury organiza-
cję Przeglądu Teatralnego dla amatorskich 
zespołów teatralnych.
Wspomniała Pani o zabawach ta-
necznych, czy wśród nich przewidzia-
ny jest Babski Comber?

Tak. Planujemy organizację Babskiego 
Combra na 5 lutego, jednak tutaj decydujący 
wpływ będzie miała sytuacja pandemiczna  
i obowiązujące za dwa miesiące obostrzenia. 
Podobnie sytuacja wygląda z balem karna-
wałowym.

Skąd mieszkańcy mogą czerpać in-
formacje o kolejnych propozycjach? 

Mamy kilka kanałów przepływu informa-
cji. Przede wszystkim zachęcam do śledze-
nia naszego profilu facebookowego i strony 
internetowej. W przedszkolach, szkołach 
i instytucjach publicznych wywieszane są 
plakaty. Udostępniamy ulotki, prosimy soł-
tysów o przekazywanie ogłoszeń. Zapowie-
dzi i relacje ukazują się także na „Stronach 
pełnych kultury”. Docieramy do wielu osób, 
ale ciągle zabiegamy o nowych odbiorców.

 Marcin Luszczyk

 Fot. archiwum prywatne
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Inwestycyjny pociąg mknie do przodu
Gmina Popielów nie poddała się pandemii 
i krok po kroku wykonywała zamierzone 
cele. W 2021 r. zrealizowano inwestycje za 
8 mln zł, z tego 70% kosztów pokrytych 
zostało z pozyskanych dofinansowań. Sku-
tecznie zrealizowano także liczne projekty 
miękkie.

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynę-
ła na kształtowanie się budżetów jed-

nostek samorządu terytorialnego. Gminy 
musiały uwzględnić w swoich wydatkach 
zadania związane z zapobieganiem rozprze-
strzeniania się wirusa. Nie bez echa pozostał 
również stały wzrost cen i wynikająca z tego 
inflacja. Gmina Popielów poradziła sobie 
finansowo z licznymi przeszkodami i zreali-
zowała zamierzony na 2021 r. plan.

– Kończący się rok był owocnym czasem 
dla naszych miejscowości. Dzięki skuteczne-
mu zabieganiu o środki zewnętrzne udało 
nam się wyremontować kilka dróg, wybudo-
wać PSZOK, zmodernizować Dom Kultury 
w Karłowicach czy też stworzyć Klub Se-
niora w Lubieni – wylicza Sybilla Stelmach, 
Wójt Gminy Popielów.

W 2021 r. gmina Popielów zrealizo-
wała czternaście dużych zadań inwesty-
cyjnych, których całkowita wartość wy-
niosła 7 782 802,50 zł. Niemalże 70% 
kosztów pokryto z pozyskanych dofinan-
sowań w kwocie 5 337 533,30 zł. Pozostałe 
2 445 269,20 zł pochodziło z budżetu gmi-
ny. – Bez zewnętrznego wsparcia finansowe-
go nie bylibyśmy w stanie wykonać tak wielu 
inwestycji, z których korzystają na co dzień 
mieszkańcy. Cieszy nas każda pozyskana 

złotówka, ponieważ stanowi ona szansę dal-
szego rozwoju, który postaramy się konty-
nuować w 2022 r. – mówi Magdalena Gan-
dyra, skarbnik gminy. 

Działo się na gminnych drogach 

Roboty remontowe prowadzone były aż 
na pięciu drogach gminnych. Przebudowie 
uległy: droga publiczna łącząca Popielów  
z Popielowską Kolonią, ul. Kościelna w Kar-
łowicach, ul. Pokojska w Lubieni, ul. Klasz-
torna w Popielowie oraz droga dojazdowa 
do gruntów rolnych pomiędzy ulicami Kra-
szewskiego a Wolności w Popielowie. 

Prowadzona była budowa ścieżki pieszo-
-rowerowej na odcinku Stare Kolnie-Sto-
brawa aż do granicy z gminą Lewin Brzeski. 
Dalszy etap tych prac zrealizowany zostanie 
w 2022 r. Na ul. Wiejskiej w Nowych Sioł-
kowicach powstało wyniesione przejście dla 
pieszych. Gmina Popielów partycypowała 
w kosztach remontów dróg powiatowych 
na odcinkach Rybna-Stare Kolnie oraz Po-
pielów-Nowe Siołkowice. 

Budynki wypiękniały i zyskały nowe 
funkcje 

Mieszkańcy Karłowic mogą już z dumą 
prezentować budynek Domu Kultury, w któ-
rym zmieniło się wszystko. Wykonano od-
powiednią termomodernizację, wymieniono 
poszycie dachowe i zakupiono wyposażenie. 
W ramach projektu „Stobrawska wstęga – 
ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpo-
znanie i ochrona” prowadzona jest adapta-
cja budynku wozowni i stajni na Centrum 
Warsztatowe Wśród Pszczół. 

Nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach 
powstał nowy budynek, który będzie pełnić 
funkcję obiektu edukacji rybackiej oraz sa-
nitariatów. W Lubieni w świetlicy wiejskiej 
stworzono Klub Seniora, natomiast w Popie-
lowie przygotowano dwa mieszkania chro-
nione dla osób niesamodzielnych.

Z myślą o środowisku

W Starych Siołkowicach wybudowano 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, który już wkrótce rozpocznie 
swe funkcjonowanie. W 2022 r. zakoń-
czone zostaną działania związane z utwo-
rzeniem centrów recyklingu w Popielo-
wie, Starych Siołkowicach i Karłowicach 
oraz zakupem pojemników do segregacji 
odpadów. 

Wspierają oddolne inicjatywy

Pracownicy Urzędu Gminy stale poma-
gają lokalnym stowarzyszeniom, kołom 
gospodyń, strażakom i nieformalnym gru-
pom w pozyskiwaniu środków na wciele-
nie oddolnych inicjatyw w życie. Przepro-
wadzonych zostało kilkanaście projektów 
miękkich, w ramach których np. ucyfro-
wieniu uległa jednostka OSP Karłowi-
ce, dzieci mogły uczestniczyć w lekcjach 
pływania, doposażono kuchnię świetli-
cy w Stobrawie. Prowadzono projekty 
międzynarodowe.  

Działania są liczne i wszechstronne

Gmina Popielów stara się ożywiać się 
równomiernie na wszystkich płaszczy-
znach. W mijającym roku realizowane 
były zadania wspierające edukację dzieci  
i  mło dz ie ży.  Prowadzono dz i a ła-
nia społeczne nakierowane na niesie-
nie pomocy potrzebującym. Rozwijano 
gminną kulturę, lokalny sport i funkcjono-
wanie OSP. Prace podejmowane były także  
w sołectwach. – Mamy nadzieję, że nasze 
tegoroczne przedsięwzięcia były trafne  
i oczekiwane przez mieszkańców – podsu-
mowuje Sybilla Stelmach.

 Fot. Marcin Luszczyk
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Waloryzacja stawek podatków i opłat za gospodaro-
wanie odpadami

Zabierz głos na temat kierunków rozwoju gminy 

Od 2022 r. w gminie Popielów 
będą obowiązywać nowe staw-
ki podatków rolnego oraz le-
śnego. Nowe kwoty dotyczyć 
będą także opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi. Na dotychczasowym 
poziomie pozostanie podatek 
od nieruchomości.

Wzrost poziomu życia  
w kraju wiąże się także  

z waloryzacją stawek opłat 
za podstawowe płaszczyzny 
funkcjonowania.  Rosnące 
ceny prądu skutkują podwyż-
szonymi kwotami za pozosta-
łe media i nie tylko. Gmina 
Popielów od stycznia 2022 r. 

wprowadza w obowiązujących 
dotychczas stawkach niezbęd-
ne i konieczne zmiany do dal-
szego zrównoważonego roz-
woju sołectw. Niezmienione 
pozostaną stawki podatku od 
nieruchomości.

Zgodnie z komunikatem 
Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego stawka podat-
ku rolnego dla gospodarstw 
rolnych od 1 ha przelicze-
niowego (równowartość pie-
niężna 2,5 q żyta) wyniesie 
153,70 zł, zaś dla pozostałych 
gruntów od 1 ha fizyczne-
go (równowartość pieniężna  
5 q wyniesie 307,40 zł. 

Cena drewna w 2022 r. zosta-
ła ustalona na poziomie 212,26 
zł, co przekłada się na nowe 
stawki podatku leśnego: od 1 ha 
(równowartość pieniężna 0,220 
m³ drewna) – 46,69 zł, od 1 ha 
lasów wchodzących w skład re-
zerwatów przyrody i parków 
narodowych (równowartość 
pieniężna 0,220 m³ drewna ob-
niżona o 50%) – 23,34 zł.

Nowe stawki za gospodarowa-
nie odpadami

Od przyszłego roku stawki 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi będą li-
czyć miesięcznie od jednego 
mieszkańca zamieszkującego 

nieruchomość położoną na te-
renie gminy Popielów: 33 zł  
(w przypadku zbiórki selektyw-
nej), 66 zł (w przypadku zbiórki 
nieselektywnej). 

W wyniku przeprowadzo-
nego przetargu na odbieranie 
i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych wpłynęła tylko 
jedna oferta. Firma Remon-
dis wyliczyła koszty na kwo-
tę 2 443 647,11 zł. Zmienił się 
również sposób rozliczania  
z ryczałtowego na kosztory-
sowe, zgodnie z którym gmi-
na będzie rozliczała się z wy-
konawcą zgodnie z faktyczną 
masą odebranych odpadów.

Do 30 grudnia br. trwają konsultacje 
społeczne projektu Strategii Rozwo-
ju Gminy Popielów na lata 2021-2030. 
Uwagi można wnosić w formie stacjo-
narnej lub internetowej.

Strategia Rozwoju Gminy to jeden  
z najważniejszych dokumentów okre-

ślających kierunki zrównoważonego 
kształtowania się wszystkich miejscowo-
ści. To także zarysowanie zakresu plano-
wanych projektów i zadań do zrealizowa-
nia w najbliższych latach. Dokument ten 
ma istotne znaczenie podczas pozyskiwa-
nia zewnętrznych źródeł finansowania in-
westycji i działań społeczno-kulturalnych.

Po wielomiesięcznych pracach, licz-
nych spotkaniach roboczych i ankietach 
stworzony został projekt Strategii Roz-
woju Gminy Popielów na lata 2021-2030, 
który od 25 listopada do 30 grudnia br. 
jest przedmiotem konsultacji społecz-
nych. Każdy zainteresowany może wnieść   
w tym czasie do dokumentu swoje: opinie, 

pomysły, spostrzeżenia, uwagi i propozy-
cje zmian. 

Konsultacje prowadzone są w kilku 
formach. Podstawowym środkiem jest 
formularz zgłaszania uwag, który udo-
stępniony jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Popielów i na 
stronie popielow.pl w zakładce „konsulta-
cje społeczne”. Formularz najprościej wy-
pełnić w trybie online. Wypełniony for-
mularz można także wysłać za pomocą 
e-maila na adres: strategia@popielow.pl  
lub poprzez ePUAP lub Profil Zaufany. 
Możliwe jest jego wydrukowanie i złoże-
nie w sekretariacie urzędu lub przesłanie 
pocztą. Istnieje ponadto możliwość inte-
raktywnego wypełnienia formularza onli-
ne, który dostępny jest na stronie interne-
towej urzędu. 

Zainteresowani mogli zaproponować 
swoje zmiany podczas spotkań konsul-
tacyjnych, które odbyły się w kilku miej-
scach. Uwagi są także przyjmowane 

telefonicznie w godzinach pracy urzędu 
pod numerem 77 42 75 824. 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Po-
pielów na lata 2021-2030 dostępny jest 
w BIP UG Popielów, na stronie interne-
towej gminy Popielów oraz w wersji pa-
pierowej w pokoju nr 31. Zachęcamy do 
podzielenia się swoimi spostrzeżeniami 
dotyczącymi kierunków rozwoju naszych 
miejscowości.
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NOWINY gminne

W popielowskim przedszkolu celebrują nie tylko te dobrze 
znane święta, ale poznają także te nietypowe. Obchodzone 
były już np. Dzień Kredki i Barbórka.

Każdy dzień roku niesie ze sobą co najmniej kilka okazji do 
świętowania. Uczcić można i należy chociażby Dzień Dziec-

ka, ale dobrze bawić można się także w Dniu Kundelka. Publiczne 
Przedszkole w Popielowie realizuje innowację metodyczną „Ty-
powe i nietypowe święta w naszym przedszkolu”, której autorką 
jest tamtejsza nauczycielka.

W ciągu całego roku szkolnego przeprowadzone zostaną ob-
chody 32 świąt, z tego każde zostanie uczczone w wyjątkowy 
sposób. W Dniu Kundelka przedszkolaków odwiedziły pracow-
nice zakładu weterynaryjnego wraz ze swoim podopiecznym.  
Z okazji Dnia Kredki przybyła do placówki lokalna artystka, 
która namalowała kilka bajecznych postaci i opowiedziała, jak 
wygląda praca malarza. Pyszne musy, soki i ciasta powstały  
w ramach Światowego Dnia Jabłka. 

Przed maluchami jeszcze m.in.: Dzień Kota, Dzień Te-
atru, Dzień Bibliotekarza, Dzień Muzyki. – Wszystkie święta 

związane są z nową porcją doświadczeń, piosenek i informacji. 
Dzieci poznając nowe święta, oswajają się z otaczającym świa-
tem, uczą się cieszyć z małych rzeczy i poszerzają swoją wiedzę. 
Celebrowanie każdego dnia jest sztuką – mówi Monika Baszak, 
autorka innowacji.

Grupa „Kubusie” z karłowickiego przedszkola realizuje pro-
jekt „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. W inicjatywę 
angażowani są także zaproszeni goście.

Głośne czytanie dzieciom ma ogromny wpływ na ich prawi-
dłowy rozwój psychospołeczny i wyrobienie u nich właści-

wych nawyków czytelniczych, które będą procentować w życiu 
dorosłym. Wprowadzanie maluchów w świat literatury może 
przynieść tylko pozytywne efekty, o czym wiedzą wychowanko-
wie Publicznego Przedszkola w Karłowicach.

Grupa „Kubusie” wraz z wychowawczynią Anną Piasecką re-
alizuje projekt edukacyjny „Mały Miś w Świecie Wielkiej Litera-
tury”, którego autorem jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola 
w Kolbuszowej. Starszaków regularnie odwiedzają zaproszeni 
goście, którzy przybliżają kolejne literackie światy. 

Wśród występujących byli już m.in.: bibliotekarka, nauczyciel 
akademicki, babcia, a będą także położna oraz strażak. Anima-
torka kultury odwiedziła dzieci wraz ze skarpetką Niedoparką, 
która stała się inspiracją podczas tworzenia własnych pacynek. 
Przedszkolaki z wielkim zaciekawieniem wsłuchują się w przyta-
czane historie, bajki i opowiadania, a przez to rozbudzają swoje 
zainteresowanie czytelnicze i kompetencje cyfrowe.

Przedszkolaki ze Starych Siołkowic były przez cały rok bar-
dzo grzeczne i zasłużyły na odwiedziny św. Mikołaja. Przy-
bysz z Laponii sanie zamienił na… quada.

Dzień 6 grudnia jest jednym z ulubionych dni każdego malu-
cha. To wtedy wszystkie dzieci budzą się wcześniej niż zwy-

kle i z wielkim entuzjazmem sprawdzają zawartość wywieszonych 
skarpet lub oczekują na dźwięk charakterystycznego dzwonka  
i głosu „ho ho ho!”.

Podopieczni Publicznego Przedszkola w Starych Siołkowicach tak-
że z niecierpliwością wypatrywali gościa z dalekiej północy. Święty 
Mikołaj nie zawiódł dzieci i pojawił się przed budynkiem, jednak nie 
poruszał się klasycznie na saniach, a wyjątkowo na… quadzie, co 
wywołało niemałą sensację. Został on radośnie przywitany piosen-
kami i wierszykami. 

Mikołaj obdarował wszystkich prezentami oraz zrobił sobie z każ-
dą grupą pamiątkowe zdjęcie. Przedszkolaki ponownie przekonały 
się, że warto być przez cały rok grzecznym i dobrym. Dodatkową 
nagrodą był prószący tego dnia śnieg.

Świat literatury jest 
wielki i fascynujący

Mikołaj schował sanie 
do garażu

Z życia przedszkoli...

Fot.  PP Popielów

Fot.  PP Karłowice

Fot.  PP Stare Siołkowice

Powodów do świętowania jest wiele
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Pi ątok l asiś c i  z e  Star ych  Si ołko-
wic zrealizowali drugą część pro-
jektu „mDom – czyli matematyka  
w domu”. Uczniowie upiekli zgodnie  
z podanymi proporcjami ciasto, zagrali 
w „Kole Fortuny” i poznali nowe przy-
rządy pomiarowe.

Matematyka jest nieodłącznym ele-
mentem codziennego życia. Towa-

rzyszy nam na każdy kroku, o czym po raz 
kolejny przekonali się uczniowie piątej kla-
sy Publicznej Szkoły Podstawowej ze Sta-
rych Siołkowic. W sobotę 20 listopada za-
mienili oni świetlicę wiejską w Kurzniach 
na matematyczny dom.

Ki lkugo dzinna  lekc ja  p o dzie lo-
na została na części. Podczas pierw-
szych zajęć  pod przewodnic twem 

K a t a r z y n y  D u b y k  u c z n i o w i e 
wykonali trzy zadania. Upiekli oni zgodnie  
z podanymi proporcjami ciasto, skon-
trolowali ilość cukru zawartą w popu-
larnych napojach i przekąskach oraz 
zważyli różne produkty na wagach 
szalkowej, elektronicznej, sklepowej  
i zegarowej. Uczestnicy poprzez gry domi-
no i memory powtórzyli zamianę jednostek 
miary. 

Tematykę jednostek długości przybli-
żyła Beata Kołodziej, która zaprezentowa-
ła uczniom znane i nieco mniej popularne 
przyrządy służące do mierzenia; począwszy 
od linijki poprzez metr stolarski, suwmiar-
kę, dalmierz aż do koła pomiarowego. Na-
uczycielka przekazała wiele ciekawostek 
matematycznych spotykanych w fizyce  
i astronomii. 

Absolwentka szkoły Lidia Kubis przepro-
wadziła z młodszymi koleżankami i kolega-
mi zabawę matematyczną nawiązującą do 
słynnego programu „Koło fortuny”. Koor-
dynator projektu Sabina Pogrzeba zapro-
siła uczestników do wspólnej pracy arty-
stycznej, której efektem były pamiątkowe 
dyplomy dla rodziców oraz małe pamiątki 
– świąteczne skrzaty. 

Sobotnie zajęcia dofinansowane przez 
fundację „mBanku” zakończyły się odpyta-
niem rodziców z tabliczki mnożenia i spa-
łaszowaniem pysznego ciasta.

Metalowy, czerwony pojemnik przykuwa 
uwagę już z daleka. Popielowianie mogą 
już zapełniać serce plastikowymi nakręt-
kami. Uzyskany ze sprzedaży dochód po-
może innym.

Wkręć się w pomaganie! – tak zachęcani 
jesteśmy od lat do zbierania nakrętek 

we własnych domostwach. Niejednokrot-
nie pojawia się jednak problem, gdzie prze-
kazać pełne worki plastikowych wieczek. 
Rada Sołectwa Popielów zakupiła ze środ-
ków funduszu sołeckiego specjalny pojem-
nik ułatwiający zbiórkę.

Metalowe, czerwone serce z charaktery-
styczną zieloną linią życia stanęło przy 
przystanku autobusowym w Popielowie 
(ul. Wolności). W zapełnianiu sporego 

pojemnika swój wkładać będzie mógł 
mieć każdy chętny. Do zbiórki nadają się 
tylko czyste nakrętki wykonane z two-
rzywa PET, czyli plastikowe zwieńczenia  
z butelek, które podlegają recyklingowi. 
Nie należy wrzucać metalowych kapsli. 

Nakrętki odbierane będą przez lokal-
ny Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas 
Diecezji Opolskiej w Starych Siołkowi-
cach, który pozyskane ze sprzedaży pie-
niądze każdorazowo przeznaczany na 
pomoc w terapii i rehabilitacji swoich 
podopiecznych. 

Zachęcamy do aktywnego włączenia się 
w akcję. Warto wytłumaczyć dzieciom, że 
z pozoru niewielkie nakrętki mają ogrom-
ne znaczenie, gdy są licznie zebrane  

w jednym miejscu. Jedno zapełnione ser-
ce to nie tylko spory oddech dla plane-
ty, ale także realna pomoc finansowa dla 
potrzebujących.

W Popielowie stanęło serce na nakrętki

Świetlica wiejska stała się domem pełnym matematyki
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197 100 zł dofinansowania otrzymały wszystkie szkoły podsta-
wowe z terenu gminy Popielów. Wyposażenie placówek zosta-
nie unowocześnione, a przez to stanie się atrakcyjniejsze dla 
uczniów.

Nauka powinna być interesująca i praktyczna, ponieważ wte-
dy przynosi lepsze efekty od tej sztampowej edukacji teore-

tycznej. Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum 
GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów realizuje inicja-
tywę „Laboratoria Przyszłości”, która ma zachęcić uczniów do 

zdobywania kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM 
(nauka, technologia, inżyniera, sztuka oraz matematyka).

Program zostanie zrealizowany z dofinansowania w wysokości 197 
100 zł we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy Popie-
lów. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu obo-
wiązkowego, tj.: drukarek 3D, mikrokontrolerów wraz z sensorami, 
sprzętu do nagrań, stacji lutowniczych. Placówki wyposażone zosta-
ną także w specjalistyczne urządzenia i narzędzia, w tym materiały 
edukacyjne i programy, które urozmaicą zajęcia szkolne.

Pojemnik znajduje się na ul. Wolności w Popielowie.

Fot.  Marcin Luszczyk

W szkołach powstaną „Laboratoria przyszłości”
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Strony pełne kultury Gminna Biblioteka P ubliczna
z/s w P opielowie

Centrum Kultury w Popielowie w przededniu wspomnienia św. Mikołaja zaprosi-
ło grzeczne dzieci, w tym uczestników zajęć kulturalnych, na interaktywny spektakl  

pt. „Mikołajki Last Minute”. Młodzi widzowie zostali zaangażowani przez zabawne elfy do wspólne-
go przygotowania niespodzianki dla Mikołaja, który odwdzięczył się słodkim podarunkiem.

O miano najpiękniejszej ozdoby choinko-
wej rywalizowało 35 prac. Komisja miej-
scem na podium nagrodziła aż 19 osób. 
Każdy uczestnik otrzymał symboliczną 
nagrodę. 

Bożonarodzeniowa choinka to drzew-
ko wyjątkowe, bowiem jest nieodzow-

nym elementem świąt w każdym domu. 

Symbolizuje odrodzenie i źródło życia Jezu-
sa Chrystusa, dlatego podchodzimy do niej  
z wyjątkową uważnością oraz staramy się, 
aby cieszyła oko i duszę.

Centrum Kultury zachęciło w tym roku 
mieszkańców do stworzenia własnych ozdób 
choinkowych, które mogłyby dodać domo-
wemu drzewku wyjątkowego charakteru. Do 

organizatora konkursu wpłynęło 35 prac, 
spośród których komisja wyłoniła te, które 
odznaczyły się pomysłowością i oryginalno-
ścią formy, estetyką wykonania. Pod uwagę 
brana była także samodzielność pracy. Na 
podium w czterech kategoriach stanęło 19 
uczestników, pozostali nagrodzeni zostali 
wyróżnieniem.

Mieszkańcy gminy Popielów dołożyli swo-
ją cegiełkę do zbiórki funduszy na lecze-
nie piętnastoletniego Adama Bieleckiego. 
SCKTiR zorganizowało akcję charyta-
tywną na rzecz brata uczestniczki zajęć 
tanecznych. 

Życie jest niesamowitym darem, dlate-
go zawsze warto o nie walczyć. Adam 

Bielecki ma 15 lat i musi mierzyć się  
z rzadką chorobą Recklinghausena, zwaną 
inaczej nerwiakowłókniakowatością typu 1. 
Guzy sieją spustoszenie w całym ciele chło-
paka, również w głowie i w oczach, co niesie 
ze sobą ogromne ryzyko wystąpienia glejaka 
nerwu wzrokowego.

Guzów Adama nie jest w stanie powstrzy-
mać ani chemia, ani radioterapia. Jedynym 
rozwiązaniem, które pojawiło się dopiero w 

ubiegłym roku, jest nowatorski lek sprowa-
dzany z USA, który nie podlega polskiej re-
fundacji. Terapia, która w każdym miesiącu 
kosztuje 80 tys. zł, musi trwać mniej więcej 
przez 3 lata, co daje sumę 3 mln zł.

Popielowianie wnieśli swój wkład

Piętnastolatek jest bratem uczestniczki za-
jęć tanecznych, które odbywają się w Samo-
rządowym Centrum Kultury, Turystyki i Re-
kreacji w Popielowie, dlatego też placówka 
bez chwili zawahania postanowiła włączyć 
się w zbiórkę i 12 grudnia zorganizowała ak-
cję charytatywną. 

W świątecznym układzie zaprezen-
towały się tancerki z zespołu „Euforia”.  
W ramach projektu „U nas wszystko gra. 
Muzyka ponad granicami” odbył się otwarty 

pokaz tańca towarzyskiego. Zorganizowane 
zostały magiczne warsztaty świątecznego rę-
kodzieła. Sprzedawano pyszne wypieki, bo-
żonarodzeniowe ozdoby i cegiełki. Dochód 
w wysokości 2406,63 zł i 1 euro został w ca-
łości przekazany na leczenie chłopca.

Pomóc można w każdej chwili

Wesprzeć Adama w trudnym powrocie 
do zdrowia można także wirtualnie. Pienią-
dze można wpłacić poprzez przelew wyko-
nany na konto Fundacji „SŁONECZKO” z 
tytułem 811/B Bielecki Adam na rachunek 
o numerze 89 8944 0003 0000 2088 2000 
0010. Prowadzona jest także zbiórka na 
stronie www.siepomaga.pl/adam-bielecki. 
Pomóżmy!

Dzieci wyruszyły z Mikołajem w podróż

Świąteczna kreatywność mieszkańców

W Centrum Kultury zrodziło się dobro
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Miejsce/Kategoria 3-6 lat 7-10 lat 11-17 lat Dorośli
I miejsce Kamil Ogrodnik

Jagoda Waląg
Amelia Sykała Patryk Rychlik Agata Bekus

II miejsce Aleksander Budziszewski
Łucja Slabik
Stanisław Slabik

Hanna Konieczko
Michalina Ogrodnik

Nicola Skrzypiec Justyna Ogrodnik

III miejsce Alicja Budziarek
Marta Fox-Zimolong

Wiktoria Bekus
Julia Pendziałek
Vivien Glatki

Zuzanna Modarska Martina Rychlik
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W listopadzie i grudniu siołkowicka 
biblioteka zrealizowała dwa projekty. 
Dzieci stworzyły Hexenhaus, a senio-
rzy podczas spotkań wykonali adwen-
towe i świąteczne ozdoby. W Popielo-
wie odbyło się spotkanie z misiem.

Nie tylko czytanie książek poszerza 
wyobraźnię i pomaga przenosić 

się w inne światy, już samo przebywanie 
wśród woluminów jest niezwykle atrak-
cyjne i daje wiele radości. Filia biblio-
teczna w Starych Siołkowicach w ostat-
nich dwóch miesiącach wraz z DFK Alt 
Schalkowitz i VdG przeprowadziła dwa 
projekty.

Wyjątkowy kącik dla milusińskich 

Pomieszczenie pod skosem dachu 
stało się chatką Baby Jagi, czyli Hexen-
haus. Około 35 dzieci pomalowało ścia-
ny według własnego uznania i zgodnie 
z grupową fantazją, która koncentro-
wała się wokół baśni braci Grimm. Po-
przez realizację projektu dzieci zyskają 
swój czytelniczy kącik wyciszenia, któ-
ry zostanie jeszcze odpowiednio zaaran-
żowany. Mali malarze byli wyposażeni  

w gazetowe nakrycia głowy, farby, wałki 
i pędzle. Poprzez zajęcia poznali oni róż-
norodność Śląska. 

Spotkania pełne radości 

W Adwencie 25 seniorów uczestniczy-
ło w spotkaniach plastyczno-integracyj-
nych. Przy kawie i słodkościach starsi 
mieszkańcy Siołkowic wykonali wień-
ce adwentowe, ozdoby bożonarodzenio-
we i bombki na choinkę. W trakcie pra-
cy uczestnicy śpiewali niemieckie pieśni 
adwentowe i opowiadali o starych zwy-
czajach przedświątecznych.

Miś ma wiele twarzy

W popielowskiej siedzibie bibliote-
ki przez cały listopad odbywały się spo-
tkania z różnymi bohaterami literacki-
mi. Wśród gości byli: Kubuś Puchatek, 
Uszatek, Tuliś i Paddington. W Świato-
wy Dzień Pluszowego Misia młodych 
czytelników odwiedził „Ber” ze Starych 
Siołkowic, który rokrocznie gra główną 
rolę podczas wodzenia niedźwiedzia.

Po kilku latach przerwy do Popielowa 
powraca Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, która zagra 30 stycznia 2022 
r. Zebrane fundusze zostaną przeka-
zane na diagnostykę i leczenie wzroku  
u dzieci.

Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy gra już od 1993 r. i nie-

ustannie cieszy się sporym społecznym 
zaufaniem, co udowadniają rokrocznie 
pobijane rekordy finansowe. W 2022 r. 
odbędzie się 30. finał, który będzie miał 
swoje miejsce także w Popielowie.

Sztabem stanie się Samorządowe 
Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji  
w Popielowie, gdzie zrealizowany zosta-
nie bogaty program artystyczny, pod-
czas którego wystąpią uczestnicy sek-
cji kulturalnych, zaproszeni goście oraz 
gwiazda wieczoru. Przeprowadzone zo-
staną licytacje charytatywne oraz odbę-
dzie się tradycyjne światełko do nieba. 
Wolontariusze będą kwestować również 
w wyznaczonych punktach gminy. 

Puszka stacjonarna jest już dostępna 
w biurze Centrum Kultury i aż do fina-
łu będzie można dokonać tam wpłaty. 
Otwarta będzie także wirtualna zbiór-
ka, którą w poprzednich dwóch latach 
prowadziło Sołectwo Popielów, któremu 
udało się zebrać 4845 zł. 

Stale poszukiwane są osoby, które 
zechciałyby stać się wolontariuszami  
i czynnie włączyć się w tę szczytną akcję. 
Poszukiwani są również sponsorzy, któ-
rzy mogliby przekazać jakieś przedmio-
ty lub bony na licytację. Zainteresowa-
ni powinni skontaktować się z SCKTiR 
lub szefem sztabu pod nr tel. 794 344 
056. Zachęcamy do śledzenia informa-
cji umieszczanych na profilach Centrum 
Kultury oraz Sołectwa Popielów.

Starszaki i uczniowie pierwszych klas 
uczestniczą w pilotażowej edycji pro-
gramu „Tyglik Tradycji”, którego auto-
rem jest popielowskie Centrum Kultu-
ry. Dzieci poznają lokalne tradycje za 
pomocą form artystycznych.

„Tyglik tradycji” to program edukacji 
artystyczno-regionalnej przygotowany 
przez SCKTiR, w jego pilotażowej edy-
cji biorą udział starsze grupy ze wszyst-
kich przedszkoli z naszej gminy oraz 
klasy pierwsze szkół podstawowych. 
Przeprowadzane są zajęcia warsztatowe 

podejmujące tematy: lokalne tradycje 
(polskie, śląskie, wschodnie), legendy, 
zwyczaje, historie, wartości lokalnego 
dziedzictwa kulturowego.

Warsztaty odbywają się w interaktyw-
nej formie i angażują dzieci w pozna-
wanie tradycji za pomocą form arty-
stycznych: śpiewu, tańca, teatru, spotkań  
z lokalnymi twórcami. Comiesięczne za-
jęcia zakończą się grupowym podsu-
mowaniem w czerwcu, kiedy to dzieci 
zaprezentują na scenie inscenizacje zain-
spirowane zdobytą wiedzą.

Biblioteka to miejsce dla dzieci  
i seniorów

WOŚP zagra  
w Popielowie

Lokalne tradycje są warte poznania

Fot. SCKTiR

Fot.: Marcin Nawrot/Stare Siołkowice, Marcin 
Luszczyk



Zakończyła się realizacja wielozada-
niowego projektu skupionego wokół 
dziedzictwa architekta Karla Friedricha 
Schinkla. Niemalże całoroczne działania 
miały charakter edukacyjny, turystyczny  
i infrastrukturalny.

Jednym z najbardziej cenionych archi-
tektów Prus był Karl Friedrich Schinkel, 

którego projekty wykorzystano nie tylko 
w ważnych miejscach w Niemczech, Rosji, 
Czechach i na terenie dzisiejszej Polski, tj.  
w Poczdamie, Berlinie, Malborku, Kamień-
cu Ząbkowickim, ale także w regionie opol-
skim, w tym w gminie Popielów. Tę ostatnią 
wyróżnia fakt, że posiada aż dwa zabytkowe 
kościoły mające ścisły związek z tym wy-
bitnym urbanistą, którego tutejszy dorobek 
został otoczony specjalną troską.

Gmina Popielów w partnerstwie z Rzym-
skokatolicką Parafią pw. św. Michała Archa-
nioła w Karłowicach, Opolską Regionalną 
Organizacją Turystyczną, Stowarzyszeniem 
Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katow-
skiej im. ks. dra Jana Dzierżona oraz Sto-
warzyszeniem Nasza Wieś Stare Siołkowi-
ce zrealizowała projekt pn. „Zachowanie 
dziedzictwa kulturowego architekta Karla 
Friedricha Schinkla”. Edukacyjno-informa-
cyjne przedsięwzięcia objęły całe wojewódz-
two opolskie. 

– Projekt w swej istocie zakładał szereg 
działań kulturowych i edukacyjnych w za-
kresie dziedzictwa historycznego oraz re-
nowację kościoła w Kurzniach. Mieszkańcy 
chętnie brali udział w organizowanych spo-
tkaniach, podczas których odkrywali histo-
ryczne ciekawostki naszych miejscowości 
– mówi Artur Kansy-Budzicz, koordynator 
projektu. 

Renowacja zabytkowego kościoła 

Głównym elementem projektu była reno-
wacja i konserwacja kościoła pw. św. Judy 
Tadeusza w Kurzniach wraz z poprawą 
jego dostępności. Zakres prac obejmował 
m.in. przywrócenie walorów estetycznych 
i architektonicznych empory i stropu nawy 
obiektu. Ponadto wymieniono instalację 
elektryczną, odmalowano wnętrze świątyni  
i zamontowano na ławkach specjalne ta-
bliczki z numerami w piśmie Braille’a. 

Przeprowadzenie tak wszechstronnych 
prac możliwe było dzięki zaangażowaniu 
księdza proboszcza Andrzeja Plewy wraz  
z radą parafialną, sołtys Alicji Gieży i miesz-
kańców. Wykonawcą renowacji była firma 
NZB sp. z o.o. z Brzegu. 

Mieszkańcy spotykali się z historią 

Latem i wczesną jesienią w siedmiu miej-
scowościach przeprowadzone zostały spo-
tkania z historią, którym przewodniczyli 
lokalni pasjonaci historii Edward Piróg i Sta-
nisław Szynkowski. Panowie z wielkim od-
daniem przedstawili łącznie ok. 200 osobom 
nieznane fakty historyczne z poszczególnych 
miejsc i z przeszłości gminy. 

Dzieci uczestniczyły w warsztatach pla-
stycznych, podczas których miały możli-
wość namalowania budowli uwzględniają-
cych cechy stylu Schinklowskiego. 

Wykreowali własne gry

W grudniu rozstrzygnięty został gminny 
konkurs „Wykreuj grę, baw się i ucz historią”. 
W jego przebieg zaangażowało się 97 dzie-
ci, które były autorami 20 gier historyczno-
-edukacyjnych, głównie planszowych, ale 
także terenowej i karcianych. Część z propo-
zycji była indywidualnego autorstwa małych 
mieszkańców, a część stanowiła pracę zbio-
rową grup przedszkolnych. Wszyscy uczest-
nicy zostali nagrodzeni w Urzędzie Gminy. 

Turystyczny wymiar kulturowego dorobku

W województwie opolskim utworzony 
został Opolski Szlak Architektoniczny Karla 
Friedricha Schinkla. Tabliczki ze specjalnym 
kodem QR zlokalizowane będą przy ośmiu 
zabytkach w dziesięciu miejscowościach: 
Brzegu, Ozimku, Strzelcach Opolskich, Ot-
muchowie-Wójcicach , Nowym Lesie, Bia-
daczu (k. Kluczborka), Kluczborku, Opolu 
oraz na terenie naszej gminy; w Starych 
Siołkowicach i Kurzniach. W tych dwóch 
ostatnich dodatkowo zamontowane zostaną 

tablice informacyjno-edukacyjne dotyczące 
szlaku i lokalnych zabytków. W miejscowo-
ściach regionu rozdysponowane będą ulotki 
edukacyjne. 

Opolska Regionalna Organizacja Tury-
styczna przeprowadziła szkolenie dla dwu-
dziestu osób, które otrzymały tytuł Latarni-
ka Dziedzictwa, z tego cztery osoby z gminy 
Popielów: Irena Bola, Alicja Gieża, Edward 
Piróg i Stanisław Szynkowski. Podczas kil-
kumiesięcznego szkolenia uczestnicy wypo-
sażeni zostali w bagaż wiedzy niezbędnej do 
pracy przewodnika regionalnego. 

Na stronie internetowej OROTu powsta-
ła zakładka dotycząca nowopowstałego 
szlaku. Umieszczone są tam informacje  
o architekcie, zabytkach z terenu naszego 
województwa, a także archiwalia związane  
z Schinklem, które pozyskane zostały ze Sta-
atliche Museen zu Berlin i Herder-Instituts 
Marburg. Dodatkowo za pomocą kodu QR  
i smartfonu będzie można odsłuchać spe-
cjalnie opracowane słuchowisko o tymże 
szlaku architektonicznym. 

Realizacja projektu była możliwa dzięki 
współpracy

Całkowita wartość projektu wyniosła 
374 589,52 zł. Wartość dofinansowania po-
chodzącego z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego wyniosła 80% kosztów, 
co stanowi kwotę 299 634,40 zł. 

– Powodzenie wszystkich zaplanowanych 
działań jest efektem świetnej współpracy  
z partnerami projektu, sołtysami oraz miesz-
kańcami. Każda pomoc była nieoceniona 
podczas realizacji tego projektu, za co chciał-
bym wszystkim okazać swą wdzięczność – 
dziękuje Kansy-Budzicz, zastępca wójta.

Dorobek Schinkla nie zostanie już zapomniany

NOWINY gminne
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G R U DZ I E Ń

2021

Osobno

Brniemy przed siebie
Uparcie licząc czas

Wymykający się
Z kruchych objęć

Wiecznie
Za szybko

Wyrywając kolejne strony
W końcu jedna noc
Zabiera co minęło
I znów pragniemy

Dążyć do lepszego początku
Kiedy będąc razem
Nie widzimy siebie

Pod rozkwitającymi
Kwiatami ognia

Sypiącymi nam na głowy
Śnieg barwnych iskier 

Zapominamy o przeszłości
Chcąc znaleźć 
Świat wspólny

Osobno

Jagoda Bąk, czternastolatka z Karłowic

Składniki:
(na 4 porcje)
- 1 karp (około 0,5 kg)
- sól
- pieprz
- 2-3 łyżki masła

- 500 g pieczarek
- 1 duża cebula
- 750 ml bulionu warzywnego
- 200 g śmietany
- 3 łyżki mąki
- 100 ml białego wytrawnego
  wina (niekoniecznie
- sok z 1 cytryny

Wykonanie:

Karpia dokładnie opłukać pod bieżącą, zimną wodą, osuszyć 
papierem kuchennym, natrzeć solą i pieprzem. Rybę wraz  
z masłem ułożyć w brytfannie, wstawić do piekarnika nagrza-
nego do temp. 200°C. Zapiekać, często polewając tłuszczem.

W czasie pieczenia przygotować sos. Pieczarki oczyścić, opłu-
kać, grubo poszatkować. Cebulę oczyścić, obrać, posiekać  
i zeszklić na rozgrzanym tłuszczu. Dodać pieczarki, przyprawić 
do smaku solą i pieprzem, dusić razem, aż pieczarki zmiękną. 
Następnie posypać je mąką, wlać: bulion, (wino), śmietanę i sok  
z cytryny. Doprowadzić do wrzenia i zdjąć z ognia.

Gdy karp będzie na wpół upieczony (gdy pod skórką zaczną 
tworzyć się pęcherze), oblać go sosem i jeszcze zapiekać  
ok. 15 minut, aż się ładnie podrumieni.

Smacznego !

Karp wigilijny à la Gisela

Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem. 

Dobro i pojednanie rodzą się w tej samej ciszy,
w której na świat przyszedł Jezus Chrystus. 

Wyostrzmy więc swój słuch na słowa innych,
otwórzmy serca na drugiego człowieka, 

zechciejmy wspólnie być, a nie tylko towarzyszyć.

Drodzy Mieszkańcy i Czytelnicy,
niech wyjątkowy czas Bożego Narodzenia 

będzie dla Was pełen:
bliskości, bo to w rodzinie tkwi siła,

zdrowia, bo jest ono tak potrzebne i pożądane, 
spokoju, bo pomaga odkryć piękno,
wiary, bo to sam Bóg się narodził. 

W Nowy Rok 2022 wejdźmy pełni nadziei, 
że to, co złe, pozostawiamy za sobą.
Nie zapominajmy o naszych błędach, 

a wyciągnijmy z nich naukę, 
którą wykorzystamy w każdym kolejnym dniu.
Życzymy wielu nowych iskier rozniecających

piękno, miłość, marzenia, radość i pokój. 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach 
wraz z pracownikami

Urzędu Gminy Popielów

Redaktor naczelny
Marcin Luszczyk

wraz z agencją reklamową
„Projektor”

Przewodnicząca Rady Gminy
Joanna Widacha-Cichoń

wraz z radnymi  
Gminy Popielów
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NOWINY gminne

Odpady  
resztkowe/niesegregowane

8,21 11,25 4,18 10,24 4,11,18,25

Tworzywa sztuczne 4 24 18 10 10,24

Papier 4 – – 10 10,24

Szkło – 14 – – 14

Bioodpady 7 21 7 19 8,21

Odpady  
resztkowe/niesegregowane

4,18 8,22 1,15,29 7,21 1,8,15,22,29

Tworzywa sztuczne 1,29 21 15 7 7,21

Papier 1 – – 7 7,21

Szkło – – 25 11 11

Bioodpady 11 18 11 16 4,18

Karłowice,  
Karłowiczki, 

Lubienia, 
Kuźnica

Katowska

Stare  
Siołkowice,

Nowe 
Siołkowice,

Kaniów

Popielów Rybna,
Stare Kolnie,

Stobrawa,
Kurznie,

Popielowska 
Kolonia

Zorza
Karłowice

ST
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ĄC RODZAJ

ODPADÓW

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW – I półrocze 2022 r.
Uwaga! Pojemniki należy wystawiać do godz. 6.00 w dniu wywozu

REJON 1 REJON 3 REJON 5REJON 2 REJON 4

Odpady  
resztkowe/niesegregowane

4,18 8,22 1,15 7,21 1,8,15,22

Tworzywa sztuczne 1 21 15 7 7,21

Papier – 21 15 – 7,21

Szkło 25 – – – 11

Bioodpady 11 18 11 16 4,18

Odpady  
resztkowe/niesegregowane

1,15,29 5,20 12,26 4,19 5,12,20,26

Tworzywa sztuczne 26 19 12 4 4,19

Papier 26 19 12 – 4,19

Szkło – 8 – – 8

Bioodpady 8,23 1,15,29 8,23 13,27 1,8,15,23,29

LU
TY

KW
IE

CI
EŃ

Odpady  
resztkowe/niesegregowane

13,27 4,17,31 10,24 2,16,30 4,10,17,24,31

Tworzywa sztuczne 24 16 10 2,30 2,16,30

Papier – – – 2 2,16,30

Szkło 20 – – – 7

Bioodpady 7,20 13,27 7,20 11,25 7,13,20,27

M
A

J

Odpady  
resztkowe/niesegregowane

10,24 14,28 7,21 13,27 7,14,21,28

Tworzywa sztuczne 21 13 7 27 13,27

Papier 21 13 7 27 13,27

Szkło – – 18 3 3

Bioodpady 3,18 10,24 3,18 8,22 3,10,18,24

CZ
ER

W
IE

C

Od 2022 r. odpady wielkogabarytowe odbierane będą raz w roku w każdej z miejscowości. Będzie to się odbywać w kwietniu. 
Szczegółowa rozpiska zawarta zostanie w biuletynie poprzedzającym miesiąc zbiórki.


