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Gęsi Staw wyróżnia się bogactwem natury.

Fot. Marcin Luszczyk

NowiNy gminne
Odkryj
piękno swojej okolicy

Dąb Klara przewrócił się po ok. 600 latach.

Użytek ekologiczny „Gęsi staw”
W

zacisznym miejscu pomiędzy Wielopolem a Popielowską
Kolonią znajduje się użytek ekologiczny „Gęsi Staw”, który
był wykorzystywany przez lokalną społeczność już w XVI w. Kilkaset lat temu ludność mówiła na niego „Staroł Łodra” lub „Jejzioro
na Zołandniku”, współcześnie spotkać można się jeszcze z nazwą
„Gynzyzej”.
W ostatnich dziesięcioleciach XIX w. siołkowiccy i popielowscy
chłopi mieli swoje pola i łąki przy stawie, który po połowie należał
do przedstawicieli obu wsi. Popielowianie próbowali jednak zakwestionować siołkowiczanom prawo do jeziora. Spór trafił do sądu,
lecz sprawa rozstrzygnięta została nad brzegiem wody. Po przesłuchaniu stron przewodniczący komisji zapytał jednego z siołkowickich gburów, czy faktycznie od dawna jedna połowa stawu należy
się siołkowiczanom. Ten odpowiedział, że tak, na dowód czego
wszedł do wody i przysiągł, że sprawiedliwy podział istniał już
za czasów ojców i starzyków. Sąd dał wiarę tej deklaracji.

#odkrywamyPopielów

Redaktor naczelny:
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nowinygminne@gmail.com

2

W dawnych czasach staw był wykorzystywany przez rolników,
którzy moczyli w nim len. Mocą rozporządzenia od 1997 r. uznany
jest za indywidualną formę ochrony przyrody.
Staw jest jednym z ok. 300 starorzeczy występujących na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Ten chętnie odwiedzany przez turystów zbiornik był dawniej częścią rzeki Odra,
a dziś jest większym oczkiem wodnym, które zajmuje powierzchnię
ok. 3,14 ha i ma otwarte lustro wodne. W jego sąsiedztwie znajdują
się bagna. Miejsce jest ostoją wielu gatunków ptaków, ryb, owadów i płazów. Rosną tam także rzadko spotykane i jednocześnie
chronione rośliny.
Świat fauny reprezentują: liczne mięczaki, larwy owadów,
barwne ważki, kilka gatunków płazów, związany z wodą zaskroniec czy polujący na ryby i wodne bezkręgowce zimorodek.
W samym starorzeczu żyje też wiele gatunków ryb, z których jednym
z ciekawszych jest różanka. Jest to ryba karpiowata objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunków. Jej występowanie uzależnione jest
od obecności szczeżui. Nad wodami dostrzec można kanie rudą
i czarną, ptaki drapieżne charakterystyczne dla dolin rzecznych.
Nierzadko pojawia się także bielik.
Zbiornik umożliwia dobry rozwój wielu roślinom. Wśród
najważniejszych są: salwinia pływająca, grążel żółty, grzybienie
białe oraz kotewka orzecha włoskiego. Na pobliskich wałach przeciwpowodziowych Odry spotkać można chronionego zimowita
jesiennego, który kwitnie we wrześniu. Ta podobna do fioletowego
krokusa roślina jest silnie trująca dla ludzi, bydła i koni.
W otaczającym staw lesie dominują dęby i graby, pod którymi
każdą wiosną pojawiają się barwne kobierce kwiatów. Do tzw.
geofitów należą: śnieżyczka przebiśnieg, zawilce gajowy i żółty,
ziarnopłon wiosenny, przylaszczka pospolita i miodunka.
Najbardziej znanym drzewem tego obszaru był Dąb Klara, który
dumnie stał przez ok. 600 lat. Liczył sobie 7 m obwodu i 25 m wysokości, jednak był już martwy, a jego korzenie spróchniałe. W ostatnim dniu czerwca nie wytrzymał silniejszych podmuchów wiatru
i runął. Pozostanie on w swoim naturalnym środowisku, gdzie
jego pień będzie mógł być domem dla roślin i zwierząt. Drzewo
było przez wielu mieszkańców uważane za magiczne, ponieważ
było nadzwyczaj duże oraz owiane tajemnicami i legendami, które
z pewnością będą szły przez następne pokolenia.

Druk i skład:
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609 547 182
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biblioteka ma być miejscem,
które przyciąga nawet najmłodszych
Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Popielowie od 1 lipca ma nowego
dyrektora. Obowiązki zaczęła pełnić
Agnieszka Subzda, która opowiedziała o swoim dotychczasowym dorobku,
planach na rozwój placówki oraz pełniejszym otwarciu jej na mieszkańców.

Fot. archiwum prywatne

To pierwsze dni pracy na rzecz popielowskiego czytelnictwa, jednak nie
pierwsze w bibliotece. Jakie ma Pani
doświadczenie w tym zakresie?
Z działalnością biblioteki publicznej
związana jestem od wielu lat. W 2006 r. rozpoczęłam pracę na stanowisku dyrektora
biblioteki gminnej w jednej z niewielkich
gmin w województwie łódzkim. Tam pracowałam do końca 2021 r. Moje prywatne losy
życiowe potoczyły się tak, że koniecznością
była zmiana miejsca zamieszkania, a co za
tym idzie – także zmiana miejsca pracy.
Przyznaję, że ta zmiana była dla mnie
wielkim przeżyciem, ponieważ biblioteka, w której pracowałam, którą właściwie w pewien sposób tworzyłam od nowa,
to nie tylko wyremontowana, piękna, przestronna i funkcjonalna powierzchnia i szeroka działalność kulturalna placówki, ale
przede wszystkim ludzie; współpracownicy
i czytelnicy. Rozstanie z nimi kosztowało
mnie najwięcej.

Skąd więc decyzja o podjęciu się
wyzwania, jakim jest prowadzenie
GBP z/s w Popielowie?
Z chęcią zadałabym w tym miejscu
i Panu pytanie, dlaczego prowadzenie GBP
w Popielowie nazywa Pan wyzwaniem?
Kilka miesięcy temu, gdy po raz pierwszy przejeżdżałam przez gminę Popielów,
pomyślałam, że to piękna gmina i że miło
byłoby tutaj pracować. Okazuje się, że
czasem marzenia się spełniają…
Ni e t r a ktuj ę prow a d z e n i a tute j szej biblioteki jako wyzwania, bo moim
www.popielow.pl

zdaniem wyzwanie jest czymś wielkim. Ja
mam zamiar po prostu pracować. Najlepiej
jak potrafię. Wyznaczyłam sobie cele i będę
je sukcesywnie i konsekwentnie realizować. Oczywiście nie sama, we współpracy
z organizatorem i pracownikami biblioteki.

À propos celów. Są już one określone?
Najbardziej zależy mi na tym, żeby
nasza biblioteka była miejscem, które przyciąga. Nie bez znaczenia są warunki lokalowe, jednak na temat zmian w tej kwestii
obecnie nie mogę zbyt wiele powiedzieć,
bo oczywistym jest, że poprawa estetyki
i funkcjonalności pomieszczeń bibliotecznych zależna jest od ogromnych nakładów
finansowych.
Moim celem jest ciągły rozwój działalności biblioteki gminnej i wszystkich trzech
filii. Nie chcę rezygnować z form działalności, które już wpisały się w kalendarz pracy
placówki, będę jednak dążyła, aby naszych
działań było jeszcze więcej i aby były one
różnorodne.
Na początek planuję położyć główny
nacisk na przyciągnięcie do biblioteki jeszcze większej liczby dzieci. Jestem przekonana, że jeżeli my, dorośli, nie pokażemy
dzieciom, że biblioteka to miłe miejsce
i że dobrze jest czytać książki, to te dzieci
w przyszłości, gdy już będą duże, a potem
dorosłe, nie będą miały w nawyku sięgania po książkę. Biblioteczny Klub Malucha to jedno z priorytetowych zadań, jakie
stawiam przed sobą.
Biblioteka, aby mogła z powodzeniem
realizować swoje cele statutowe, musi także
wiele czasu i zaangażowania pracowników
poświęcić na właściwe prowadzenie księgozbioru. Część bibliotek w naszej gminie
wymaga selekcji i gruntownego uporządkowania zbiorów. To są prace, których „gołym
okiem” nie widać i właśnie o to chodzi, aby
nie utrudniały one czytelnikom korzystania
z naszej oferty. To zadanie także jest priorytetowym, z tym że będzie się działo niejako
równocześnie do kulturalno-czytelniczej
działalności bibliotek.

Biblioteka będzie więc dążyć do
jeszcze pełniejszego otwarcia się na
mieszkańców.
Oczywiście, że tak, przecież działamy
tutaj właśnie dla mieszkańców. Zawsze
podkreślam, że biblioteka to przede wszystkim książka i czytelnik – co nie znaczy,
że ujmuję znaczenia różnorodnym formom
szerokorozumianej działalności kulturalnej. Pragnę wyjść naprzeciw potrzebom
czytelniczym mieszkańców. W związku
z tym już niebawem stworzymy na naszej
stronie internetowej formularz, w którym
czytelnicy będą mogli podawać propozycje
książek sugerowanych do zakupu do
naszego księgozbioru.
Moim marzeniem jest, aby biblioteka
była jeszcze bliżej społeczeństwa, zatem

w przyszłości w planie pracy biblioteki
znajdą się także samodzielne działania
plenerowe. Nie chciałabym dziś mówić
o nich więcej, bo takie zadania wymagają
bardzo rzetelnego rozeznania w środowisku i dużych przygotowań. Oczywiście
o wszystkim będziemy informować na
bieżąco i z wyprzedzeniem.
Tak sobie myślę, że wszystkie te marzenia chciałabym zebrać w jedno duże,
aby biblioteki stały się w przyszłości
jedną z kilku najważniejszych wizytówek
tej gminy.

Współczesny świat wymaga od
instytucji publicznych stałej obecności
w Internecie. Zamierza Pani zwiększyć
działalność w sieci?
Tak. Ponieważ wiem, że duże znaczenie w dotychczasowej pracy pracowników biblioteki miała działalność związana
z historią regionu, planuję w przyszłości
opracowywać wirtualne wystawy o tematyce historycznej. To przyszłość niestety
nieco odleglejsza, ponieważ nie da się zrobić wszystkiego naraz.

Czyli nie tylko promocja czytelnictwa,
ale także sięganie do korzeni. Jaki profil
obierze biblioteka?
Dokładnie tak. Parę lat temu podczas
konferencji bibliotekarzy organizowanej
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
w Bydgoszczy miałam przyjemność zaprezentować wykład na temat tożsamości
biblioteki na przykładzie placówki, w której wówczas pracowałam. O tożsamość i
jednocześnie swego rodzaju wyjątkowość
Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Popielowie i wszystkich filii bibliotecznych będę
teraz zabiegać.
Ta w y j ąt k ow o ś ć j e s t n i e w ąt p l i wie potrzebna w odniesieniu chociażby
do wspomnianej promocji czytelnictwa.
Tożsamość naszej biblioteki będziemy
budować w oparciu o książkę, która będzie
przewijać się we wszystkich naszych działaniach, co, mam nadzieję, z czasem przyniesie owoce.

Widzę, że zdążyła się Pani zorientować w dotychczasowej działalności
Biblioteki. Skąd ta wiedza?
Przede wszystkim z wielu rozmów,
które bardzo sobie cenię. Podobnie jak
współpracę, ponieważ twierdzę, że razem
można więcej. Tych spotkań i deklaracji wzajemnej pracy było naprawdę dużo.
Dlatego chciałbym już dzisiaj bardzo serdecznie podziękować Urzędowi Gminy
za obdarzenie mnie zaufaniem, pracownikom Biblioteki za ciepłe przyjęcie mnie
do grona oraz wszystkim mieszkańcom,
z którymi miałam przyjemność już spotkać
się i rozmawiać.

Marcin Luszczyk
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Nowiny gminne

Radni
jednogłośnie
przyznali
absolutorium

Fot. Marcin Luszczyk

Absolutorium zostało przyznane przez wszystkich obecnych na sali radnych.
Przy pełnej zgodności radnych przyjęte zostały uchwały udzielające Wójt
Sybilli Stelmach absolutorium i wotum zaufania. Także bez Inwestycje cieszą mieszkańców
zastrzeżeń wysłuchano raportu o stanie gminy i sprawozdania
Jedną z ważniejszych inwestycji 2021 roku była budowa Punktu
z wykonania budżetu.

R

ok 2021 był drugim, w którym pandemia koronawirusa odcisnęła niemałe piętno na codzienność. Liczne obostrzenia, niepewna sytuacja gospodarcza, destabilizacja życia nie pozostały bez
znaczenia na kształt budżetu i realizowanych inwestycji, jednak
gmina Popielów poradziła sobie i odnotowała kolejny owocny rok.

Liczby mówią same za siebie
Włodarze gminy Popielów bardzo roztropnie podeszli do zarządzania finansami, ponieważ nie byli pewni, jak mocno pandemia
wpłynie na rynek gospodarczy. Dalekowzroczne postępowanie okazało się strzałem w dziesiątkę i zapewniło samorządowi zrównoważony rozwój.
Miniony rok zamknięty został z nadwyżką budżetową w wysokości prawie 2,5 mln zł i brakiem nowych kredytów lub pożyczek. Dochody budżetowe zostały zrealizowane na poziomie
101% (45 304 988,85 zł), a więc do gminy wpłynęło więcej pieniędzy, niż było to planowane. Wydatki budżetowe wykonano w 92%
(42 833 855,01 zł), co oznacza, że udało się zrealizować większość
projektowanych inwestycji.
– Rok 2021 przyniósł nam nadzieję na pokonanie pandemii
koronawirusa, ale pokazał nam też, że wiele spraw nie zależy od nas;
napięta sytuacja polityczna, rosnąca inflacja, zmiany w sektorze finansowym. Pomimo tej złożonej sytuacji i jej skutków społeczno-gospodarczych podjęliśmy i zrealizowaliśmy wiele inwestycji infrastrukturalnych służących poprawie komfortu życia w naszych sołectwach.
Racjonalnie wydatkowaliśmy budżet, bo mieliśmy świadomość,
że każda złotówka ma znaczenie – mówi Sybilla Stelmach, wójt.
Sprawozdania finansowe i raporty z wykonania budżetu spotkały
się nie tylko z pozytywnymi opiniami całej rady gminy, ale także
Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w którym mieszkańcy mogą nieodpłatnie pozostawić trudne do segregacji śmieci.
Przebudowane zostały cztery gminne drogi: ul. Kościelna w Karłowicach, ul. Pokojska w Lubieni, ul. Polna w Nowych Siołkowicach
i ul. Klasztorna w Popielowie. Powstały drogi łączące Popielów
z Popielowską Kolonią oraz Popielów z Kabachami. Ponadto
gmina partycypowała w kosztach remontu drogi powiatowej
w Nowych Siołkowicach oraz sporządzenia projektu budowlanowykonawczego dla drogi Karłowice-Popielów.
Nad kąpieliskiem powstał budynek edukacji rybackiej wyposażony w toalety. Prowadzone były prace nad budową ścieżek pieszo-rowerowych, utworzeniem dwóch mieszkań wspomaganych oraz
uruchomieniem Klubu Seniora w Lubieni. Sfinalizowano generalną
modernizację Domu Kultury w Karłowicach. Gmina przystąpiła
do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Działania były wielokierunkowe
Poza inwestycjami trwałymi zrealizowano szereg projektów
miękkich, dzięki którym zakupiono wyposażenie dla poszczególnych placówek czy organizacji. Najmłodsi mieszkańcy wzięli udział
w projekcie „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”. Koła gospodyń i stowarzyszenia pozyskały środki na codzienne funkcjonowanie. Sołectwa zrealizowały swoje zadania w ramach przydzielonych
funduszy. Ponad 1,1 mln zł dotacji otrzymały Centrum Kultury
i Biblioteka.
Gmina rozwijała się pod każdym względem, co nie oznacza, że
nie ma nad czym wciąż pracować. Włodarze nieustannie starają
się pozyskiwać środki zewnętrzne, które umożliwiają im realizację nowych przedsięwzięć. Poprzez otrzymywane dofinansowania
miejscowości z każdym kolejnym rokiem stają się coraz piękniejsze
i funkcjonalniejsze.

Uchwały ważne dla gminy i mieszkańców

R

adni gminy Popielów regularnie spotykają się na sesjach
i decydują o wielu istotnych sprawach dla rozwoju wszystkich
sołectw. Podczas spotkania, które odbyło się 30 czerwca, nie tylko
przyznano włodarzowi wotum zaufania i absolutorium, ale także
przyjęto kilka uchwał o dużym znaczeniu dla mieszkańców.

Określono kierunki rozwoju do 2030 r.
Po wielomiesięcznych staraniach, konsultacjach i pracach
udało się przygotować Strategię Rozwoju Gminy Popielów na lata
2021-2030, która jest prymarnym dokumentem wyznaczającym długofalową politykę zarządzania samorządem. Wskazane
zostały kierunki rozwoju, przede wszystkim w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. W jej tworzenie zaangażowany był specjalnie powołany zespół oraz wszyscy zainteresowani
mieszkańcy, którzy mogli wskazać kluczowe dla nich aspekty.
Strategia zawiera cele, jakie powinny zostać osiągnięte w trwającym
dziesięcioleciu.
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Ułatwiono handel rolnikom
W piątki i soboty w godz. 6.00-14.00 będzie możliwość dokonania zakupów na parkingu, który położony jest przy ul. Kościuszki
w Popielowie (naprzeciw kościoła parafialnego). Rolnikom i ich
współdomownikom umożliwiony został handel produktów rolnych, spożywczych lub wyrobów rękodzielniczych, które powstają
w gospodarstwach rolnych działających na terenie gminy Popielów.

Dalej pomagają uchodźcom z Ukrainy
Gmina Popielów przystąpiła do porozumienia o partnerstwie
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu i zaangażowała się w realizację projektu „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim”. W ramach inicjatywy
dziesięć osób będzie mogło skorzystać z nauki języka polskiego,
dzieci i młodzież zostaną zaproszone do integracji oraz wyremontowany zostanie budynek po byłym ośrodku zdrowia w Stobrawie.
W obiekcie powstaną dwa mieszkania interwencyjne dla migrantów.

www.popielow.pl
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Kluby sportowe z Siołkowic i Rybnej
uczciły swoje jubileusze
Festyn w Starych Siołkowicach
Piłkarska społeczność świętowała ostatnio dwa duże jubileusze. Stulecie istnienia klubu uczczono 25 czerwca
w Starych Siołkowicach, zaś w Rybnej 9 lipca obchodzono sześćdziesięciolecie założenia pierwszej drużyny.

J

ednym z charakterystycznych obrazków wiejskiego życia
są weekendowe mecze piłki nożnej. Na płycie boiska stają
drużyny tworzone przez pasjonatów aktywnego trybu życia,
a wokół niej zasiadają wierni kibice. Jednak jedni i drudzy
oddają tej dyscyplinie całe swoje serce. Miłośnicy sportu
zostali zaproszeni na festyny zorganizowane przez LKS Start
Siołkowice i LKS Rybna.

Jeden z najstarszych klubów

Fot. Marcin Luszczyk

Klub sportowy w Starych Siołkowicach powstał w 1922 r.,
co czyni go jednym z najstarszych na Opolszczyźnie. Działalność rozpoczęto od gry w tenisa ziemnego oraz piłkę
piąstkową, a dopiero po pewnym czasie utworzono drużynę
piłkarską.
Jubileusz, który obchodzono 25 czerwca, był pełen sportowo-rekreacyjnych atrakcji. Za piłką od rana biegały dzieci,
a po nich zawodnicy Startu oraz goszczących drużyn. Wiek
piłkarzy nie miał znaczenia, bo liczyła się dobra zabawa
i sportowa rywalizacja.
Poza zmaganiami prowadzonymi na murawie można
było podziwiać występy zaproszonych gości, wśród których
znalazły się tancerki z zespołu „Euforia” oraz orkiestra dęta

Festyn w Rybnej

„Select Band”. Strażacy pokazali, jak wygląda ich praca podczas udzielania pomocy poszkodowanym w wypadku samochodowym. Dzieci mogły wyszaleć się na dmuchańcach
i w trakcie zabawy z animatorem.
Wymiar edukacyjny miały warsztaty prowadzone
w ramach „Dnia różnorodności biologicznej”, który jest jednym z działań projektu „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”. Jego założenia przybliżmy w sierpniowym numerze biuletynu.
Całodniowy program zakończył się wyjątkowym
pokazem laserów. Po nim był już czas na zabawę taneczną
prowadzoną przez DJ Pablo i zespół Atlantis.

Fot. Marcin Luszczyk

Rybna kultywuje dobre tradycje

www.popielow.pl

LKS Rybna ma swoje początki w 1962 r. Zawodnicy, którzy grają pod szyldem rekinów, znajdują się obecnie w klasie
A i mają zakusy na powrót do klasy okręgowej. Występowali
w niej w latach 2011-2015.
Festyn rozpoczął się 10 lipca zawodami wędkarskimi,
które przeprowadziło koło „Sum Rybna”. O godz. 11.00
na boisku spotkały się dzieci, ale prawdziwe sportowe emocje zaczęły się trzy godziny później, gdy wystartował turniej
piłkarski dla dorosłych. Spośród ośmiu drużyn najlepsi okazali się zawodnicy Orła Olszanki. Dominik Bogdan wygrał
konkurs podbijania piłki na siedząco, a w konkursie strzałów z połowy boiska zwyciężył Mateusz Mateja. Oboje
reprezentowali LZS Golczowice.
Dzieci nie tylko z ogromnym zaangażowaniem
włączyły się w kibicowanie, ale także chętnie brały udział
w zajęciach prowadzonych przez animatorki. Było przeciąganie liny, zabawy z chustą i radosne tańce. Do dyspozycji
były też dmuchane zamki. Dorośli mogli korzystać z obficie zaopatrzonego bufetu i cieszyć się z okrągłego jubileuszu.
Sportowa zabawa zakończyła się nad ranem, gdy z parkietu
zeszła ostatnia tańcząca para.
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Nowiny gminne

W Nowych Siołkowicach:
„To już lato.
Słoneczniej serca biją”
Po raz kolejny nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach odbyło się wydarzenie pn. „Na dobry początek lata”.
Festyn rekreacyjny cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wśród tłumnie przybył gości byli także przyjaciele z Czech.

S

Fot. Marcin Luszczyk

łońce, upał, lekki wiaterek, czysta plaża i ciepła woda. Czego
potrzeba więcej do szczęścia? Festynu na powitanie lata!
Gmina Popielów po raz kolejny zaprosiła wszystkich mieszkańców nad kąpielisko w Nowych Siołkowicach, gdzie przygotowano moc atrakcji z okazji rozpoczęcia wakacji. We wspólną
zabawę włączyli się partnerzy z Domašov u Šternberka i przyjaciele z Šternberka.
Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach stała się
26 czerwca miejscem tętniącym pozytywnymi wibracjami.
Wszyscy przybyli nad wodę z nieukrywaną radością, bo jak
śpiewał kabaret OT.TO: „To już lato. Słoneczniej serca biją”.
Tego dnia serce biły zdecydowanie słoneczniej, jednak wyjątkowo mocny upał nie przeszkodził dobrej zabawie. Nad bezpieczeństwem czuwali ratownicy oraz strażacy, a także zapewniono
ochłodzenie w postaci zraszaczy i zachęcano do picia wody oraz
smacznej lemoniady.
W tym dniu chyba nie było miejsca na kąpielisku, które
było niezagospodarowane. We wszystkich zakątkach coś się
działo. Na scenie i przed nią prezentowały się zespoły taneczne
i wokalne. Teatr Ekostudio przedstawił dzieciom spektakl pt.
„Zaplastikowani”. W namiotach rozstawionych wzdłuż chodnika prowadzone były warsztaty rękodzielnicze i kulinarne.
Promowano książkę kucharską, w której zawartych zostało
30 przepisów w pięciu językach.
Zainteresowani wysłuchali cennych rad dotyczących odnawialnych źródeł energii w domach jednorodzinnych. Kąpielisko stanowiło metę trzydziestopięciokilometrowej trasy rajdu
rowerowego prowadzącej przez inwestycje współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej.
Ciekawe zajęcia plastyczne przygotowały pracownice Gminnej Biblioteki oraz Centrum Kultury. Dzieci malowały gipsowe
figurki przyozdobione morskimi muszelkami czy tworzyły
własne bransoletki. Pod artystycznym okiem Aliny Mrugały
powstały piękne pejzaże prezentujące, a jakże, kąpielisko.
Piekące i oślepiające promienie słońca nie były straszne
sportowcom. Na dwóch boiskach do piłki siatkowej dwanaście duetów walczyło o Puchar Wójta Gminy Popielów. Mecze
towarzyskie rozegrali młodzi piłkarze z okolicznych szkółek.
– Najbardziej podobały mi się minizawody, podczas których
mierzyliśmy się z różnymi drużynami. Po wyczerpujących
meczach dostaliśmy smaczne gofry i lody, które pozwoliły
nam się ochłodzić. Było świetnie – mówi Błażej Tokarczyk,
zawodnik z Karłowic. Świętowanie zakończono koncertem
na żywo w wykonaniu zespołu JuicyPop.
Wydarzenie pn. „Na dobry początek lata – Wielokulturowa kuchnia – tu i teraz” zorganizowano w ramach projektu
„Kuchnia ponad granicami”, który jest realizowany przez
Urząd Gminy w Popielowie, a współfinansowany ze środków
Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach programu
INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków
budżetu państwa. W organizacji festynu pomogli Opolskie
Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Europe Direct Opole.

Projekt „U nas wszystko gra – muzyka ponad granicami” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków budżetu państwa.
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Kolejny rocznik opuścił mury podstawówki
z dobrymi wynikami
Ósmoklasiści poznali 1 lipca wyniki egzaminu przeprowadzonego na zakończenie nauki. Uczniowie szkół podstawowych gminy Popielów po raz kolejny osiągnęli rezultaty lepsze
niż ich rówieśnicy w kraju.

P

rzejście z podstawówki do szkoły średniej to ważne wydarzenie
w życiu każdego młodego człowieka. Nastolatek wybiera szkołę,
w której chce rozwijać swoje konkretne zainteresowania i kształtuje swoją przyszłość. O dostaniu się do upragnionej szkoły decydują wyniki egzaminu ósmoklasisty, które w gminie Popielów są
satysfakcjonujące, a nierzadko nawet bardzo dobre.
W roku szkolnym 2021/2022 naukę w ośmioletniej szkole podstawowej zakończyło 107 uczniów. Najwięcej osób opuściło mury
popielowskiej szkoły – 52 absolwentów (w tym 2 z Ukrainy).
Karłowice wypuściły w świat 29 uczniów (w tym 2 z Ukrainy),
a w Starych Siołkowicach edukację zakończyło 26 osób.

Uczniowie w gminie Popielów
najlepiej poradzili sobie z językami
obcymi, zaś najsłabiej z językiem
polskim, co z jednej strony może
cieszyć, a z drugiej smucić. Młodzież dostrzega zalety bycia poliglotami, ale nie docenia rodzimego
języka i jego wartości. W dwóch
placówkach sprawdzono znajomość
języka rosyjskiego (PSP Karłowice
– 91%, PSP Popielów – 96%).
Najwyższe wyniki z wszystkich przedmiotów osiągnęli ósmoklasiści z Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach. Gmina
Popielów może pochwalić się rezultatami wyższymi niż osiągnięto
w powiecie, województwie, a nawet kraju. Wszystkim uczniom
i nauczycielom gratulujemy!

PSP Karłowice

PSP Stare
Siołkowice

PSP Popielów

Gmina
Popielów

Powiat
opolski

Województwo
opolskie

Kraj

Język polski

65%

54%

61%

60%

59%

58%

60%

Matematyka

74%

54%

56%

61%

58%

55%

57%

Język angielski

77%

75%

65%

72%

67%

66%

67%

Język niemiecki

98%

48%

66%

71%

65%

57%

50%

Trwa już wypłata
wyprawki szkolnej
Od początku lipca można składać wnioski o świadczenie
„Dobry Start”. Termin przyznania pieniędzy jest zależny
od daty złożenia dokumentów, dlatego warto zrobić to już
przed nowym rokiem szkolnym.

W

akacje to czas beztroski nie tylko
dla dzieci, które nie muszą zerkać do książek, ale także dla rodziców,
którzy nie muszą pomagać pociechom
w odrabianiu zadań czy pilnować
ich systematycznej nauki. I choć do
początku nowego roku szkolnego jest
jeszcze ponad miesiąc, to warto już
dziś wypełnić formalności związane
z wyprawką szkolną.
Program „Dobry Start” jest skierowany tylko do uczniów,
którzy pobierają naukę w szkołach, jednak nie mają więcej niż
dwadzieścia lat. Okres poboru świadczeń jest wydłużony o cztery
lata dla osób niepełnosprawnych. Nie uwzględnia się w nim
dochodu rodziny.
Wnioski o wsparcie finansowe w wysokości 300 zł można
składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą wirtualną poprzez
trzy kanały: Platformę Usług Elektronicznych, system bankowości elektronicznej i portal Emp@tia. Zgodnie z zapewnieniami
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który zajmuje się obsługą
wniosków, pieniądze mają zostać przekazane na wskazany
rachunek do pięciu dni roboczych od przyznania świadczenia.
Wnioski, które zostaną złożone do 31 sierpnia, zostaną
rozpatrzone do końca września. Pierwsze wypłaty nastąpiły
18 lipca, a informacja o przyznaniu świadczenia zostaje automatycznie wysłana na skrzynkę odbiorczą na profilu PUE ZUS.
www.popielow.pl

Bezpłatna
rehabilitacja lecznicza
dla mieszkańców
Reha Vital ze Starych Siołkowic realizuje program polityki
zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej. Mieszkańcy
gminy Popielów mogą skorzystać z bezpłatnych świadczeń.

W

gminie Popielów realizowany jest program polityki zdrowotnej, który jest uzupełnieniem świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Dzięki niemu mieszkańcy mają dostęp do bezpłatnych zabiegów
i ćwiczeń, które w 2022 r. są prowadzone przez firmę Reha Vital,
zlokalizowaną przy ul. Michała 39 w Starych Siołkowicach.
Wnioski składać mogą mieszkańcy wszystkich sołectw,
jednak liczba miejsc jest ograniczona. W katalogu darmowych
usług znajdują się: zabiegi z fizjoterapeutą, zabiegi kinezyterapii, ćwiczenia grupowe ogólnoustrojowe, zabiegi w kriokomorze,
zabiegi fizykalne, masaże, zabiegi z wykorzystaniem wody. Fizjoterapia może być również zrealizowana w warunkach domowych.
Ostatnią z opcji są spotkania poprzez system zdalny.
Do zakwalifikowania się do programu potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub odpowiedniego specjalisty,
który udziela świadczeń finansowanych przez NFZ. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami tel.: 722 202 608
i 77 540 01 93. Darmowe
usługi wykonywane będą
do 15 grudnia.
Program jest w całości opłacony ze środków
budżetu gminy Popielów.
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Muzyczna różnorodność
wybrzmiała ponad granicami
Po półtorarocznych działaniach zakończyła się realizacja
projektu „U nas wszystko gra. Muzyka ponad granicami”.
W polsko-czeskim partnerstwie odbyło się kilka warsztatów
instrumentalnych, wokalnych i tanecznych. Zakupione zostały nowe instrumenty.

D

ziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-czeskiego na obszarze województwa opolskiego oraz powiatów Bruntál i Jesionik
jest podstawą budowanych relacji i więzi społecznych, kulturowych,
a nawet gospodarczych. Z chęci powołania do życia ponadnarodowej wspólnoty w pierwszym kwartale 2021 r. współpracę rozpoczęły
Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie,
gmina Domašov u Šternberka i Miejski Dom Kultury w Šternberku.
Trójstronne partnerstwo zakładało realizację projektu
pn. „U nas wszystko gra. Muzyka ponad granicami”, poprzez który
została ukazana mozaika artystyczna pogranicza oraz bogactwo
lokalnego dziedzictwa – folklor Śląska i Moraw. Sięgnięto także
po europejskie, a nawet światowe brzmienia.

Poznali różne dziedziny muzyki
W trakcie cyklu warsztatów instrumentalnych młodzi uczestnicy nie tylko zdobyli wiedzę teoretyczną o instrumentach, ale także
mogli usłyszeć na żywo ich dźwięki oraz mieli możliwość samodzielnej gry. Swą wiedzą każdorazowo dzielili się wybitni muzycy,
np. Piotr Iwasyszyn, zawodowy pianista z Karłowic czy Moises
Bethencourt, hiszpański aranżer. Lekcje kończyły się koncertami mistrzów, którzy grali na: fortepianie, instrumentach dętych,
klarnecie, akordeonie i gitarze.

Taniec i śpiew były dopełnieniem
Liczna grupa dziewczynek, dziewcząt i pań posiadła nowe
zdolności taneczne. Zawodowi tancerze podczas kilku spotkań
zapoznali adeptki z krokami tańców towarzyskich oraz elementami tańców narodowych i ludowych z Polski i Czech. Nabyte

umiejętności zostały zaprezentowane przed szeroką publicznością,
podczas jednego z wydarzeń kulturalnych.
Kilkunastoosobowe grono miłośników śpiewu skorzystało
z lekcji poprowadzonej przez Agnieszkę i Andrzeja Wilczyńskich.
Młodzi wokaliści poznali skalę swojego głosu, pracowali nad modulacją i śpiewali z podziałem na głosy. Prowadzący udowodnili swój
kunszt muzyczny podczas koncertu chóru Feelingospel.

Artystyczna uczta dla duszy
Działania, rozpoczęte w marcu 2021 r., zostały zwieńczone uroczystym koncertem, który odbył się 25 czerwca br. W podsumowaniu wzięli udział aktywni uczestnicy warsztatów z Polski oraz Czech
oraz przedstawiciele trzech zaangażowanych partnerów. Był to
czas podziękowań, wzruszeń, ale i artystycznych uniesień. W kilku
układach zaprezentowali się Ewa Polesińska i Marcin Karpiński,
tancerze krajowej mistrzowskiej klasy tanecznej A, trenujący na co
dzień w grupie Dance Team Dobrzeń Wielki. Ogromnym aplauzem
nagrodzeni zostali akordeoniści Kateryna Bahrii i Kamil Topaczewski, tworzący duet Eastern Duo. Zachwyciły także nietuzinkowy
głos Julii Derewlany oraz skoczne melodie wygrywane przez orkiestrę dętą „Select Band”.

Wspomnienia pozostaną na długo
Realizacja projektu umożliwiła dwóm społecznościowym
wymianę dobrych praktyk, zawarcie bliższej współpracy i promocję swojego dziedzictwa kulturowego, a konkretnie jego muzyczno-artystycznej odsłony.
Projekt nie był istotny tylko z punktu duchowo-społecznego.
Był też ważny materialnie, bowiem na jego realizację otrzymano
dofinasowanie w wysokości 19 738,70 euro, za które Centrum
Kultury mogło wyposażyć się w: gitary i fortepian cyfrowy,
przypinane oświetlenie do pulpitów nutowych oraz stroje dla
orkiestry dętej.

Fot. Marcin Luszczyk

FOTORELACJA Z KONCERTU PODSUMOWUJĄCEGO DZIAŁANIA

Projekt „U nas wszystko gra – muzyka ponad granicami” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków budżetu państwa.
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To była prawdziwie piękna
sztuka biblioteczna
Ponad 200 dzieci uczestniczyło w zajęciach literacko-plastycznych, które były prowadzone w popielowskiej bibliotece. „CzyTo sztuka” pomagała rozwijać
wyobraźnię, integrowała i zachęcała do czytania.

A

Fot. archiwum GBP

by istnieli wielcy poeci, muszą być wielcy czytelnicy.
Słowa Walta Whitmana, prekursora współczesnej literatury amerykańskiej, ukazują sens zaznajamiania już najmłodszych dzieci z bibliotekami i czytaniem. Świadomy
czytelnik to ten, który obcuje z książkami od pierwszych
swoich dni.
Gminna Biblioteka Publiczna od stycznia do końca
czerwca przeprowadzała zajęcia literacko-plastyczne
pn. „CzyTo sztuka”. Ich odbiorcami były dzieci w wieku
przedszkolnym wraz z rodzicami lub dziadkami, a także
uczniowie szkół podstawowych.
– Cotygodniowe spotkania były wartościowe z wielu
powodów. Przede wszystkim dzieci były zachęcane do
sięgania p o książki czy przeglądania ich. Poprzez
wspólną zabawę i czytanie odkrywały, że literacki świat
jest pasjonujący i to niezależnie od tego, czy wyszedł on

świeżo z drukarni, czy ma już swoje lata – mówi Barbara
Kopka, bibliotekarz.
Każde spotkanie zaczynało się wspólną lekturą wybranej
książki, której fabuła była motywem przewodnim warsztatów plastycznych. Dzieci uruchamiając swoją wyobraźnię,
tworzyły piękne prace. Do ich powstania wykorzystywały
różnorodne techniki i materiały, bo nierzadko bazowano
na rzeczach, które wydawać by się mogło, że są już niepotrzebne, np. folia bąbelkowa, zepsute płyty CD, słoiki.
– Zajęcia były prowadzone przez bardzo sympatyczną
panią, którą uwielbiały nie tylko dzieci. Jej podejście i panująca
w bibliotece atmosfera zachęciła mojego syna do częstszego
wypożyczania i czytania książek. Dodatkowo dzięki spotkaniom dzieci zawarły nowe przyjaźnie, a my, rodzice, otrzymaliśmy nowy wystrój domów, który tworzą kolorowe prace plastyczne – mówi Stefania Dziubek, mama Filipa.
W czterdziestu trzech spotkaniach wzięło udział
235 dzieci oraz 137 opiekunów. Pracownice biblioteki mają
nadzieję, że wspólnie spędzony czas dostarczył wszystkim
miłych wspomnień i wielu tematów do rozmów.

W sierpniu II edycja festiwalu
Popielove Folkowe
Centrum Kultury zaprasza 28 sierpnia na festiwal rękodzieła i regionalnych produktów „Popielove Folkowe”.
Wciąż otwarta jest lista chętnych do zaprezentowania
swojego stanowiska.

F

estiwal rękodzieła i regionalnych produktów „Popielove Folkowe” wszedł do stałej oferty wydarzeń realizowanych przez
Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji. W tym
roku impreza promująca lokalnych twórców, naturalne produkty
czy rzemieślnicze ozdoby odbędzie się 28 sierpnia (niedziela).
Okoliczni wytwórcy, rzemieślnicy, chałupnicy, zielarze, pszczelarze i inni dostępni będą w godz. 13.00-19.00

na zielonym placu za budynkiem. Od godz. 14.00 prowadzone będą warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych. Na
scenie zaprezentują się ciekawi
artyści i wygłoszone zostaną prelekcje. W konkursie o „Złotą
warzechę” zostaną wybrane najsmaczniejsze przetwory. Chętni
będą mieli okazję odwiedzić Izbę Śląską.
Szczegóły wydarzenia znaleźć można na stronie internetowej i Facebooku placówki. Osoby zainteresowane wystawieniem swojego stoiska proszone są o kontakt pod numerem
tel. 77 469 21 93.

Mamy będą miały czas na rozwój
Biblioteka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu, do którego zaproszone mamy. Kobiety podczas
cyklu warsztatów będą pracować nad automotywacją,
poznają ćwiczenia relaksacyjne czy wykonają ogródki
w szkle.

G

minna Biblioteka Publiczna z/s w Popielowie znalazła
się wśród 30 organizacji z całego kraju, które zwyciężyły
w III edycji konkursu grantowego „Skrzydła dla Mamy” organizowanego przez Fundację BGK. Placówka przy merytorycznym wsparciu pracowników Urzędu Gminy otrzymała
14 500 zł dofinansowania, za które zrealizuje projekt
pt. „MAMY czas na rozwój”.
Działania projektowe skierowane będą do dwunastu
pań z gminy Popielów, które przebywają na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim lub pozostają bez pracy ze względu
na opiekę nad dziećmi. Plakaty informujące o rekrutacji,

www.bibliotekapopielow.pl

która będzie prowadzona we wrześniu, będą dostępne na stronach internetowych i Facebooku gminnych instytucji oraz
w ogólnodostępnych miejscach publicznych.
Kilkanaście spotkań warsztatach zostanie ujętych w tematykę: psychologii, prac manualnych, sportu, zdrowego życia
i praktyki zawodowej. Uczestniczki zostaną wyposażone
w bagaż wiedzy potrzebnej do powrotu na rynek pracy,
a także w wiadomości, które są przydatne w życiu osobistym,
np. wykonywanie wianków, ćwiczenia oddechowe, pierwsza
pomoc.
Mamy wykorzystując zdobyte wiedzę i techniki, będą
miały okazję zaprezentować się przed lokalnymi paniami,
które mają własne firmy, pracują
w administracji lub prowadzą agroturystykę. Podczas wieńczącego
projekt spotkania odbędzie się
wymiana doświadczeń.
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Gospodynie z Rybnej podbiły Opole
i nie mówią dość

O

d pewnego czasu kobiety przejmują inicjatywę i zakładają organizacje, w których mogą aktywnie spędzać czas i integrować się
z mieszkankami swojej wsi. Najmłodszą grupą w gminie Popielów
jest Koło Gospodyń Wiejskich „StyLOVE z Rybnej”, które powstało
w październiku 2021 r.
Szesnaście pań połączyło się, aby zrobić coś dla siebie i swojej
miejscowości, w której drzemią liczne talenty. Gospodynie zapragnęły pokazać szerszemu gronu odbiorców, że w Rybnej można znaleźć smaczne potrawy, piękne rękodzieła i wyśmienite nalewki. Koło
już niejednokrotnie udowodniło to na terenie gminy, a 10 lipca
przekonało o tym całe województwo.
KGW wzięło udział w drugim etapie konkursu „Polska od
Kuchni”, który odbył się na opolskim rynku. Przygotowało ono
piękne stanowisko reprezentujące wieś oraz gminę, ale także wystartowało w plebiscycie „Miss Wdzięku 45+”. Wdzięk Sylwii Gawlas-Dąbrowskiej został dostrzeżony przez publiczność, która przyznała
przewodniczącej koła pierwsze miejsce, oraz komisję, która nagrodziła ją tytułem II wicemiss.
– Jechałyśmy do Opola dla dobrej zabawy, rozrywki, a odniosłyśmy takie wyróżnienie. Jest ono dla nas wielkim zaszczytem,

ponieważ pochodzimy z małej miejscowości, był to nasz pierwszy
start w konkursie i nie mamy jeszcze tak dużego doświadczenia
jak inne koła. Bawiłyśmy się naprawdę świetnie – mówi Gawlas-Dąbrowska, laureatka festiwalu.
Wraz z tytułami wręczone zostały nagrody. Jedną z nich był
bon o wartości 1000 zł, który wspomoże działalność koła. Drugą,
chyba ważniejszą, był awans do etapu krajowego. Odbędzie się on
1 października na Stadionie Narodowym im. Kazimierza Górskiego
w Warszawie. Już dziś trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Fot. archiwum prywatne

Sylwia Gawlas-Dąbrowska z KGW StyLOVE z Rybnej zdobyła tytuł Miss Publiczności w opolskiej odsłonie konkursu
„Polska od Kuchni”. W październiku będzie reprezentować
województwo na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Na Kabachach
powstanie sieć kanalizacji sanitarnej
Prawie 4 mln zł ma kosztować budowa sieci kanalizacji
sanitarnej ciśnieniowej w popielowskim przysiółku Kabachy.
Gmina Popielów stara się o dofinansowanie.

W

gminie Popielów niemalże 89% mieszkańców korzysta z sieci
kanalizacyjnej, jednak ta wartość ma ulec zmianie, ponieważ
planowane jest stworzenie kolejnego odcinka kanalizacji. Mieszkańcy przysiółka Kabachy do marca 2025 r. powinni zostać podłączeni do układu.
Zarząd Województwa Opolskiego przeprowadził nabór wniosków na zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i 11 lipca
zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy
poszczególnym samorządom. Wniosek złożony przez gminę
Popielów znalazł się na wysokiej 7. lokacie i tym samym zmieścił
się w limicie środków przyznanych dla województwa. Dokumentacja musi jeszcze przejść kontrolę administracyjną.

Zadanie zakłada rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej
na terenie miejscowości Popielów, a konkretnie na obszarze
Kabach. Inwestycja ma zostać przeprowadzona w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a więc wykonawca wybrany w postępowaniu
przetargowym będzie odpowiadać za wykonanie dokumentacji,
uzyskanie pozwoleń i przeprowadzenie robót budowlanych.
Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami
i pompowniami dla ok. 30 posesji ma powstać wzdłuż ulic:
Kraszewskiego, Moniuszki, Szkolna, Prusa, Zielona. W planach
jest również wykonanie odcinka sieci wodociągowej przy ulicach:
Szkolna, Prusa i Zielona.
Inwestycja, której finał przewidziany jest na marzec 2025 r.,
ma kosztować ponad 3 600 000 zł, z czego gmina Popielów miałaby
zapłacić jedynie ok. 600 000 zł.

Dzieci i młodzież z Kurzni lubią tańczyć
Grupa 25 osób w młodym wieku weźmie udział w warsztatach
tanecznych i spotkaniu integracyjnym. Dofinansowanie na
organizację ciekawych zajęć otrzymały zaangażowane mamy.

T

aniec zyskuje coraz więcej zwolenników – i to tych aktywnych,
którzy biorą czynny udział w lekcjach. Dzieci i młodzież poszukują w tej aktywności nowej i ciekawej przestrzeni do integracji,
uzewnętrznienia emocji i dobrej zabawy. Ten fakt dostrzegła grupa
kilku mam z Kurzni, które napisały dla swoich pociech projekt
pn. „Tańczymy, bo lubimy. Letnie warsztaty tańca”.
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 4750 zł w ramach
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich koordynowanego przez
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Jego
realizacja rozpocznie się w sierpniu i potrwa do końca października.
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Świetlica w Kurzniach zmieni się w salę treningową, w której zorganizowanych zostanie
pięć warsztatów tanecznych. Dwudziestopięcioosobowa grupa dzieci i młodzieży pozna podstawy tańca klasycznego, spróbuje swoich sił w tańcu jazzowym,
hip-hopie, tańcu lyrical jazz oraz nauczy się techniki gaga. Jedne
zajęcia będą miały charakter wyjazdowy. W Brzeskim Centrum
Kultury odbędą się warsztaty integracyjne, w których poza uczestnikami projektu wezmą udział grupy działające przy tym ośrodku.
Do wspólnych zmagań tanecznych zostaną także zaproszone
osoby z Ukrainy, które goszczą w Kurzniach. Uczestnicy poprzez
warsztaty ruchowe nie tylko udoskonalą umiejętności koordynowania własnym ciałem i panowania nad nim, ale także nawiążą
nowe więzi i stworzą grupę skupiającą pasjonatów aktywnego
spędzania czasu.
www.popielow.pl

2022 lipiec

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.

w Popielowie
wyrosła lilia gigant

I

Z

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.
Przepisy prosimy przesyłać na maila
nowinygminne@gmail.com
W miarę możliwości
warto dołączyć do nich fotografię potrawy.
Fot. Marcin Luszczyk

Nalewka
z czarnej
porzeczki
Składniki:
• 1 kg czarnej porzeczki
• 500 ml spirytusu rektyﬁkowanego 95%
• 500 ml wódki 40%
• 500 g cukru (lub mniej)
Wykonanie:
Świeżo zebrane owoce dokładnie umyć pod zimną, bieżącą wodą
(owoce mogą być wcześniej przemrożone). Czarną porzeczkę przełożyć
do dużego i czystego słoja. Wlać 500 ml wódki, a następnie 500 ml
spirytusu. Słoik zamknąć i zakołysać zawartością. Słój odstawić
w lekko słoneczne miejsce na kilka tygodni (od miesiąca do czterech).
Czas wpływa na intensywność smaku. Po odstaniu czystą nalewkę
zlać do mniejszego słoja.
Do dużego słoja z samymi porzeczkami wsypać 500 gramów cukru,
zamieszać i zamknąć. Słój odstawić w słoneczne miejsce. Codziennie potrząsać. Cukier powinien rozpuścić się do pięciu dni, a jeśli nie,
to dodać trochę odlanej nalewki. Po dwóch dniach owoce przecedzić
przez sito (lub gazę) do słoja z płynem. Gotową nalewkę dobrze jest
przeﬁltrować przez jednorazowe ﬁltry do kawy lub kilka warstw gazy.
Smacznego!

wona Baron z Popielowa wyhodowała lilię
o niepowtarzalnych rozmiarach: 225 cm wysokości i 12 obwodu pnia.
Ma ona ponad dwadzieś ci a kw i atów, któr ych
rozpiętość osiąga nawet
25 cm. Piękna purpurowa
roślina jest dostrzegalna
z daleka ze względu na
swą wielkość, ale przyciąga
także zapachem, któr y
roztacza się po najbliższej
okolicy.

***
Koniec,
Koniec bez początku,
Koniec, który jest początkiem,
Koniec snów na jawie,
Koniec niespełnionych marzeń,
Koniec długiej nocy,
Spotkanie dnia.
Koniec, czarny jak nocne niebo.
Koniec, który może być inny.
Koniec, którego szukamy,
Od którego uciekamy,
Którego się boimy.
Przywilej i przekleństwo.
Śmierć.
Nie jesteśmy nieśmiertelni.
Umieramy, a jednak żyjemy.
Wszystko co mamy,
Co kochamy.
Musimy opuścić.
Opuścić dla śmierci i życia.
Dla nieśmiertelnej duszy.
Dla nas.
Zostawiamy jednak coś więcej.
Zostawiamy wspomnienia.
Zostawiamy nadzieję.
Mamy miłość.
Miłość, która nas prowadzi.
Miłość, która dała nam kolejną szansę.
Jagoda Bąk,
piętnastolatka z Karłowic

solidna,
pewna, lokalna.
siła przedsiębiorstw
gminy Popielów

Z

apraszamy do kontaktu usługodawców, którzy chcą przybliżyć czytelnikom swoją działalność. Jednorazowa i bezpłatna
forma promocji obejmuje: nazwę, lokalizację, dane kontaktowe,
zakres działalności i logo (jeśli firma posiada).
Zainteresowani proszeni są o przesłanie wskazanych
informacji na adres: nowinygminne@gmail.com.

www.popielow.pl
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Twoja krew – czyjeś życie.
Do Popielowa przyjedzie
krwiobus
Już 28 sierpnia odbędzie się akcja poboru krwi w Popielowie.
Choć krwiobus stanie przed Centrum Kultury już po raz trzeci,
to organizatorzy liczą na duże zainteresowanie wśród mieszkańców
gminy Popielów.

M

edycyna XXI w. jest bardzo rozwinięta, lecz w dalszym ciągu nie jest
w stanie wyprodukować płynu, który mógłby zamienić krew, bo jej nie
da się zastąpić. Krew do leczenia lub ratowania życia można pozyskać tylko
od ludzi, dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie magazynów
szpitalnych.
Wielu dawców regularnie odwiedza Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu lub jego oddziały terenowe, jednak wciąż
prowadzone są akcje informacyjne, które mają zachęcić do oddawania krwi.
Rada Sołectwa Popielów od trzech lat włącza się w pomoc i zaprasza krwiobusa. Kolejna edycja poboru krwi odbędzie się 28 sierpnia (niedziela) w godz.
13.00-16.00 na placu przed budynkiem Samorządowego Centrum Kultury,
Turystyki i Rekreacji w Popielowie (ul. Powstańców 34).
Potencjalnym dawcą może zostać każdy dorosły, który nie ukończył
60. roku życia i jest w dobrej kondycji zdrowotnej, a masa jego ciała nie ma
mniej niż 50 kg. Dyskwalifikacją są różnego rodzaju choroby, ale także niedawno przekłute uszy czy wykonany tatuaż. Zbyt tłusty posiłek również uniemożliwi nam pomoc, gdyż krew będzie niezdatna do podania innej osobie.
Kwalifikacja dawców odbywa się na podstawie kwestionariusza przedmedycznego, badania lekarskiego oraz badań laboratoryjnych. Ostateczną
decyzję o poborze krwi lub jej składników podejmuje lekarz, który znajduje
się w krwiobusie. Zainteresowani muszą mieć ze sobą dokument tożsamości.

Dostaniesz dofinansowanie
na usunięcie azbestu

A

zbest zaliczany jest do jednych z wielu niechcianych pamiątek
po czasach PRL-u. Przed kilkudziesięcioma laty ten rakotwórczy materiał z racji swojej dużej wytrzymałości, nieprzepuszczalności wody i niskiej ceny był powszechnie wykorzystywany do pokrywania dachów. Dziś znajduje się w niechlubnym gronie dziesięciu
najgroźniejszych zagrożeń na Ziemi.
Zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem z 2003 r. wszelkie
wyroby zawierające azbest muszą zostać zdemontowane, zebrane

Plastikowe nakrętki
mają wielką moc
W Popielowie i Nowych Siołkowicach stoją metalowe kosze
w kształcie serca, do których można wrzucać plastikowe
nakrętki. Surowce zbierane są na konkretne cele.

T

rwa upalne lato, podczas którego mamy zwiększone pragnienie i spożywamy więcej napojów niż w innych okresach roku.
Tym samym produkujemy więcej odpadów, bo opróżniamy więcej
butelek, które nierzadko zwieńczone są plastikowymi nakrętkami.
Nie wyrzucajmy ich do śmieci, a nadajmy im nowe przeznaczenie.
Zachęcamy do zbierania nakrętek i wrzucania ich do metalowych koszy w kształcie serc, które zlokalizowane są w Popielowie na
ul. Wolności oraz w Nowych Siołkowicach na ul. Wiejskiej. Zakrętki
wykonane z tworzywa PET są skupowane w specjalnych punktach,
z których następnie przekazywane są do recyklingu.
Sołectwa mają określone cele, na które przekazują zyski ze
sprzedaży tych plastikowych surowców. W Popielowie nakrętki
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i zutylizowane do końca 2032 r. Dlatego też Wojewódzki Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu po raz kolejny
ogłosił nabór wniosków na usunięcie tych szkodliwych materiałów.
Gmina Popielów planuje wystąpić o dofinansowanie zadania
w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy mają na swojej posesji te szkodliwe dla zdrowia
wyroby i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej gminy. Firma
specjalizująca się w tym zakresie przeprowadzi działania w 2023 r.
Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do 16 września
br. (do godz. 14.00) w Urzędzie Gminy. Formularz dostępny jest
w placówce oraz na stronie internetowej.

zbierane są na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Opolskiej w Starych Siołkowicach. Sołectwo Nowe Siołkowice
pozyskane fundusze odkłada na wkład własny do projektów, które
realizowane są przez tamtejsze stowarzyszenie i radę sołecką.
Pamiętajmy, że zbierając nakrętki, możemy realnie pomóc.
Ograniczamy ilość śmieci znajdujących się w środowisku oraz
wspieramy lokalne inicjatywy i instytucje. Postawmy w swoich
domach pojemniki na plastikowe zamknięcia, a później wsypujmy
je do pięknych serc.

Fot. Marcin Luszczyk

Do 16 września możesz złożyć wniosek o udzielenie dotacji
na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych.
Gmina Popielów planuje wystąpić o dofinansowanie zadania.

Nowe Siołkowice, ul. Wiejska

Popielów, ul. Wolności

www.popielow.pl

