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Odkryj piękno swojej okolicy

Choć nie ma go już w Starych Siołkowicach od prawie sześćdzie-
sięciu lat, to wciąż wzbudza zainteresowanie. Jest przykładem 

wiejskiego, drewnianego budownictwa przemysłowego z daw-
nych lat. Mowa o młynie wodnym, którego wielowiekowa historia 
opowiadana jest z dala od szumu Brynicy – w opolskim skansenie.

Zgodnie z ustaleniami miejscowych kronikarzy młyn wodny 
w Starych Siołkowicach zbudowano prawdopodobnie w drugiej 
połowie XIII w., co było związane z lokacją wsi na prawie nie-
mieckim. Pierwsze wzmianki o młynie pochodzą jednak dopiero 
z listu wyzwoleńczego z 1322 r. dla Stanka Wolnego z Siołkowic. 
W dokumencie potwierdzono identyczny przywilej nadany przez 
księcia opolskiego Bolka I oraz biskupa wrocławskiego Jana III 
niejakiemu Tomkowi z Dziergowic oraz jego prawnym następcom 
w sprawie zwolnienia z czynszu z jednego łana gruntów oraz moż-
ności pobudowania młyna wodnego w Scholekovic (Siołkowice). 
Właścicielami wolnego gospodarstwa w Siołkowicach – pierwszego 
po stronie szkoły w kierunku nawsia byli bracia Stanek i Mrus Wolni, 
którzy zbudowali należny im przywilejem młyn wodny na rzece 
Brynicy płynącej w zalesionej jeszcze wtedy północnej części wsi.

Od 1565 r. młyn trafiał w ręce różnych rodzin młynarskich. 
Najdłużej użytkowały go rodziny Fryczów (1565–1645), 
Warzechów (1670–1742) oraz Pogrzebów (1824–ok. 1945). 
Właściciele młyna byli jednak zawsze zobowiązani płacić roczny 
czynsz prawnym następcom braci Wolnych, każdorazowym wła-
ścicielom gospodarstwa Klenkowego, z którym związany był stary 
przywilej młynarski. Ostatnim właścicielem był Paweł Boronowski, 
który pochodził z Rozwadzy i ożenił się z córką Szymona Pogrzeby.

Po II wojnie światowej młyn zakończył swoją pracę i powoli 
popadał w ruinę, lecz zgodnie z decyzją wojewódzkiego konser-
watora zabytków został w 1964 r. przeniesiony do Muzeum Wsi 
Opolskiej w Opolu-Bierkowicach, gdzie został poddany restauracji. 
Po przywróceniu dawnego blasku cieszy oko odwiedzających.

W młynach wodnych takich jak w Siołkowicach, usytuowanych 
na płaskich terenach, stosowano koło młyńskie łopatkowe. Kamień 
młyński był wprawiany w ruch poprzez system drewnianych prze-
kładni i urządzeń o skomplikowanej terminologii, które dziś budzą 
wielki podziw dla dawnych młynarzy i cieśli, którzy precyzyjnie 
wykonywali każdą część.

Większość urządzeń młyna (oprócz koła młyńskiego) znajdo-
wała się w drewnianym budynku, który dzielił się na część prze-
mysłową, przylegającą do cieku wodnego oraz mieszkalną, w której 
zamieszkiwał młynarz wraz z rodziną.

Przez stulecia był to jedyny młyn w Siołkowicach, dlatego też 
w niektórych latach zboże było mielone nieprzerwanie dniami 
i nocami. Dochody z posiadania obiektu były wówczas znaczne. 
Dobrobyt skończył się w momencie wybudowania w XIX w. trzech 
młynów wiatrowych. W późniejszym czasie powstawały nowo-
czesne młyny o różnym napędzie, a maszyny elektryczne wyparły 
ostatecznie i siłę wody, i siłę wiatru. 

W Starych Siołkowicach po młynie pozostały opowieści, nazwy 
i magia miejsca. Dumnie prezentuje się w herbie wsi jako ważny 
element dziedzictwa historycznego. Przy dawnym gospodarstwie 
młyńskim nad Brynicą pozostała kapliczka, a obok niej ruiny 
zabudowań i fundamenty, które z każdym rokiem pochłaniane są 
przez naturę.

Informacje zaczerpnięte z książek Andrzeja Stampki pt. 
Z dziejów Siołkowic i okolicy, Otto Spisli pt. Szlakiem pięknych gór-
nośląskich wsi Stare Siołkowice, Popielów, Chróścice i Manfreda 
Kutymy pt. Siołkowice. Zarys dziejów wsi opolskiej oraz ze strony 
internetowej Starych Siołkowic.
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Kobieta wulkan. Tak określić można 
Sabinę Weis, która od wielu lat poświę-
ca się swoim pasjom, a tych ma wiele. 
Z powodzeniem łączy szycie, malo-
wanie i fotografowanie wzajemnie 
ze sobą, jak i z życiem rodzinnym.

Jest Pani znana z wielu talentów, 
spośród których wskazać trzeba choćby
rysowanie, szycie, fotografowanie. 
Od czego się zaczęło?

Pasji mam wiele, ale już jako mała 
dziewczynka wiedziałam, że będę artystką 
(śmiech). Zawsze głośno o tym mówi-
łam. Plany po dziś dzień się nie zmieniły. 
Kocham to, co robię i uważam, że z bie-
giem lat dochodziło coraz więcej zainte-
resowań, bo odkrywałam siebie. Było 
mi bardzo ciężko wybrać zawód, dlatego 
teraz po prostu robię wszystko, na co mam 
ochotę i w czym się spełniam.

Pierwsza była jednak sztuka. Wyra-
żałam siebie poprzez malowanie obra-
zów, rysowanie. Jeździłam na konkursy 
plastyczne. Wszędzie było mnie pełno, 
bo sprawiało mi to radość. Pamiętam też 
obrazek mnie i moich przyjaciółek siedzą-
cych na kocykach w wieku przedszkolnym 
na trawie pod blokiem. Szyłyśmy wtedy 
ubranka dla lalek.

Malowanie i szycie wyssałam chyba 
z mlekiem matki, ciągotki do tego mam 
właśnie po niej. Mama jest krawcową, 
dlatego po prostu tak musiało być.

Skąd przychodziły kolejne pomysły?

Pomysłów miałam zawsze dużo, 
ciężko było nade mną nadążyć. Mimo że 
z matematyki byłam, ładnie mówiąc, noga, 
to byłam takim dzieckiem, które uczęsz-
czało nawet na kółka fizyczne i matema-
tyczne. Choć jestem humanistką, uważam, 
że pomysły czerpałam z każdej dziedziny 
naszego życia i otaczającego nas świata.

Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych, 
o czym doskonale wie mój cierpliwy mąż. 
Śpiewałam kilka lat w chórze kościelnym, 
pisałam wiersze, malowałam obrazy, rzeź-
biłam w glinie i nie tylko. W szkole miały 
miejsce różne epizody taneczne, teatralne. 
Rodzice nigdy nie stawali mi na drodze. 
Cały czas mogę liczyć na pomoc bliskich. 
Jak sobie coś wymyślę, to pnę się wysoko 

aby móc być sobą,
trzeba uwolnić fantazję i twórczo działać

do celu i dążę do tego, bo czuję, że to jest 
to. Zawsze chciałam być sobą to i nią 
jestem do dziś.

Naprawdę sporo tego było. A co
obecnie jest tą główną miłością?

Bezapelacyjnie największą miłością 
jest dla mnie rodzina. Nie ma niczego 
ważniejszego od niej. Dzieci dorastają, 
potrzebują mamy, taty, dlatego nie można 
pozwolić sobie na pominięcie tego tematu, 
bo wszystko robię dla nich. Uważam, że 
mam ogromne szczęście, mając ich wszyst-
kich, a przy okazji mogąc spełniać się 
w pracy. Czego chcieć więcej.

Jakie umiejętności wciąż czekają
na pełen rozkwit?

Chciałabym wybrać się na studia 
podyplomowe. Początkowo pracowa-
łam z dziećmi, później założyłam dzia-
łalność Balbinkowo by Balba. Firma bar-
dzo dobrze się rozwija, bo ma ogromny 
wachlarz ofert, możliwości. Zawsze byłam 
dla ludzi i sprawia mi to ogromną radość. 
Nie mam możliwości się wypalić, bo robię 
różne rzeczy. Gdy na coś nie mam weny 
czy ochoty, odkładam to na później i reali-
zuje resztę. To jest wspaniałe, bo różnorod-
ność to właśnie taka ja.

Uważam jednak, że gdy coś głęboko 
w człowieku siedzi, należy temu pomóc. 
Stąd decyzja o kolejnych studiach. Chcę 
mieć jeszcze więcej możliwości. Nie 
mówię, że zamykam Balbinkowo, bo to 
przecież moje czwarte dziecko, ale czuję 
wewnętrzną potrzebę pracy z dziećmi.

Wraz z mężem zaczęliśmy po kilku-
letniej przerwie wprowadzać do oferty 
łóżeczka-domki, drewniane dekoracje, 
które od lat cieszą naszych znajomych. 
Z każdym kolejnym dniem pomysłów 
na dalszy, wspólny rozkwit jest więcej.

Pani doba liczy chyba więcej niż 24h.

Często słyszę od klientów i znajomych, 
że mój dzień ma co najmniej 72h. Odpo-
wiadam, oczywiście z uśmiechem i żartem, 
że chyba jakieś fory u góry mam i dlatego 
się wydłuża cudownie. Ale tak poważnie, 
czasem jest tego czasu za mało, zwłaszcza 
przy tylu rzeczach w głowie. Przecież one 
w myślach nie mogą tak bezczynnie sie-
dzieć i kotłować się w środku. Trzeba dać 
upust swojej fantazji i działać, bo jutro 
mamy nowy dzień, nowe pomysły i reali-
zacje.

Myślę, że dobra organizacja to pod-
stawa. Nie rozstaję się z planerem i kalen-
darzem. Czasem niestety trzeba z czegoś 
zrezygnować, lecz na małą chwilkę. Zda-
rza się często, że cała rodzina udziela się 
w pracowni. Dzieci wypychają poduszki, 
przewracają krasnale, wycinają, pomagają 
w prostych czynnościach, które naprawdę 
mnie odciążają.

Zmęczenie musi kiedyś przyjść. Jaki 
ma Pani na nie sposób?

Wszystko za leży  oczy wiśc ie  od 
humoru, a tego mi raczej nie brakuje. 
Gdy już są chwile załamania, zmęcze-
nia, poprawiam sobie humor kolorami. 
One naprawdę mają wpływ na człowieka. 
Wskakuję w zabawne wdzianko i siła pod-
świadomości działa. Polecam każdemu 
poszaleć z ubiorem, a   życie nabierze barw.

Dla każdego artysty miejscem
wytchnienia jest jego pracownia.
Dla Pani również?

Oczywiście. Jest ona dla mnie nie tylko 
miejscem pracy, jest jakby stanem umysłu. 
Tam naprawdę można odpocząć, zrelakso-
wać się, co ciekawe, nawet po całym dniu 
pracy. Klienci chętnie spędzają tam czas 
na pogaduchach i przy kawie, dzieci bawią 
się w studio pośród ciekawych rekwizytów 
wykonanych przez nas.

Zawsze to miejsce wzbudza cieka-
wość, a najbardziej wyłaniające się zza 
szklanych szyb materiały wołające: otwórz 
mnie, pooglądaj, popatrz na mnie, spójrz, 
jak tu u nas kolorowo. Chętnie zapraszam 
do siebie, bo wszystko łączy się w całość, 
krawiectwo i fotografi a. Cudowne miejsce, 
bo z ogromnym potencjałem i duszą. Ina-
czej tego nazwać nie mogę, bo to miejsce 
w którym każdy czuje się dobrze.

Pani wszechstronność zawodowa i pry-
watna otwartość została doceniona.

Ta k.  Z ost a łam Kobie cą  Twarzą 
Regionu 2022. Zdobyłam 1. miejsce 
w powiecie opolskim i 4. w województwie 
w kategorii „Kobiety dojrzałe”. Zaraz ktoś 
pomyśli, dlaczego w tej kategorii. Mała 
pomyłka z mojej strony, źle wybrana kate-
goria, ale przecież wiek nie jest wyznacz-
nikiem dojrzałości. Poznałam cudowne 
kobiety, uczestniczyłam w świetnych 
warsztatach. Dla mnie to przede wszystkim 
kolejne doświadczenie, które zawsze zosta-
nie w pamięci i czegoś nauczy.

Jak mogłaby Pani określić swoją duszę? 
Kreatorka? Artystka?

Oba te pojęcia pasują do mnie, lecz 
przede wszystkim jestem szczęśliwą mamą 
trójki dzieci, mam wspaniałego męża, gro-
madę zwierząt w domu i garstkę prawdzi-
wych przyjaciół, którzy mają właściwie 
ogromny wpływ na moją osobę czy duszę.

Wszystko, co robię w życiu, staram się 
robić z głębi siebie. Bo oddać jakiejkolwiek 
sprawie swoje serce to jest połowa sukcesu 
do swojego człowieczeństwa, a jak mam 
okazję się podzielić nim z innymi, to już 
dla mnie sama radość.

 Marcin Luszczyk

Fot. archiwum prywatne
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Odcinki Objęte planOwaną mOdernizacją

Kaniów ulice: A. Mickiewicza, Polna, 
Wiejska (boczne odcinki)

karłowice ul. Karłowiczki 
(na odcinku własności Gminy Popielów), 
ul. Młyńska (boczna odnoga)

kurznie ulica Osiedle

kuźnica katowska ulice: M. Reja, Boczna, Polna

lubienia ulica Leśna

nowe Siołkowice ulice: Leśna i Piaskowa

popielowska kolonia droga na półce wałowej

popielów ulice: Piastowska (boczne), Jakuba Kani, 
Lipie Laski

rybna ulica Zacisze (o długości około 270 m)

Stare kolnie ulica Podwale

Stare Siołkowice ulice: Młyńska (3 odcinki), Pocztowa, 
droga tzw. na Farskie Łąki 
łącząca Stare Siołkowice i Popielów, 
Błonie-Zacisz (odcinek)

Stobrawa ulice: Wiejska, Polna, Zielona, Boczna, Krótka

Przybywa bezpiecznych tras rowerowych
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Zakończył się pierwszy etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej 
w gminie Popielów. Nowa trasa powstała wzdłuż drogi woje-
wódzkiej w Stobrawie. Do końca roku zakończą się prace przy 
pozostałych odcinkach.

Nic tak nie zachęca do jazdy na rowerze jak bezpieczne i spo-
kojne trasy. Ludzie coraz częściej i chętniej wsiadają na jed-

noślady i zwiedzają okolicę, dojeżdżają do pracy lub po prostu 
dbają o formę fizyczną. Gmina Popielów realizując projekt budowy 
nowych ścieżek pieszo-rowerowych, wychodzi naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców. Trzyetapowa inwestycja zakłada powstanie 
ponad 10 km tras przystosowanych dla pieszych i rowerzystów. 
Nawierzchnie asfaltowe będą także wygodne dla rolkarzy.

W ramach pierwszego etapu wykonano ścieżkę wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 457 w Stobrawie. Jej długość to 4,06 km, zaś szero-

kość 2,5 m. Ponadto przygotowano parking Bike&Ride dla dziesię-
ciu jednośladów, nasadzono drzewa i utwardzono pobocza. Wartość 
tego odcinka to niecałe 2 500 000 zł.

Do końca roku powinny zakończyć się także pozostałe dwa 
etapy zadania. W końcowej fazie realizacji są już prace prowadzone 
na odcinku od końca zabudowań w Popielowie do Starych Kolni. 
W części od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w Popie-
lowie do mostu na rzece Odra w Popielowskiej Kolonii wykony-
wane są niezbędne nasypy i wytyczany jest kształt ścieżki.

Wartość całego projektu wraz z nadzorem inwestorskim, opraco-
waniem dokumentacji i promocją zadania wynosi 11 285 374,98 zł. 
Gmina Popielów pokryje tylko ok. 44% kosztów, zaś reszta pocho-
dzić będzie z otrzymanych dofinansowań (prawie 7 000 000 zł 
z Unii Europejskiej, niecałe 1 400 000 z Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych).

Kolejne inwestycje strategiczne 
z dofinansowaniem
Ponad 14 mln zł otrzymała gmina  
Popielów na realizację dwóch  
ważnych projektów. Zmodernizowana  
zostanie oczyszczalnia ścieków w Starych  
Siołkowicach oraz przeprowadzone  
zostaną remonty dróg we wszystkich  
sołectwach.

Pracownicy Urzędu Gminy w Popielowie 
nieustanie pracują nad pozyskaniem kolej-

nych środków finansowych na rozwój infra-
struktury i miejscowości. Tym razem budżet 
zasili bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 
ponad 14 000 000 zł, które zostało przyznane 
w ramach II naboru wniosków z Programu 
Inwestycji Strategicznych z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład.

Znaczna część środków, bo 9 357 500 zł, 
przeznaczona zostanie na rozbudowę i moder-
nizację oczyszczalni ścieków w Starych Sioł-
kowicach. Inwestycja jest konieczna, aby móc 
dalej skutecznie usuwać zanieczyszczenia 
zawarte w wodzie, a przez to utrzymać jej nale-
żytą jakość.

Za kwotę 4  987  143,75 zł wyremonto-
wana zostanie gminna infrastruktura drogowa 
o długości 9695 m. W zadaniu uwzględniono 
odcinki z wszystkich dwunastu sołectw. Dodat-
kowo na poszczególnych drogach wprowadzone 
zostaną elementy bezpieczeństwa, np. wysepki 
spowalniające ruch kołowy. Uzupełnieniu ule-
gnie oznakowanie poziome i pionowe.

Z punktu widzenia gminy Popielów ważne 
jest także dofinansowanie przyznane Samo-
rządowi Województwa Opolskiego, które 
zakłada przebudowę drogi nr 457 na odcinku  
Chróścice-Stare Siołkowice.
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W ostatnich tygodniach do organizacji pozarządowych z gmi-
ny Popielów popłynął duży zastrzyk finansowy. Rozstrzygnięte 
zostały konkursy ofert, w których przyznane zostały im dodat-
kowe pieniądze.

Warto sięgać po środki zewnętrzne, ponieważ umożliwiają one 
realizację ciekawych i wartościowych wydarzeń, a ponadto 

odciążają lokalny budżet. Pięć organizacji pozarządowych z gminy 
Popielów z powodzeniem aplikowało do Samorządu Województwa 
Opolskiego o wsparcie finansowe.

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Nowe Siołkowice w okresie waka-
cyjnym zrealizują działania skierowane do dzieci i młodzieży, w trak-
cie których odbędą się wycieczki edukacyjne czy warsztaty budowy 
karmników. Na projekt „Przyroda wokół NAS” pozyskano 7 600 zł 
dotacji.

Koła Gospodyń Wiejskich po raz kolejny zaproszą mieszkań-
ców na warsztaty kulinarne. Stobrawianki za kwotę 5 000 zł dopo-
sażą swoją siedzibę i będą świętować 25-lecie Programu Odnowy 
Wsi. W Kurzniach „Tradycja” skupi się na kaszy i jej zastosowaniu 
w kuchni. Na ten cel Koło otrzymało 7 000 zł

Ludowy Klub Sportowy Rybna wzbogaci się o sprzęt niezbędny 
do bieżącej działalności. Za kwotę 5 000 zł zakupiona zostanie 
kosiarka.

Druhowie z OSP Popielów w ramach projektu „Wspólne  
BEZPIECZEŃSTWO moja sprawa” przeprowadzą zawody sportowo-
-pożarnicze. Część środków z dotacji w wysokości 8 000 zł przeka-
zana zostanie na zakup namiotu, laptopa i kolumny nagłaśniającej.

Organizacjom w tak skutecznym pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych pomagają pracownicy Urzędu Gminy w Popielowie, 
którzy także udzielają wsparcia w trakcie późniejszej realizacji zadań.

Ekologicznie, rodzinnie i z pomysłem
Aż 268 osób wzięło udział w konkursie plastycznym pn. „EKO Ludek”. Zada-
niem było stworzenie postaci z odpadów i nieużytków. Komisja doceniła prace 
wyróżniające się pomysłowości i różnorodnością wykorzystanych materiałów.

Od kilku miesięcy realizowany jest projekt „Działania informacyjno-edukacyjne 
Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami”, poprzez który podejmo-

wanych jest szereg wydarzeń o charakterze proekologicznym. Zrealizowano już część 
inwestycyjną i zakupiono m.in. pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, centra 
recyklingowe. Teraz prowadzona jest część teoretyczna.

W maju dzieci i młodzież z terenu gminy Popielów zaproszono do udziału w kon-
kursie plastycznym, którego celem było stworzenie oryginalnych postaci z śmieci,  
tzw. EKO Ludków. Odzew był szeroki, bowiem o miano najciekawszego walczyło aż 
268 prac w trzech kategoriach wiekowych. Zwycięzcy otrzymali interesujące nagrody 
rzeczowe, zaś pozostali uczestnicy drobne upominki. Rozstrzygnięcie konkursu 
odbyło się podczas Dnia Dziecka, które obchodzone było 29 maja w Centrum Kultury.

Nagrody otrzymały także placówki, z których w danej grupie wiekowej złożono 
największą liczbę prac: Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach – 40 prac, 
Publiczna Szkoła Podstawowa (kl. I-IV) – 74 prace, Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Karłowicach (kl. V-VIII) – 38 prac.

Ocenie podlegały: pomysł, jakość wykonania, zgodność pracy z tematyką, róż-
norodność wykorzystanych odpadów i nieużytków. – Zrobiłem robota ze Star Wars,  
bo lubię ten film. Wykorzystałem starą zabawkę beczkowóz i nakrętki z butelek. 
W pracy pomogli mi tata i starszy brat – mówi Tobiasz Mazurkiewicz, uczestnik. 
Komisja miała niemałe wyzwanie, ponieważ każda postać była wyjątkowa, a trud  
włożony w jej wykonanie był nie do przecenienia. Nierzadko EKO Ludki były dziełem 
całych rodzin, które miło spędziły wspólny czas przy pracy.

kategoria i – dzieci przedszkolne

I miejsce Rayan Sośnik – PP Stare Siołkowice

II miejsce Kamil Ogrodnik – PP Popielów 
Maximilian Zieńczyk – PP Popielów 
Bartosz Marmulewicz – PP Karłowice

III miejsce Adam Korczak – Publiczne Przedszkole 
w Karłowicach

kategoria ii – klasy i-iV

I miejsce Hanna Konieczko – PSP Popielów 
Michalina Ogrodnik – PSP Popielów

II miejsce Tobiasz Mazurkiewicz – PSP Popielów 
Dominik Roger – PSP Popielów

III miejsce Maria Kowalska – PSP Karłowice

kategoria iii – klasy V-Viii

I miejsce Mateusz Ryszka – PSP Karłowice

II miejsce Viktoria Koźlik – PSP Popielów

III miejsce Alisa Tolpishina – PSP Popielów

Wyróżnienie Sonia Kampa – PSP Stare Siołkowice 
Paulina Grzonka – PSP Popielów

Druhowie z Siołkowic 
najlepsi w gminie
Trzynaście drużyn wzięło udział w Gminnych Zawodach  
Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych  
Gminy Popielów. Harcerze, druhny i druhowie pokazali swoje 
umiejętności i zostali docenieni.

Służba strażaka ochotnika nie jest prosta, ponieważ wiąże się  
z nieustanną dyspozycją, licznymi zagrożeniami i społeczną pracą. 

Druhowie muszą być zawsze sprawni i przygotowani do akcji. Okazją 
do sprawdzenia technik ratowniczo-gaśniczych są Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze OSP Gminy Popielów o Puchar Wójta.

Kolejna odsłona tego strażackiego wydarzenia odbyła się 29 maja 
w Stobrawie. W tym roku zawody były niezwykle ważne, bowiem 
zostały zorganizowane po przerwie spowodowanej pandemią. 
Członkowie wszystkich jednostek musieli więc wykazać się jak naj-
lepszą formą.

W zawodach wzięło udział 13 drużyn, w tym grupy seniorów, 
kobiet, młodzieżowe i harcerskie drużyny pożarnicze oraz gościnnie 
Strażacy z Rüdersdorf. Wśród mężczyzn najsprawniejsi okazali się 
strażacy z OSP Stare Siołkowice, za nimi na podium znaleźli się jesz-
cze druhowie z OSP Stobrawa i OSP Popielów. W zmaganiach kobie-
cych I miejsce zdobyło OSP Karłowice, zaś II miejsce przypadło gru-
pie OSP Stobrawa. Drużyny harcerskie z Kaniowa i Karłowic oraz 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Karłowic i Popielowa otrzymały 
I miejsca i nagrody za udział w zawodach.

Wszystkim jednostkom serdecznie gratulujemy!
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Organizacje 
skutecznie pozyskują 
środki zewnętrzne
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Z życia przedszkoli…

Wszystkie dzieci z publicznych przedszkoli gminy Popielów 
uczestniczyły w Festynie Przedszkolaka zorganizowanym 
w Opolu. Wydarzenie było zwieńczeniem projektu „Przed-
szkola dla wszystkich przyjazne 2”.

Przedszkola w gminie Popielów nieustannie stawiają na wszech-
stronny rozwój swoich podopiecznych. Jedną z możliwo-

ści wzmacniania kompetencji kluczowych, wyrównywania szans  
edukacyjnych dzieci i doskonalenia umiejętności nauczycieli był 
projekt pn. „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”. Placówki 
ze Starych Siołkowic, Karłowic i Popielowa realizowały założone 
zadania od 2020 r. we współpracy z Miastem Opole oraz czterema 
innymi gminami.

Na początku czerwca odbyło się radosne zwieńczenie dotych-
czasowych działań projektowych. Ponad 250 przedszkolaków wraz 
ze swoimi paniami zaproszonych zostały do stolicy województwa 
na Festyn Przedszkolaka, który miał miejsce w Parku 800-lecia. Na 
najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji. – Wycieczka bardzo mi się 
podobała. Było dużo zabaw, ale najlepszą atrakcją były dmuchańce, 

Festyn podobał się wszystkim dzieciom
na których skakaliśmy. Wszystkim dzieciom smakowały też pyszne 
waty cukrowe – opowiada Leon z siołkowickiej grupy „Pszczółki”.

Dzieci miały do dyspozycji duży plac zabaw, wokół którego roz-
mieszczone były liczne stanowiska w konwencji średniowiecznego 
jarmarku z dodatkowymi propozycjami zabawy i dmuchańce. Na każ-
dym kroku czekały nowe niespodzianki. – Najbardziej podobało mi 
się strzelanie z kuszy do celu. Pan pomógł mi przygotować ją, a ja tra-
fiłem prosto w figurkę wilka. Upolowałem go – mówi Tymon z popie-
lowskiej grupy „Biedronki”.

Prowadzone były warsztaty plastyczne (malowanie drewnianych 
łyżek, wyrabianie naczyń glinianych, tworzenie bransoletek), zręcz-
nościowe (rzut podkową, walka na miecze, strzelanie z łuków) i kuli-
narne (pieczenie własnych podpłomyków). Serdeczne spojrzenia  
kierowali z wysokości szczudlarze, wokół w powietrze wzlatywały 
bańki mydlane, a na scenie występowały kolejne grupy z programem 
artystycznym.

Po powrocie do przedszkoli na twarzach wszystkich dzieci, które 
oblepione były smaczną watą cukrową, rysował się szczery i sze-
roki uśmiech zadowolenia. Oby więcej takich udanych projektów  
i szczęśliwych dni.
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szwedzkiej (400 m, 300 m, 200 m, 100 m) dziewczyny z PSP Popie-
lów zajęły drugą lokatę, a chłopcy z PSP Stare Siołkowice trzecią.

Wśród młodzieży szkolnej (roczniki 2007-2008) nagrodzeni 
zostali: Krystian Zyków – 2. miejsce w skoku wzwyż, Karolina 
Radomska – 3. miejsce w skoku wzwyż, Daniel Kampa – 3. miejsce 
w biegu na 300 m, Filip Weber – 3. miejsce w biegu na 100 m, 
chłopcy z PSP Karłowice – 2. miejsce w sztafecie 4x100m.

 W Wojewódzkim Turnieju „Mała Piłkarska Kadra Czeka” 
im. Marka Procyszyna srebrne medale odebrały 21 czerwca dziew-
częta z LUKS Dalia Popielów. Zawodniczki zagrały bardzo dobre 
mecze piłki nożnej i zaprezentowały grę fair play.
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Placówki kulturalne gminy Popielów zapraszają dzieci i młodzież 
do wspólnego spędzenia czasu. Przygotowana została atrakcyjna 

oferta zajęć i wycieczek na lipiec. Zapowiedzi znajdują się poniżej 
i na stronie 11, zaś szczegółowe informacje udzielane są w instytu-
cjach. Zachęcamy do skorzystania.

Nie ma nudy w bibliotece
W filii bibliotecznej w Starych Siołkowicach w dniach  

4-15 lipca prowadzone będą zajęcia pt. „Wakacje tylko w bibliotece 
– mądrze, ciekawie i… interesująco”. Skierowane są one do dzieci ze 
szkół podstawowych. W dniach 7,8 i 14, 15 lipca odbędą się w godz.  
12.00-14.00, zaś w pozostałe dni w godz. 15.30-17.30.

Harmonogram zajęć projektu „Leśna integracja i edukacja”
Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Popielowie realizuje pro-

jekt „Leśna integracja i edukacja”. Celem projektu jest wzrost wie-
dzy i rozwój postaw ekologicznych sprzyjających ochronie zwierząt 
i dziedzictwa przyrodniczego oraz integracja dzieci i młodzieży 
z gminy Popielów. Uczestnicy podczas 
warsztatów będą brali udział w zajęciach 
teoretycznych na temat szeroko pojętej 
tematyki leśnej i ekologii, jak również 
w zajęciach praktycznych.

Wakacyjna oferta instytucji kulturalnych

BiBliOtEKa KarłOWicE:
18-29 lipca 2022 r. w godzinach 12.00-14.00.

BiBliOtEKa POPiElóW
11-15 lipca 2022 r. w godzinach 11.00-13.00
22-26 sierpnia 2022 r. w godzinach 11.00-13.00

BiBliOtEKa StOBraWa
18-22 lipca 2022 r. w godzinach 11.00-13.00
16-19 sierpnia 2022 r. w godzinach 11.00-13.00

harmOnOgram zajęć PODczaS WaKacji

Na każdym z warsztatów będą mieli do przygotowania róż-
nego rodzaju prace plastyczne związane z tematyką danych zajęć.  
Na koniec powstanie wystawa z prac wykonanych przez uczest-
ników, a także edukacyjne spotkanie w plenerze, na terenie  
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Zajęcia zostaną zorganizo-
wane w bibliotekach w: Popielowie, Karłowicach i Stobrawie.

Prosimy rodziców o zgłaszanie chętnych do udziału dzieci  
telefonicznie – 77 469 20 17 lub mailowo biblioteka@popielow.pl

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU

O poziomie edukacyjnym szkoły decydują nauczyciele i ich 
uczniowie. Tylko przy wzajemnej współpracy możliwe jest 
osiąganie konkretnych sukcesów przedmiotowych, reprezen-
towanie należytych wartości i budowanie odpowiednich po-
staw społecznych.

Nauczyciele powinni wskazywać swym podopiecznym kierunki, 
w których mogą rozwinąć skrzydła swych zainteresowań. Bez 

wątpienia w gminie Popielów są uczniowie, którzy z pomocą star-
szych zmierzają w konkretnym kierunku. Pogłębiają swoją duszę, 

wysyp medali dla młodych sportowców
Popielowskie szkoły słyną z młodych talentów sportowych. 
Lekkoatleci zajęli wysokie miejsca w finale Wojewódzkich 
Igrzysk LZS, a reprezentantki zespołu LUKS Dalia Popielów 
znalazły się na podium w turnieju piłkarskim.

Gmina Popielów i jej organizacje promują zdrowy tryb życia. 
W czerwcu klasy I-III wzięły udział w Biegu Radości, zaś 

uczniowie klas IV-VI rywalizowali na sportowo w trakcie Dnia 
Dziecka. Ich trud został doceniony medalami, które ufundowane 
zostały przez LUKS Dalię Popielów oraz Urząd Gminy.

Tego rodzaju formy aktywności umożliwiają nauczycielom 
wychowania fizycznego dostrzeżenie potencjalnych talentów  
sportowych. W dniu 7 czerwca aż 36 uczniów z całej gminy 
wzięło udział w finale Wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół Wiejskich  
w Lekkoatletyce. Wielu z nich wróciło z medalami.

W igrzyskach dzieci (rocznik 2009 i młodsi) w biegu na  
600 m wśród chłopców najlepszy okazał się Fabian Wiesner, zaś 
wśród dziewcząt Anita Głowacz, a tuż za nią znalazła się Victoria 
Skrzypiec. W o połowę krótszym dystansie brązowy medal otrzy-
mała Anita Glid. Antoni Walaszczyk zwyciężył w skoku wzwyż 
i biegu na 300 m. Milena Sowa zajęła drugie miejsce. W sztafecie 

Uczniowie zostali wyróżnieni stypendiami
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poszerzają horyzonty i rozwijają się. Te młode osoby rokrocznie 
z okazji zakończenia roku szkolnego są nagradzane stypendiami.

Wójt Gminy Popielów Sybilla Stelmach odwiedziła wszyst-
kie szkoły publiczne w dniu 24 czerwca i wręczyła 33 wyróżnienia  
pieniężne (w tym: 19 za bardzo dobre wyniki w nauce, 10 za  
wysokie osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym, 4 za  
działalność w zakresie pracy prospołecznej). Nagrodom towa-
rzyszyły słowa gratulacji i uznania za trud wkładany w codzienną 
naukę i jednocześnie pracę. Nie zabrakło życzeń bezpiecznych 
wakacji.
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Strony pełne kultury
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Centrum Kultury po raz kolejny zaprosiło dzieci na imprezę z okazji 
ich święta. Najmłodsi nie mogli narzekać na nudę, bowiem atrakcji nie 
brakowało. Dobrze bawili się także dorośli.

Dzieci świętowanie swojego święta rozpoczęły z wyprzedzeniem. Zie-
lony Dzień Dziecka odbył się w niedzielne popołudnie 29 maja. SCKTiR 

we współpracy z Urzędem Gminy Popielów oraz Gminną Biblioteką Publiczną 
zorganizowało imprezę pełną darmowych atrakcji.

Na dzieci czekały dmuchańce, eko-kręgle czy bańki mydlane. Animatorzy 
prowadzili zajęcia plastyczne, podczas których wykonywane były papierowe 
motylki na patyku. Uśmiechnięte buzie przykrywały ozdobne malunki. Na sta-
nowisku Pracowni Ciekawości, Nauki i Zabawy „ACOTO” można było poprzez 
różne zadania poznać fl orę i faunę Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

W trakcie festynu zaprezentowały się zespoły działające w Centrum. Dzieci 
zaprosiły swoich rodziców do rodzinnych zawodów sportowych. Drużyny rywa-
lizowały w wielu dyscyplinach, z których każda zapewniała mnóstwo dobrej 
zabawy. Ten dzień był wyjątkowo udany, energiczny i radosny.

wielokulturowość jest oK!
gmina Popielów
jako tyglik tradycji
Zakończył się dziewięciomiesięcz-
ny program edukacji regionalno
-artystycznej realizowany przez 
Centrum Kultury. Dzieci poznały 
lokalną historię i kulturę, a co ważniejsze
– nauczyły się doceniać dziedzictwo 
i różnorodność.

Gmina Popielów wyróżnia się swoją 
wielokulturowością i  bogactwem 

dziedzictwa. Na ten fakt uwagę zwróciło 
Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki 
i Rekreacji w Popielowie, które od wrze-
śnia realizowało autorski program edukacji 
regionalno-artystyczny pn. „Tyglik tradycji”.

– Nazwa projektu nie była przypad-
kowa, ponieważ nawiązywała do rondla, 
a po śląsku tyglika. Ten rekwizyt stał się 
symbolem jedności międzykulturowej. 
Uważam, że dzieci powinny znać war-
tość różnorodności, aby w dorosłym życiu 
nie miały uprzedzeń, a były tolerancyjne 
– mówi Magdalena Julia Gleń, dyrektorka 
SCKTiR i autorka programu.

Przez dziewięć miesięcy 160 dzieci 
(starsze grupy przedszkolne i pierwszokla-
siści) poznawało lokalne tradycje, uczyło się 

tolerancji, zdobywało nowe wartości. Mali 
mieszkańcy gminy Popielów uczeni byli, 
że odmienność kulturowa jest czymś 
niezwykle ważnym, czymś, co ubogaca. 
Wiedza przekazywana była podczas warsz-
tatów.

– Tradycja to jest coś, co powtarza się 
co roku i jest przekazywane z pokolenia 
na pokolenie. Uczyliśmy się nakrywać stół 
wigilijny , ozdabialiśmy pisanki, tańczyli-
śmy. Bardzo mi się podobało – opowiada 
Hania z karłowickiej grupy „Kubusie”.

W trakcie zajęć teatralno-plastycznych 
uczestnicy obejrzeli spektakl, stworzyli 
kukiełki, spróbowali swoich sił w teatrzyku. 
Inne warsztaty były okazją do przybliżenia 
obrzędów świątecznych w wydaniu pol-
skim, śląskim i kresowym. Nie mogło także 
zabraknąć nauki lokalnych przyśpiewek 
i tańców.

Finał program, który miał miejsce 
7 i 8 czerwca, był czasem podsumowania 
wszystkich działań i utrwalenia zdoby-
tej wiedzy. Dzieci zaprezentowały swoje 
umiejętności na scenie, tańcząc, recytując, 
odgrywając scenki i śpiewając. Ich trud 
został doceniony tytą pełną słodkości.

zamiast
premierowego
spektaklu 
przedstawili 
próbę

Aktorzy w trakcie spektaklu przeprowadzili casting 
na nowych aktorów.

Takiej premiery nikt się nie spodzie-
wał. Aktorzy grupy teatralnej „Złota 

Gęś” zaskoczyli widzów, którzy stali się 
ważną częścią akcji. W spektaklu wyko-
rzystane zostały znane piosenki z okresu 
międzywojnia.

Życie aktorskie kwitnie w Karłowicach 
za sprawą grupy teatralnej „Złota Gęś”, 

która po raz kolejny zaprosiła mieszkańców 
na swój spektakl. W sobotę 28 maja przedsta-
wiona została sztuka pt. „Nie kochać w taką 
noc to grzech, czyli galimatias na scenie”. 
Premiera była właściwie… próbą.

Widzowie dowiedzieli się, jak wyglą-
dają przygotowania do wystawienia sztuk 
teatralnych i stali się kandydatami do obję-
cia nowych ról, ponieważ aktorzy spraw-
dzili umiejętności aktorsko-wokalne przyby-
łych mieszkańców. Casting przebiegł bardzo 
pomyślnie, o czym świadczyły reakcje testo-
wanej publiczności, która ochoczo włączała 
się w muzyczne elementy sztuki. Scenariusz 
był autorskim dziełem karłowickiej grupy, 
która tym razem sięgnęła po romantyczne 
motywy z okresu międzywojennego.

Dzień Dziecka pełen pozytywnej energii

Fot. Justyna Waniek/Echo Gmin Opolskich
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Euforia odnotowała 
kolejny owocny sezon
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Awans do Mistrzostw Świata i wysokie miejsca w kilku 
ogólnopolskim konkursach to bilans tegorocznego sezonu 
grupy tanecznej „Euforia”. Dziewczyny swoimi występami 
uświetniały także gminne uroczystości.

Marta Graham, amerykańska tancerka, powiedziała: „Wielcy 
tancerze nie są świetni ze względu na swoją technikę;  

są świetni ze względu na swoją pasję”. Czy to możliwe, aby już 
w minionym stuleciu wiedziała o tancerkach z zespołu „Euforia”, 
który na co dzień działa przy Centrum Kultury w Popielowie? 
Zdecydowanie nie, ale jej słowa w idealny sposób oddają istotę 
tej grupy.

Dziewczęta kochają taniec, co udowadniają podczas peł-
nych zaangażowania treningów i dopracowanych w najmniej-
szym detalu pokazach. W tegorocznym sezonie postawiono na  
choreograficzne nowości, wśród których znalazły się motywy 
z bajek i filmów, jak np.: Mała Syrenka, SpongeBob, La La Land, 
The Greatest Showman.

– W tym sezonie trenowałyśmy po trzy razy w tygodniu. 
Dwukrotnie spotykały się grupy, a raz dodatkowo mini forma-
cje, duety lub solistki. Raz w tygodniu ćwiczy także grupa przed-
szkolna, która niedawno odnotowała swój premierowy pokaz. 
Sporo wysiłku włożyłyśmy w przygotowanie się do występów 
i konkursów, co znalazło odzwierciedlenie w sukcesach – mówi 
Justyna Gawrońska, trenerka grupy.

Tancerki reprezentowały gminę Popielów w licznych  
turniejach, konkursach i imprezach okolicznościowych. Ich 
talenty zostały niejednokrotnie docenione, o czym świad-
czą przywiezione medale i puchary. Do najważniejszych osią-
gnięć tego roku należą sukcesy z Mistrzostw Polski Mażoretek  
w Tarnobrzegu. Tam dziewczyny wytańczyły: 1. miejsce (mini 
formacja kadetki), 1. miejsce (formacja kadetki), 3. miejsce 
(duo kadetki Livia Thoma i Karolina Kampa), 4. miejsce  
(formacja juniorki). Medalowe choreografie otrzymały 
nominację na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w tym  
roku w Opolu.

„Euforia” uczestniczyła jeszcze w tym sezonie w: Mistrzo-
stwach Polski w Kędzierzynie Koźlu, XII Ogólnopolskim Tur-
nieju Sportu Mażoretkowego PARADA Czerwionka-Lesz-

lato zostało powitanie muzycznie, 
teatralnie i tanecznie
Uczestnicy wszystkich sekcji działających w Centrum Kultury 
podsumowali kolejny rok pracy. Podczas koncertu „Przywita-
nie lata” zaprezentowali swoje umiejętności.

Popielowskie Centrum Kultury tętni życiem wydarzeń, imprez 
i uroczystości rekreacyjno-kulturalnych oraz wyróżnia się działal-

nością wielu sekcji hobbystycznych. Popołudniami sale i pomieszcze-
nia zamieniają się w prawdziwe kuźnie talentów, gdzie dzieci i mło-
dzież rozwijają swoje zainteresowania, zyskują nową wiedzę i szlifują 
umiejętności.

W jeden z ciepłych i słonecznych piątków czerwca odbyło się 
uroczyste podsumowanie roku pracy uczestników zajęć, które  
prowadzone były od września w Centrum Kultury i świetlicach.  
Młodzi adepci sztuk wszelakich w ramach koncertu pt. „Powitanie 
lata” zaprezentowali na scenie swoje rozwinięte zdolności.

Świętowanie rozpoczęły dzieci, które uczęszczają na zaję-
cia z zumby. Następnie zaprezentowały się niezawodne tancerki 
z grupy „Euforia”. Ciekawe układy przygotowali tancerze z zespołu 
„Mirado”, który rozpoczął działalność w tym sezonie artystycznym. 
W muzyczną podróż zabrali zgromadzonych wokaliści z zespołu 
„Wiolinki” i Studia Piosenki „Ekspresja”. Wybrzmiały dźwięki skrzy-
piec, gitary, akordeonu, saksofonu, fortepianu. Grupa teatralna 
„Zero Stresu” przypomniała, jakie przesłanie zawarte jest w znanych 
baśniach i bajkach. Spotkanie było także okazją do podziękowania 
instruktorom zajęć, którzy z pasją oddają się swojej pracy i przeka-
zują swoją wiedzę uczestnikom. Fo
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czyny, XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych  
„Tańcowadła”, V Ogólnopolskim Turnieju Sportu Mażoretko-
wego Małej Sceny, Mistrzostwach Mażoretek Okręgu Połu-
dniowo-Zachodniego w Kuźni Raciborskiej. Z niemalże 
wszystkich wyjazdów dziewczęta wróciły z miejscami na 
podium, wyróżnieniami lub medalami. Każdorazowo nieoce-
nioną nagrodą była satysfakcja i radość ze zdobytych nowych 
doświadczeń. Sporymi oklaskami obdarowywane były także 
podczas wszystkich imprez, festynów i pokazów gminnych.

Gratulujemy owocnego sezonu i trzymamy kciuki za sierp-
niowe Mistrzostwa Świata! Wszystkie zainteresowane dziew-
częta mogą już dziś rozpocząć przygotowania we własnym 
zakresie w domach, aby na przełomie sierpnia i września móc 
zasilić szeregi zespołu i udoskonalać umiejętności.
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Sekcja turystyczna „Wandrusie” ma w planach jeszcze kilka cieka-
wych wypraw rowerowych. Przedstawiamy harmonogram na trwa-
jący sezon turystyczny i zachęcamy do uczestnictwa w rajdach.

Miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu już od 2014 r. zrzeszeni 
są w sekcji turystycznej „Wandrusie” działającej przy Samorządo-

wym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie. Jej kierow-
nikiem i organizatorem wycieczek rowerowych i pieszych jest Zygmunt  
Wojtasek, który w ubiegłym miesiącu przybliżył swoje zainteresowanie 
i historię grupy.

W tym roku cykliści z gminy Popielów biorą udział już w dziewią-
tym wspólnym sezonie rajdowym. Otwarcie sezonu odbyło się 24 kwiet-
nia, a kierunkiem było ujście rzeki Stobrawa. W następnych tygodniach  
Wandrusie odwiedziły jeszcze m.in. Dąbrowę, Łubniany, Otmuchów. 
Uczestniczyli oni w XVII Diecezjalnej Pielgrzymce Rowerzystów  
na Górze św. Anny.

W planach jest jeszcze kilka wypraw rowerowych, ale i pieszych. 
Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w wyjazdach, ponieważ sekcja nie 
ma charakteru zawodowego, natomiast skupia ludzi lubiących jazdę na 
jednośladzie, ceniących sympatyczne towarzystwo i dbających o kondycję. 
Szczegółowe informacje o rajdach umieszczane są na stronie SCKTiR.

Sportowa rywalizacja 
w przyjacielskiej atmosferze
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 Fot. Marcin Luszczyk

Animatorzy boiska „Orlik” przeprowadzili turniej piłki nożnej dla młodzieży i doro-
słych oraz dla dzieci. Mecze były pełne zaangażowania i sportowego ducha, jednak naj-
ważniejszy był duch czystej i sprawiedliwej gry.

W zdrowym ciele zdrowy duch – tak można by podsumować działalność popielowskiego 
kompleksu „Orlik”, który jest dogodnym miejscem do rozwijania różnych dyscyplin spor-

towych. W kwietniu postawiono na koszykówkę, a na przełomie maja i czerwca na piłkę nożną.
Turniej piłkarski podzielony był na dwie części, zgodnie z grupami wiekowymi.  

W jednym dniu rywalizowało blisko 60 mężczyzn, którzy wystąpili w sześciu ekipach. Po 
zaciętej grze i licznych bramkach na podium znalazły się drużyny: Kup (1. miejsce), Chróścice  
Victoria Junior (2. miejsce), Oldboje Siołkowice (3. miejsce). Udział wzięli jeszcze zawodnicy 
z: Karłowic, Karłowic U17, Kabach. Swoich sił spróbowały także dzieci z roczników 2012-2014. 
Reprezentowały one: szkołę w Popielowie (dwie drużyny), KS Inter Siołkowice i Victorię Chró-
ścice. Sportowe zmagania zostały przeprowadzone przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy 
w Popielowie.

W bieżącym roku odbędzie się jeszcze jeden podobny turniej, na który w imieniu organiza-
torów już dziś zapraszamy. W okresie wakacyjnym przeprowadzona zostanie Liga Tenisa Ziem-
nego, która w minionym sezonie cieszyła się znacznym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Rozmawiali o prawach mniejszości w Polsce

Prelegentem spotkania był 
prof. dr hab. Grzegorz Janusz.

W popielowskim Centrum Kultury odbyła się debata z okazji 
30. rocznicy powstania Europejskiej Karty Języków Regional-
nych i Mniejszościowych. Wśród podjętych tematów znalazł się 
problem skrócenia godzin nauczania języka niemieckiego.

Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych obcho-
dzi w tym roku 30. rocznicę swojego istnienia. Powstała w 1992 r. 

konwencja ma pomóc w ochronie i promocji języków regionalnych 
oraz języków mniejszości narodowych w Europie. W Polsce dokument 
ten obowiązuje od 1 czerwca 2009 r.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opol-
skim zorganizowało cykl spotkań poświęconych tegorocznej rocz-
nicy. Jedno z nich odbyło się 9 czerwca w Centrum Kultury w Popie-
lowie i sfinansowane zostało ze środków TSKN oraz MSWiA. Swój 
wykład wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Janusz, kierownik Katedry 
Praw Człowieka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 
który jest autorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu praw 
mniejszości narodowych oraz ponad 30 ekspertyz wykonywanych na 
zlecenie instytucji publicznych (np. Sejm, NIK). Spotkanie moderował 
ks. dk. Marek Dziony.

Po wysłuchaniu debaty eksperckiej na temat historii Karty i zna-
czenia, jakie współcześnie odgrywa, odbyła się dyskusja. Uczestnicy 

Wyrusz w podróż razem z Wandrusiami

podkreślając ważność zapisów znajdu-
jących się w tej międzypaństwowej kon-
wencji, zastanawiali się nad realizacją jej 
zapisów w Polsce. Wskazano uwagę na 
fakt zmniejszenia liczby godzin nauczania 
języka niemieckiego jako języka mniejszo-
ści i rozważano, jakie będzie to niosło za 
sobą konsekwencje dla dzieci.

– Nie docenia się faktu, że mniejszo-
ści to obywatele Polski, którzy jak wszy-
scy płacą tutaj podatki, funkcjonują w tym 
społeczeństwie i oddają swoją pracę dla 
dobra ogółu. Jacek Kuroń przed wieloma 
laty podkreślał, żeby zwracać uwagę nie na to, co nas dzieli, ale na 
to co nas może łączyć, a łączyć może naprawdę bardzo wiele – mówi 
Grzegorz Janusz, prelegent spotkania.

W gminie Popielów od 1 września br. nauka języka mniejszości 
narodowej będzie kontynuowana na dotychczasowych warunkach. 
Język niemiecki będzie realizowany w wymiarze trzech godzin tygo-
dniowo w szkołach podstawowych w Popielowie i Starych Siołkowi-
cach. Jedna godzina finansowana będzie zgodnie z przepisami prawa 
Ministerstwa Edukacji i Nauki, zaś pozostałe dwie z budżetu gminy.

HaRmoNogRam Na 2022 R.
2-10 lipca  – letnia wyprawa rowerowa wokół jezior 
mazurskich
24 lipca – rajd rowerowy i spływ kajakowy
30 lipca-6 sierpnia  – wyprawa rowerowa Drogą 
św. Jakuba przez Niemcy (Görlitz-Frankfurt am Main)
12-15 sierpnia – rajd rowerowy do Barda i Wambierzyc
28  s ierpnia  –  rajd rowerowy do sanktuar ium 
w Szwedzkiej Górce
11 września – rajd rowerowy po miejscowościach gminy 
Lewin Brzeski
25 września – pieszy rajd górski na Šerak i Keprnik 
(Jeseniki w Republice Czeskiej)
9 października – rajd rowerowy po miejscowościach 
gminy Pokój
23 października – rajd rowerowy po miejscowościach 
gminy Lewin Brzeski (cz. II)
6 listopada  – rajd rowerowy połączony z wizytą 
na najciekawszych cmentarzach w naszej okolicy
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nasz przepiśnik 
Gmina Popielów wyróżnia się swą różnorodnością kulturo-
wą, religijną i... kulinarną. W wielu domach do dziś wyko-
rzystywane 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, wafl e. Stwórzmy wspólnie gminny PRZEPI-
ŚNIK i ubogaćmy wzajemnie swoje kuchnie.

Przepisy prosimy przesyłać na maila
nowinygminne@gmail.com

W miarę możliwości
warto dołączyć do nich fotografi ę potrawy.

Solidna,
pewna, lokalna.
Siła przedsiębiorstw
gminy Popielów
Zapraszamy do kontaktu usługodawców, którzy chcą przy-

bliżyć czytelnikom swoją działalność. Jednorazowa i bez-
płatna forma promocji obejmuje: nazwę, lokalizację, dane kon-
taktowe, zakres działalności i logo (jeśli fi rma posiada).

Zainteresowani proszeni są o przesłanie wskazanych infor-
macji na adres: nowinygminne@gmail.com.

***
Życie jest � lmem
W którym tworzymy swoje prawdy
I gramy
Poruszeni światem aktorów
Bohater jest naszą rolą
Za którą płacimy
Nie mogąc odejść
Patrzymy w ekran
Czekając na własną śmierć
Kurtyna

Jagoda Bąk,
czternastolatka z Karłowic

Składniki:
• 1 kg cukru żelującego do dżemu
• 1 szczypta gałki muszkatołowej
• 1 szczypta białego pieprzu (mielonego)
• 1 szczypta soli
• 1 kg agrestu
• 250 ml wody
• 125 ml białego wina

Wykonanie:
Agrest umyj, usuń szypułki i kwiatostany. W garnku zalej agrest 
zimną wodą, doprowadź do wrzenia, a następnie przetrzyj go przez 
sito. Ostudzony miąższ wymieszaj z białym winem, solą, pieprzem 
i gałką muszkatołową, a następnie mieszając, doprowadź do wrze-
nia i gotuj przez 4 minuty, aż do powstania pęcherzyków powietrza. 
Gorące rozlej do słoików i natychmiast zamknij.
Smacznego!

Żel agrestowy z pieprzem
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RoDZaJ oDPaDÓw

ReJoN 1

Karłowice,
Karłowiczki,

Lubienia,
Kuźnica 

Katowska

ReJoN 2

Stare 
Siołkowice,

Nowe 
Siołkowice,

Kaniów

ReJoN 3

Popielów

ReJoN 4

Rybna, 
Stare Kolnie, 

Stobrawa,
Kurznie,

Popielowska 
Kolonia

ReJoN 5

Zorza Karłowice

lip
ie

c

Odpady resztkowe/niesegregowane 8, 22 12, 26 5, 19 11, 25 5, 12, 19, 26

Tworzywa sztuczne 19 11 5 25 11, 25

Papier - - - - 11, 25

Szkło - 1 - - 1, 29

Bioodpady 1, 15, 29 8, 22 1, 15, 29 6, 20 1, 8, 15, 22, 29

si
er

p
ie

ń

Odpady resztkowe/niesegregowane 5, 20 9, 23 2, 17, 30 8, 22 2, 9, 17, 23, 30

Tworzywa sztuczne 17 8 2, 30 22 8, 22

Papier 17 8 2 22 8, 22

Szkło 12 - - 26 26

Bioodpady 12, 26 5, 20 12, 26 3, 18, 31 5, 12, 20, 26

w
rz
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ń

Odpady resztkowe/niesegregowane 2, 16, 30 6, 20 13, 27 5, 19 6, 13, 20, 27

Tworzywa sztuczne 13 5 27 19 5, 19

Papier - - 27 - 5, 19

Szkło - 23 9 - 23

Bioodpady 9, 23 2, 16, 30 9, 23 14, 28 2, 9, 16, 23, 30

p
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d
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n

ik

Odpady resztkowe/niesegregowane 14, 28 4, 18 11, 25 3, 17, 31 4, 11, 18, 25

Tworzywa sztuczne 11 3, 31 25 17 3, 17, 31

Papier 11 3 - 17 3, 17, 31

Szkło - - - - 21

Bioodpady 7, 21 14, 28 7, 21 12, 26 7, 14, 21, 28

lis
to

p
ad

Odpady resztkowe/niesegregowane 12, 25 2, 15, 29 8, 22 14, 28 2, 8, 15, 22, 29

Tworzywa sztuczne 8 28 22 14 14, 28

Papier - 28 22 - 14, 28

Szkło 5 - - 18 18

Bioodpady 18 25 18 23 12, 25

g
ru

d
zi

eń

Odpady resztkowe/niesegregowane 9, 23 13, 28 6, 20 12, 27 6, 13, 20, 28

Tworzywa sztuczne 6 27 20 12 12, 27

Papier 6 - - 12 12, 27

Szkło - 16 2 - 16

Bioodpady 16 23 16 21 9, 23

HaRmoNogRam ZBiÓRKi oDPaDÓw 
ii półrocze 2022 r.

Uwaga! Pojemniki należy wystawiać do godz. 6.00 w dniu wywozu.


