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Odkryj piękno swojej okolicy

Fot. Marcin Luszczyk

W Starych Siołkowicach w budynku przy ul. Michała 55 
mieści się nie tylko filia biblioteki i remiza strażacka, ale 

również i zba pamięci Jakuba Kani, poety, działacza i zasłużonego 
mieszkańca regionu. W niewielkim pomieszczeniu prześledzić 
można życie i twórczość tej ważnej postaci. Znajdują się w nim 
osobiste przedmioty Kani (np. pióro), jego rękopisy oraz liczne 
zdjęcia i wycinki z gazet.

Jakub Kania urodził się 11 lipca 1872 r. w Starych Siołkowi-
cach w rodzinie rolniczej Jana i Elżbiety z domu Glatki. Jakub był 
jedynakiem i jego ojciec starał się nie obciążać syna nadmiernymi 
obowiązkami, tak aby ten miał czas na naukę i czytanie. Choć 
we wsi posługiwano się na co dzień śląską gwarą, to rodzice zwra-
cali uwagę na naukę języka polskiego. Ojciec Jakuba sam cenił sobie 
literaturę polską i zasiadając do książek, czytał je na głos, w domu 
także mówiono w języku polskim.

W wieku 20 lat Jakub został wcielony do wojska. Służył 
w garnizonie w Prudniku, gdzie poznał nauczyciela Filipa 
Robotę, który zachęcił go do publikowania w „Gazecie Opolskiej”. 
Jakub Kania swoje notatki i relacje wysyłał redaktorowi naczel-
nemu, wielce zasłużonemu budzicielowi polskości Bronisławowi 
Koraszewskiemu. Redakcja poprawiała teksty pisane gwarą, aby 
bliższe były językowi literackiemu, a następnie publikowała. Taki 
tok pracy Jakub Kania wykorzystywał do nauki – porównywał swoje 
rękopisy z wersją drukowana i uczył się na błędach, dzięki czemu 
coraz lepiej opanowywał polski język literacki i jego gramatykę. 
Współpraca redakcyjna szybko zamieniła się w wieloletnią przyjaźń 

z Koraszewskim. Siołkowicki poeta nie tylko był stałym korespon-
dentem, ale też rozpowszechniał „Gazetę Opolską” w swojej wiosce.

Jakub Kania już w młodym wieku aktywnie działał w siołko-
wickiej filii Towarzystwa Polsko-Katolickiego „Oświata”. Organi-
zował spotkania i zabawy, na których m.in. deklamowano wiersze 
i grano przedstawienia teatralne. Poza tym poeta pisał i wygłaszał 
przemówienia. W tygodniu pochłaniała go praca na gospodarstwie 
i przy ulach, ale w niedzielę i święta wolny czas przeznaczał na pasje 
i „sprawy światowe”. Oprócz pracy na liczącym 15 ha gospodarstwie 
prowadził własną fi rmę handlującą nawozami i węglem.

Wziął udział w uroczystości odsłonięcia pomnika Adama 
Mickiewicza w Warszawie w 1898 r. Podróż ta odcisnęła niezatarte 
piętno na jego dalszym życiu. Na warszawskich salonach zaprezen-
tował wiersze swoje oraz Franciszka Wilczka z Dobrzenia Małego, 
czym wywarł niemałe wrażenie. Spotkał tam wielu wybitnych 
twórców kultury polskiej, a szczególnie niezapomniane okazało 
się spotkanie z Henrykiem Sienkiewiczem. Wielki pisarz przesłał 
mu nawet swoje książki dla podtrzymywania ducha polskiego na 
podopolskich wioskach.

Już jako stateczny wiekiem i dojrzały literacko twórca Kania był 
chętnie zapraszany na śląskie wesela, gdzie pełnił bardzo ważną rolę 
starosty weselnego. Znał tradycyjne formy obrzędowe i dbał o ich 
zachowanie w modernizującym się świecie. Był aktywnym działa-
czem na rzecz polskości – należał do Związku Polaków w Niem-
czech i związanych z nim organizacji. Swoim talentem oratorskim 
wspierał polskich kandydatów w wyborach lokalnych i do parla-
mentu pruskiego. Jego przemowy i wiesze „polityczne” pełne były 
zapału, ale też ironii, złośliwego żartu czy aluzji.

Pełna politycznych odniesień była też sprawa „kradzieży” 
sztandaru Kriegerverein. Złośliwy żart, który dziś nazwaliby-
śmy politycznym happeningiem, zakończył się dla Kani półrocz-
nym pobytem w więzieniu. Trudne były dla niego także oskarże-
nia o szpiegostwo i służba na froncie francuskim w trakcie I wojny 
światowej, jednak nie złamało to jego pogody ducha, o czym 
świadczą zachowane z tego okresu wiersze. Lata II wojny świato-
wej przeżył w Siołkowicach. Od 1945 r. ponownie zaangażował się 
w sprawy społeczne i polityczne. Został radnym Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Katowicach, członkiem Polskiego Stronnictwa 
Ludowego (później ZSL). Działał w Samopomocy Chłopskiej, 
zbierał składki na pomnik Czynu Powstańczego na Górze św. Anny. 
W 1954 roku został przyjęty w poczet Związku Literatów Polskich. 
Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski. Poeta zmarł 3 grudnia 1957 roku 
w Starych Siołkowicach.

Odcisnął on tak duże piętno na życiu Opolszczyzny, że stał się 
patronem wielu ulic, m.in. w: Opolu, Skorogoszczy, Jemielnicy, 
Popielowie i Stobrawie. Jego imię nosi Szkoła Podstawowa w Doma-
radzu. W Starych Siołkowicach poza izbą pamięci znajdują się rów-
nież popiersie poety (przy rondzie), grób oraz pamiątkowa tablica, 
która jest zawieszona na jego rodzinnym domu przy ul. Michała 18. 

My zaś w Śląsku do ostatka,
Co nas nauczyła matka,
Co od Pana Boga mamy,

Bronić będziem, a nie damy
Zniemczyć się w tej polskiej ziemi!
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Monika Lebich jest absolwentką 
Wydziału Jazzu w Nysie. Od dziecka 
pielęgnuje w sobie pasję do tradycji Ślą-
ska, która w dorosłym życiu jest dla niej 
inspiracją artystyczną. Nieustannie
stara się uwrażliwiać muzycznie 
innych. W rozmowie opowiedziała 
o swojej wokalnej karierze, edukacji 
muzycznej i ukrytych talentach ludzi. 

Od trzech lat mieszka Pani w Kanio-
wie i tam też rozwija się muzycznie. 
Dlaczego akurat to miejsce? Ono skło-
niło do zwrócenia uwagi n a folklor?

Jest to miejscowość, z której pochodzi 
mój tata, dlatego czuję się, jakbym miesz-
kała tutaj całe życie, wszystkich znam 
i znajomy jest mi każdy kąt. 

Zainteresowanie muzyką ludową, 
folklorem i tradycją śląską zaczęło się 
już w dzieciństwie. Mój tata od zawsze 
interesował się śląską historią, pokazy-
wał nam różne miejsca, takie jak stary 
młyn w Chróścicach czy Muzeum Wsi 
Opolskiej. Właściwie w domu mamy 
także małe muzeum stworzone ze wszyst-
kich zbiorów, eksponatów i zdjęć, które 
na  przes t rzen i  l at  kolekc j onował . 
Wzrastałam w śląskiej tradycji. Już jako 
dziecko śpiewałam w zespole ludowym.

A dziś śpiewa Pani w swoim zespole. 

Od dawna intensywnie głowiłam się, 
jak połączyć tradycyjne wartości i styli-
stykę muzyki ludowej z nowoczesnymi 
brzmieniami. Efektem tych poszukiwań 
stał się zespół muzyczny „FLAMA”, a pro-
jekt z muzycznego początku, rozszerzył 
się o filmową działalność, którą można 
zobaczyć na kanale You Tube: https://
m.youtube.com/watch?v=dP-3h5qO9mE

Wydaliśmy już repertuar koncertowy, 
a także mamy nagrane dwa utwory i fabu-
larne klipy muzyczne. Jesteśmy jedynym 
zespołem bazującym na tradycyjnych 
pieśniach ludowych, wykonywanych 
w pełni w autentycznej gwarze ślą-
skiej w stylistyce muzyki popularnej. 
Inne zespoły albo nie wykonują utwo-
rów w gwarze, albo pozostały w stylistyce 
w 100% odzwierciedlającej pierwotną 
formę utworów, co też jest ciekawą drogą, 
jednak my chcieliśmy stworzyć coś, czego 
jeszcze nie było na rynku muzycznym. 

Muzyka i nauka języka obcego 
muszą iść w parze
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Wszystkie  nasze  utwor y bazują 
na tradycyjnych pieśniach znanych m.in. 
z przekazu ustnego lub ze zbiorów pieśni 
ludowych, np. Adolfa Dygacza. Działką 
badań nad repertuarem zajmuję się ja 
i jest to dla mnie niesamowicie ekscytu-
jąca praca, trochę jak dowiadywanie się 
ciekawych historii o moich przodkach.

Jazz i tradycja nie są obszarami, po 
które sięga większość ludzi. Jakie 
wrażenia daje słuchaczowi muzyka 
ludowa w nowoczesnym brzmieniu? 

Pod kątem merytorycznym w utwo-
rach jest dużo rozbudowanej i skompli-
kowanej harmonii oraz wiele całkiem 
now ych,  n iecodziennych brzmień. 
W pierwszej chwili może wydawać się 
to tajemnicze, nieznane i skompliko-
wane, jednak z pomocą przychodzą nasze 
fabularne klipy. 

Dzięki warstwie wizualnej słuchacz, 
który nigdy nie słuchał jazzu i uważa, 
że jazz nie jest dla niego, otrzymuje 
obraz pomagający podążać za dźwiękami 
i zrozumieniem ich. To jest moja misja, 
aby udowodnić ludziom, że każdy lubi 
jazz, tylko nie każdy jeszcze o tym wie. 
Na co dzień nie mamy tak łatwego dostępu 
do jazzu, jak do popu, dlatego nie jesteśmy 
z nim zaznajomieni. 

Muzyka jako sposób na życie czy tylko 
odskocznia od codzienności? 

Muzyka jest moim sposobem na życie, 
ale także odskocznią od codzienności. 
Zawodowo zajmuję się edukacją muzyczną 
i prowadzeniem moich autorskich zajęć 
„Do re mi angielski z Pomelody”. Są one 
dedykowane dzieciom, ale prowadzę także 
warsztaty muzyczne, oczywiście koncertuję 
zarówno z Flamą, jak i solowo. 

Odskocznią na całe zło świata zawsze 
będzie dla mnie pisanie własnych utwo-
rów. Czuję się wtedy tak, jakbym prze-
nosiła się w inny świat lub opowiadała 
najlepszemu przyjacielowi, co u mnie sły-
chać. Planuję w przyszłym roku zorganizo-
wać kilka koncertów właśnie z autorskimi 
utworami i własnym akompaniamentem 
przy pianinie.

Edukacja muzyczna. Czym ona 
właściwie jest?

Z edukacją muzyczną jest tak jak 
z nauką języków obcych. Od lat sły-
szymy mity i legendy o tym, że nauczenie 
się języka obcego jest zależne od talentu 
lingwistycznego. Nikogo jednak nie dziwi 
fakt, że już dwulatek zaczyna śmiało wypo-
wiadać pierwsze zdania, a każdy cztero-
latek biegle posługuje się językiem rodzi-
mym. Także nikogo nie dziwi, że dzieci 
wzrastające w dwujęzycznej rodzinie 
bezproblemowo i bez wysiłku władają 
dwoma językami jednocześnie, a w krajach 

z więcej niż jednym językiem urzędowym 
już w dzieciństwie wszyscy przyswajają 
dwa, trzy lub więcej języków i sprawnie się 
nimi posługują. 

Tak samo sytuacja wygląda z nauką 
muzyki. Dziecko potrzebuje kontaktu 
z żywą muzyką, czyli śpiewem, tańcem, 
wykonywaniem rytmu np. poprzez klaska-
nie. W podstawówce miałam wielu zna-
jomych, którzy jako dzieci oglądali bajki 
po niemiecku i dzięki temu biegle posłu-
gują się tym językiem, czy ktoś tłumaczył 
tym dzieciom struktury gramatyczne? Czy 
ustalał rygorystyczny plan nauki? Nie. 
Dlaczego? Ponieważ był to czas, w którym 
mózg jest tak chłonny na melodykę języka, 
że wystarczy otaczać się danym językiem

Kiedy jest najlepszy czas na rozpoczę-
cie przygody z muzyką?

Każdy człowiek otrzymał od natury 
taki prezent, którym jest okres sensy-
tywny. Jest to czas szczególnej wrażliwo-
ści na naukę konkretnych umiejętności, 
np. każde zdrowe dziecko w przedziale 
1-2 lat nauczy się chodzić, ponieważ prze-
chodzi szczególną wrażliwość na rozwi-
janie tej zręczności, w przedziale 2-4 lat 
nauczy się mówić, ponieważ jego orga-
nizm jest szczególnie wrażliwy na rozwój 
mowy. Tak samo sprawa wygląda z nauką 
sprzątania, pisania, czy liczenia. 

Identycznie przedstawia się sprawa 
z nauką muzyki, a także z nauką jakie-
gokolwiek języka obcego. Co niezwykle 
ciekawe, do nauki języka potrzebujemy 
umiejętności…muzycznych. Dziecko do 
1. roku życia odbiera wszystkie języki 
jako muzykę, jako zbiór różnych dźwię-
ków i pauz, dopiero później uczy się roz-
różniać konkretne słowa. Dlatego eduka-
cję muzyczną oraz naukę języków obcych 
rozpoczynamy, uwaga, uwaga, trzy wde-
chy, ponieważ może być to lekki szok… 
gdy wykształci się narząd słuchu, czyli 
w życiu prenatalnym. Dziecko już w brzu-
chu mamy reaguje na muzykę i dźwięki 
języka. Dlatego na moje zajęcia zapraszam 
już dzieci od 6. miesiąca życia, a zajęcia są 
dedykowane do 7. roku życia. 

W jaki sposób prowadzone są zajęcia?

Na  z a j ę c i a c h  d u ż o  ś p i e w a m y, 
tańczymy i cieszymy się muzyką. W zaba-
wie uczestniczą rodzice, bo dzieci naj-
chętnie j  naśladują  swoich opieku-
nów. Całe spotkania są prowadzone 
w języku angielskim: teatrzyki, zagadki, gry, 
dialogi. Bez wysiłku zanurzamy się w świe-
cie dźwięków i mowy. Nawet nie zauwa-
żamy momentu, gdy dzieci zaczynają 
rozumieć język angielski i czysto śpie-
wać. Serdecznie zapraszam na zajęcia 
„Do re mi angielski z Pomelody”: https://
www.youtube.com/watch?v=H6fEHu-
ACQ2c&t=181s&ab_channel=Doremi/

Marcin Luszczyk 

Fot. archiwum prywatne 
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Ponad pół roku trwa wojna na terenie Ukrainy. Wielu oby-
wateli tego kraju znalazło schronienie w innych państwach.  
Od początku napięcia zbrojnego europejskie narody  
wspierają potrzebujących migrantów i walczących mężczyzn. 
Pomoc nieustannie okazuje także gmina Popielów. 

We współczesnym świecie nikt nie przypuszczał, że ryzyko 
wojny jest tak realne. W dniu 24 lutego br. rzeczywistość 

zatrzymała się. Federacja Rosyjska rozpoczynając zbrodniczy atak 
na niezależną Ukrainę, zachwiała spokojem całej Europy. Wiele 
państw od razu rozpoczęło akcję humanitarną, otwarło swoje domy 
i ruszyło z pomocą militarną. 

Gmina Popielów wspiera Ukraińców
Gmina Popielów swoje działania rozpoczęła już pierwszego dnia 

konfliktu wywołanego przez Rosję. Głównymi punktami niesienia 
różnego rodzaju pomocy dla obywateli Ukrainy stały się: Urząd 
Gminy w Popielowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 
Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji. Pracownicy 
Urzędu i jednostek gminnych, szkół oraz członkowie straży i stowa-
rzyszeń zorganizowali szeroko rozumianą pomoc, m.in.: dożywia-
nie, wsparcie w załatwieniu spraw urzędowych, transport do leka-
rza/na SOR, zakup leków i niezbędnego sprzętu lekarskiego. 

Nie do ocenienia jest empatia mieszkańców wszystkich sołectw, 
którzy wykazali się ogromną ofiarnością, którą obdarowanych 
zostało 267 Ukraińców, w tym 143 dzieci. Swoje wielkie serce  
okazali oni poprzez dary i zbiórki produktów żywnościowych,  
jak i przemysłowych, a także zbiórki rowerów. Ponadto dzięki  
miejscowej aptece zebrano wiele leków dla dzieci i dorosłych. 

Urząd Gminy zorganizował dowozy na zdjęcia, które były nie-
zbędne do nadania numeru PESEL. Wykonano je 229 osobom.  
Ten numer nadano aż 511 osobom, zaś 213 założono profil zaufany. 
Sprawy urzędowe załatwiało w Popielowie wiele uchodźców,  
którzy przebywali w sąsiednich gminach. 

Szereg atrakcji zapewniono dzieciom. SCKTiR przygotowało spe-
cjalną ofertę zajęć plastycznych, muzycznych i sportowych. Spotkania 
z nauką języka polskiego prowadziła Gminna Biblioteka Publiczna. 
Zorganizowano wycieczkę do opolskiego ZOO. Placówki w dalszym 
ciągu zapraszają do siebie uchodźców. Najmłodsi korzystają z edukacji 
w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych. Wielu obywa-
teli Ukrainy znalazło schronienie w domach mieszkańców gminy.

Pomoc płynie z zagranicy
W niesienie pomocy zaangażowali się zagraniczni partne-

rzy gminy Popielów: miasto Bad Wurzach, osoby stowarzyszone  
w Förderverein Ortsfeuerwehr Rüdersdorf e. V., Freie Ukraine 
Braunschweig w Niemczech, grupie The Silesians of Trempealeau 
County (ze stanu Wisconsin). Pomogły także osoby prywatne 

z Holandii i Niemiec. Przeka-
zywano środki finansowe oraz 

Od pół roku niosą bezinteresowną pomoc  
potrzebującej Ukrainie

dary w postaci: produktów żywnościowych, środków higieny, 
ubrań, zabawek, rowerów. Pieniądze będą stanowić wkład własny  
w projekcie zakładającym remont mieszkań. 

Z licznych wpłat zakupiono meble i wyposażenie do miesz-
kania, w którym mieszka rodzina z Ukrainy. Po raz kolejny nie 
zawiedli strażacy z zaprzyjaźnionej Ortsfeuerwehr Rüdersdorf bei  
Berlin, którzy wielokrotnie zorganizowali zbiórkę sprzętu  
strażackiego, który został dostarczony na Ukrainę. Wielokrot-
nie przyjmowane były konwoje pomocowe, które koordynował  
samorząd gminy i województwa.

Działania zrealizowane poprzez projekt
Dodatkowe wsparcie udało się zapewnić w ramach uczestnictwa 

w projekcie „Solidarni z Ukrainą”, którego liderem jest Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, a partnerem Gmina Popie-
lów. W okresie wakacyjnym w szkołach w Karłowicach i Popielowie 
odbyły się półkolonie, w których wzięło udział 25 dzieci. Z kolonii let-
nich w Lądku-Zdroju skorzystało 11 dzieci, a w Wiśle 4. W budynku 
po byłym ośrodku zdrowia w Stobrawie powstaną dwa lokale inter-
wencyjne dla migrantów z Ukrainy. Pomieszczenia zostaną wyremon-
towane i dostosowane do potrzeb mieszkaniowych. Dziesięć osób 
będzie mogło wziąć udział w kursie języka polskiego. 

W gminie zrealizowane zostanie zadanie pn. „Pomoc obywate-
lom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. 
Dotacja 19 000 zł przeznaczona zostanie na zakwaterowanie, dowóz, 
wyżywienie oraz zakup artykułów spożywczych. 

Niesienie pomocy ułatwia bardzo dobra współpraca  
z Marszałkiem Województwa Opolskiego oraz Wojewodą  
Województwa Opolskiego. Od obu otrzymywane jest wsparcie 
merytoryczne i finansowe. 

Wszystkim zaangażowanym należą się podziękowania
Krzywda Ukrainek i Ukraińców nie przeszła bez echa w gminie 

Popielów. Realną pomoc ofiarowały nie tylko gminne organizacje, 
ale i mieszkańcy. Pomoc płynęła od pierwszych dni wojny i płynie 
nadal, co jest niebywałe. – Ogromne słowa wdzięczności kieruję do 
wszystkich osób, które okazały wsparcie Ukrainie i migrantom prze-
bywającym w naszej gminie. Są to instytucje publiczne, zagraniczni 
partnerzy, mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy, strażacy. Tych osób, 
którym należą się podziękowania, jest mnóstwo. Wszystkim przeka-
zuję szczere dziękuję – mówi Sybilla Stelmach, wójt gminy. 

Ludzie dobrego serca udowodnili goszczącym u nas oby-
watelom Ukrainy, że gmina Popielów jest miejscem, w którym 
mieszka się dobrze. Uchodźcy wielokrotnie podkreślali, że nigdy  
nie zapomną otrzymanej pomocy. Aktualnie przebywa tutaj  
128 osób, w tym 70 dzieci. 
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Mieszkańcy Nowych Siołkowic i turyści pożegnają drogę wyłożoną  
betonowymi płytami. Powiat Opolski zamierza wykonać w tym miejscu 
nawierzchnię asfaltową. 

Powiat Opolski przymierza się do remontu kolejnej drogi w Nowych  
Siołkowicach. W minionym roku nowy asfalt wylany został na ul. Kupskiej. 

Wówczas dziury i liczne łaty ustąpiły miejsca bezpiecznej jezdni. Teraz przyszła 
kolej na drugi odcinek tej ulicy. Z tamtejszego krajobrazu znikną betonowe płyty 
prowadzące wzdłuż lasu. 

Radni gminy Popielów jednogłośnie zdecydowali o partycypacji w kosztach 
remontu. Na wydatki związane z tą inwestycją przekazano dotację w wysokości 
100 000 zł. Nawierzchnia zostanie zmodernizowana na powierzchni ok. 5000 m².

W planach są kolejne remonty

Popielowski samorząd aktywnie włącza się także w działania zmierzające 
do remontu innych dróg powiatowych, a nawet wojewódzkich. Kierownic-
two Urzędu regularnie zabiega o modernizację kolejnych dróg, pracownicy 
wspierają projektantów merytorycznie, zaś radni przekazują pomoc finansową 
z budżetu. Obecnie na etapie wydawania odpowiednich decyzji są: rozbudowa 
drogi wojewódzkiej od Stobrawy do Odry, przebudowa drogi pomiędzy Starymi 
Siołkowicami a Chróścicami, budowa ronda w Popielowie.

Wybudowano nowy odcinek ścieżki  
pieszo-rowerowej

GoPS  
przyjmuje wnioski  
o dodatek  
węglowy

Zakończyła się realizacja II etapu budowy ścieżek pieszo- 
rowerowych w gminie Popielów. Nowa trasa ma ponad 2 km 
długości i łączy ze sobą miejscowości Popielów i Stare Kolnie. 

W gminie Popielów od kilku miesięcy trwają intensywne prace 
związane z rozbudową infrastruktury pieszo-rowerowej. 

Trzyetapowe zadanie zakłada powstanie ponad 10 km ścieżki, która 
prowadzić będzie od końca Stobrawy aż do granicy gminy na rzece 
Odra.

Właśnie zakończono budowę odcinka pomiędzy Popielowem 
a Starymi Kolniami. W ramach II etapu projektu partnerskiego  
pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Popielów i gmi-
nie Lewin Brzeski” wybudowano 2,02 km nowej trasy. Większość 
z niejpokryta jest warstwą asfaltową. – Odcinek prowadzący wzdłuż 

Od 17 sierpnia można składać wnioski  
o przyznanie dodatku węglowego. W gminie  
Popielów tą sprawą zajmuje się Gminny  
Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Tegoroczna zima może być wyjątkowo trudnym 
okresem dla wielu Polaków. Rosnące koszty ener-

gii, coraz wyższe ceny w sklepach, pogłoski o pustych 
magazynach z węglem to tylko niektóre z codzien-
nych problemów. Część domostw nie ma przygo-
towanych zapasów opału, ponieważ ich ceny osią-
gnęły horrendalnie wysokie wartości. Od 17 sierp-
nia można starać się o rządowe wsparcie finansowe, 
jednak jest ono przeznaczone tylko dla pewnej grupy 
odbiorców.

Z dodatku węglowego w wysokości 3000 zł 
skorzystać mogą tylko te gospodarstwa domowe, 
w których głównym źródłem ogrzewania są: kocioł 
na paliwo stałe, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec 
kaflowy na paliwo stałe. Wnioski będą weryfiko-
wane na podstawie informacji przekazanej do cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). 
Poprzez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, 
brykiet lub pellet zawierający co najmniej 85% węgla 
kamiennego. 

Wnioski w gminie Popielów należy dostarczać 
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popie-
lowie (ul. Powstańców 12). Formularze dostępne 
są w placówce oraz na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w Popielowie. O dodatek węglowy można 
występować aż do 30 listopada, przy czym należy 
pamiętać, że każdemu gospodarstwu domowemu 
przysługuje tylko jedna zapomoga.

Powiat  
wyremontuje drogę  
w Nowych Siołkowicach

starorzecza wykonany został z przepuszczalnej nawierzchni mine-
ralnej, co uzgodnione zostało ze Stobrawskim Parkiem Krajobra-
zowym. Naturalne podłoże pozwala zachować charakter tego miej-
sca pod względem przyrodniczym i krajobrazowym – mówi Irena 
Michno, kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska.

W trosce o florę posadzonych zostało kilkanaście drzew. Dodat-
kowo wybudowano wiatę Bike&amp;Ride na 10 stanowisk posto-
jowych, a w newralgicznych miejscach zamontowano oświetlenie.

Koszt robót na tym odcinku to 3 382 500 zł, z czego gmina 
Popielów pokryła tylko 10% wydatków. Projekt dofinasowany jest 
ze  środków Unii  Europejskiej  w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  
2014-2020 (1 691 250 zł) oraz Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (1 356 630,56 zł).
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Powiat Opolski będzie kontynuować remont ul. Kupskiej.
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W gminie Popielów realizowane będą trzy inicjatywy  
zachęcające młodzież do zwiększenia aktywności  
w lokalnej społeczności. Każda grupa otrzymała 4000 zł 
wsparcia z Samorządu Województwa Opolskiego. 

W młodzieży tkwi potencjał, lecz najczęściej nie potrafi 
on znaleźć płaszczyzny, w której mógłby w pełni uze-

wnętrznić się i rozwinąć skrzydła. Młodzi ludzie nie mają 
okazji i narzędzi do realizacji swoich pomysłów. Coraz więcej 
samorządów dostrzega ten problem i przekazuje część kompe-
tencji nastolatkom i młodym dorosłym. Dodatkowo rok 2022 
został ustanowiony Europejskim Rokiem Młodzieży. 

Zarząd Województwa Opolskiego rozumiejąc potrzeby 
tych osób, prowadzi projekt „Opolskie dla młodzieży”. Jego 
celem jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego. Możliwe będzie to poprzez 
realizację oddolnych inicjatyw mieszczących się w czterech 
płaszczyznach: ochrona środowiska, OSP, sport, kultura. 

Kilkanaścioro mieszkańców gminy Popielów w wieku 
16-26 lat zdecydowało się na rozwinięcie umiejętności spor-
towo-ruchowych. Trzy grupy otrzymały po 4000 zł na zadania, 
które będą przeprowadzone we wrześniu i październiku. 

Przy wsparciu Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Kluby 
Sportowe odbędą się projekty pn. „Z podwórka na orlik” 

Po raz kolejny rozegrali ligę tenisa ziemnego
W sierpniu zakończono rozgrywki gminnej ligi tenisa ziem-
nego. W drugiej edycji udział wzięło siedemnaścioro młodych 
mieszkańców. Tytuł mistrza obronił Krzysztof Zakrzewski. 

Polską dyscypliną narodową nie jest już tylko piłka nożna. 
W ostatnich miesiącach zdecydowanie więcej sukcesów  

osiągamy w tenisie ziemnym, dlatego też stale powiększa się grupa 
osób próbujących swoich sił w tej dziedzinie. 

Fanów rakiety nie brakuje i w gminie Popielów. Po raz drugi na 
Orliku odbyła się liga tenisa ziemnego. Mecze rozgrywane były od 
początku wakacji trzy razy w tygodniu. W szranki stanęło siedem-
naścioro uczestników. Poziom pojedynków był różny, co wynikało 
z podejścia danego tenisisty. Niektórzy podeszli do sprawy bardzo 
ambitnie i dali z siebie wszystko, zaś inni chcieli po prostu dobrze 
się bawić w sportowym duchu. 

Na podium znalazły się osoby z największą liczbą punktów 
zebranych w trakcie przeprowadzonych meczów. Trzecie miej-
sce zajął Igor Zaczyński. Dagmara Cembala zdobyła srebrny laur. 
Tytuł mistrza obronił Krzysztof Zakrzewski, który na co dzień jest  
gospodarzem obiektu, a w planach ma zrobienie licencji instruktora 

Młodzież  
pomyślała o sobie  
i swojej kondycji

i „#Ilikefitness”. W kompleksie sportowym w Popielowie rozegrany 
zostanie amatorski turniej piłki nożnej oraz zorganizowany zostanie 
cykl zajęć z wykwalifikowanymi trenerem personalnym, dietetykiem  
i psychologiem.

W Karłowicach zrealizowana zostanie inicjatywa pt. „Sprawni 
i bezpieczni młodzi strażacy”. Tamtejsza hala sportowa stanie się miej-
scem dwudniowych warsztatów z samoobrony. Informacje o zapisach 
są publikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy w Popielowie. 
Zachęcamy do uczestnictwa. 

 

tenisa ziemnego. Zdobytą wiedzę chciałby przekazywać młodym 
sportowcom. 

Wszyscy uczestnicy tegorocznej ligi otrzymali nagrody  
rzeczowe, które zostały ufundowane przez Gminny Związek 
Ludowe Kluby Sportowe. 
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Rozdanie nagród i podsumowanie ligi odbyło się 17 sierpnia.

Młodzież otrzymała wsparcie z Samorządu Województwa Opolskiego.
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Kalendarz na rok szkolny 2022/2023 
może powodować zaskoczyć. Ucznio-
wie będą mieli więcej dni wolnych  
niż w poprzednim roku. Od wrze-
śnia obowiązywać będzie także kilka  
kluczowych zmian. 

Każdy kolejny rok szkolny to nowy roz-
dział w życiu młodego człowieka. 

Uczniowie przechodząc z klasy do klasy, 
zdobywają nową wiedzę i poszerzają swoje 
horyzonty edukacyjne. Każdy kolejny rok  
to także nowe zasady i zmiany w funkcjono-
waniu placówek.

Więcej dni wolnych
W trakcie intensywnej nauki wszyst-

kie dzieci z utęsknieniem czekają na każdy 
wolny dzień. Tych w nadchodzącym roku 
szkolnym będzie aż 179. Ustawowo zaję-
cia nie odbędą się w następujące dni:  
14 października (piątek) – Dzień Edu-
kacji Narodowej, 1 listopada (wtorek) –  
Wszystkich Świętych, 11 listopada (piątek) – 

Będą uczyć się  
poprzez eksperymentowanie
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Nowy rok szkolny  
będzie krótszy niż poprzedni

Szkoły podstawowe zostały wyposażone w nowy sprzęt. W ramach 
programu „Laboratoria Przyszłości” gmina Popielów otrzymała 
prawie 200 tys. zł dofinansowania, które przeznaczono na zakup 
nowoczesnych urządzeń.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów realizuje inicjatywę eduka-

cyjną pn. „Laboratoria Przyszłości”. Wszystkie szkoły podstawowe mają 
posiadać wyposażenie, które pomoże uczniom budować swoje kompeten-
cje przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, 
sztuka oraz matematyka). 

Gmina Popielów na zakup innowacyjnych urządzeń i doposaże-
nie pracowni otrzymała 197 100 zł. Wysokość wsparcia finansowego  
przyznawana była w zależności od wielkości szkoły. Najwięcej otrzymała 
szkoła w Popielowie (77 100 zł), zaś placówki w Karłowicach i Starych 
Siołkowicach dostały po 60 000 zł. 

– Poprzez tak duże wsparcie finansowe możliwe było doposażenie 
naszych szkół w najnowocześniejsze urządzenia, które będą urozmaice-
niem zajęć z techniki, informatyki i matematyki, a także pozwolą rozwijać 
zainteresowania. Uczniowie będą zdobywać wiedzę w praktyce – mówi 
Aleksandra Regimowicz, inspektor ds. oświaty. 

W obowiązkowym wyposażeniu wszystkich szkół znalazły się:  
drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacnia-
czami, płytkami prototypowymi i innymi dodatkami, sprzęt do nagrań 
dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie 
etc.), stacje lutownicze. 

Publiczne szkoły zakupiły także dodatkowy sprzęt wedle własnych 
potrzeb: specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz 
oprogramowanie (w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki), wyposa-
żenie stanowisk do pracy narzędziowej/technicznej, sprzęt do nagrywa-
nia, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku, pomoce projektowe, środki 
ochrony indywidualnej, narzędzia do obróbki drewna i metalu.

Pozyskany sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć edukacyjnych. 
Nauczyciele wraz z uczniami będą także po niego sięgać w trakcie lekcji 
doradztwa zawodowego, kół zainteresowań czy zajęć świetlicowych. 

Dzień Niepodległości, 6 stycznia (piątek) – 
Święto Trzech Króli, 1-3 maja (poniedziałek-
-środa), 8 czerwca (czwartek) – Boże Ciało. 

W dniach 23 grudnia-1 stycznia odbędzie 
się przerwa z okazji świąt Bożego Narodze-
nia. W województwie opolskim ferie zimowe 
zaplanowane są na ostatnie dwa tygodnie 
lutego. Wielkanocna przerwa będzie miała 
miejsce w dniach 6-11 kwietnia. 

Każdy uczeń z posiłkiem
Szkoły będą miały obowiązek zapew-

nienia  wszystkim chętnym uczniom  
jednego gorącego posiłku. Stworzona ma 
zostać także możliwość spożycia go w czasie 
pobytu w szkole. Korzystanie z niego będzie 
jednak odpłatne, a o stawce decydować 
będzie dyrektor.  

Trudniej o zwolnienie z WF-u
Nauczyciele wychowania fizycznego 

nie będą mogli respektować zwolnień  
z ich przedmiotu, które wystawione będą 
przez lekarza rodzinnego. Zaświadczenie  

semestralne lub dłuższe będzie ważne  
tylko wtedy, gdy przygotuje je lekarz  
specjalista, np. ortopeda. 

Nowy przedmiot
W pierwszych klasach szkół ponad-

podstawowych pojawi się nowy przedmiot: 
historia i teraźniejszość. Uczniowie nie będą 
już zaznajamiani z podstawami funkcjo-
nowania państwa w ramach zajęć z wiedzy 
o społeczeństwie, natomiast będą pozna-
wali zagadnienia dotyczące historii Polski  
i świata po 1945 r. 

Specjalista w każdej placówce
Podopieczni przedszkoli i szkół będą 

mieli prawo do korzystania z usług peda-
goga specjalnego. Będzie on wspierać opiekę 
psychologiczno-pedagogiczną. Mając  
odpowiednie wykształcenie, może on także 
zajmować się zadaniami rewalidacyjnymi  
i logopedycznymi. W całej Polsce brakuje 
jednak osób o takich kompetencjach. 
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strony pełne kultury

Wrzesień to nie tylko koniec wakacji i pierwsze chwi-
le w szkolnej rzeczywistości. W tym miesiącu na powrót 
rozpoczynają się cykliczne zajęcia w Samorządowym 
Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie. 

Instytucja zaprasza wszystkich chętnych do zapisów. Dzia-
łać będą wszystkie dotychczasowe sekcje, np. pracownia 

rękodzieła „Zaplątani”, taniec współczesny w Karłowicach, joga, 
gra na instrumentach, zajęcia sensoryczne. Z całą ofertą zajęć 
będzie można zapoznać się 9 września podczas Drzwi Otwartych. 
W piątek w godz. 17.00-19.00 dostępni będą wszyscy instruk-
torzy, którzy opowiedzą zainteresowanym o swoich grupach 
i rekrutacji. Odwiedzający będą mogli także poznać sekcje 
w praktyce, ponieważ te będą reprezentowane przez stałych 
uczestników.  

Kolorowe lato, 
czyli kolejne 
artystyczne wakacje
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Kilkadziesiąt dzieci wzięło udział w wakacyjnych zajęciach zorganizo-
wanych przez Centrum Kultury. Każdego dnia animatorzy oferowali 
nowe propozycje zabaw, warsztatów i gier. 

SCKTiR rokrocznie przygotowuje w lipcu letnią ofertę zajęć dla dzieci 
i młodzieży. Tym razem zajęcia świetlicowe rozpoczęły się już w pierw-

szy wakacyjny poniedziałek. Później prowadzone były warsztaty tematyczne 
w Popielowie i Karłowicach. 

Animatorzy stanęli na wysokości zadania i przygotowali bardzo różno-
rodne propozycje wspólnego spędzenia czasu. Poza tradycyjnymi warszta-
tami plastycznymi były także: seanse fi lmowe z popcornem, bitwa wodna, 
warsztaty teatralne, malowanie koszulek, tworzenie breloków, nauka tańców 
regionalnych. 

Do dzieci z odwiedzinami zawitali goście. Archeolog opowiedział 
o swojej pracy na wykopaliskach w Starych Kolniach. Pracownik 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego przekazał wiadomości przyrodnicze, 
a następnie zabrał słuchaczy na pobliskie łąki, gdzie wspólnie rozpozna-
wali złapane w siatki owady. Policjanci ostrzegli przed konsekwencjami 
nieodpowiedzialnego zachowania. 

Dwukrotnie zorganizowane zostały wycieczki do ciekawych miejsc. 
W wiosce indiańskiej „Hocioka” dzieci poznały świat grupy etnicznej 
Ameryki Północnej. Było malowanie twarzy, strzelanie z łuku, zwiedzanie 
tipi. Chętni zmierzyli się z torem przeszkód. Odwiedziny we wrocławskim 
Hydropolis były cenną lekcją o wodzie. Każdy mógł zobaczyć niezwykłe 
projekcje, intrygujące eksponaty czy spektakularne symulacje. 

Uczestnicy zajęć zgodnie stwierdzili, że tegoroczne wakacje z Centrum 
Kultury były na piątkę z dużym plusem. Potwierdzeniem były ich uśmiechy 
podczas wchodzenia do sal oraz smutne miny w momencie wychodzenia.

To będzie noc 
pełna ruchu, śpiewu 
i obrzędów
W przeddożynkową sobotę (3 września) od godz. 17.00 
przy Centrum Kultury w Popielowie odbywać się będzie 
widowisko plenerowe pt. „Noc plonów”. Wydarzenie, na 
które wstęp jest bezpłatny, będzie efektem polsko-czeskiej 
współpracy teatralnej. 

Organizatorzy zapraszają do udziału w zabawie terenowej, 
w ramach której na przygotowanych stoiskach będzie można 

wykonać różne zadania i zagadki. Ponadto będzie możliwość pozna-
nia czeskich i polskich legend, posmakowania ziołowych naparów 
z kociołka, uplecenia zbożowo-kwiatowych wianków. Wszystko 
nawiązywać będzie do obrzędów dożynkowych. O godz. 20.00 roz-
pocznie się spektakl, w którym wezmą udział aktorzy z opolskich 
i zaprzyjaźnionych teatrów. Wystąpią członkowie Ruchu z Ogniem 
Mantikora, a o oprawę muzyczną zadba zespół Lubov. 

Centrum Kultury 
zaprasza 
na nowy sezon
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Fot. Marcin Luszczyk
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W filii bibliotecznej w Starych Siołkowicach przez dwa tygodnie były prowadzone  
zajęcia wakacyjne dla najmłodszych. Motywem przewodnim spotkań była bajka opo-
wiadająca o przygodach Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. 

Któż z nas nie lubił Kubusia Puchatka? Ten pulchniutki, nieco niezdarny i bardzo łakomy 
miś „o bardzo małym rozumku” to jedna z milej wspominanych postaci bajkowych 

z naszego dzieciństwa. Ma on swoich fanów zarówno wśród najmłodszych, jak i dorosłych, 
ponieważ jak nikt inny uczy istoty przyjaźni. Alan Milne w swoich książkach przekazuje wiele 
cennych wartości. Uczy filozofii, zarządzania, ale też zaprasza na piknik, czyli podpowiada,  
jak przyrządzić pyszne jedzenie. 

Wie o tym Maria Sadlo, która przygotowała dla dzieci dwutygo-
dniowe zajęcia wakacyjne w filii bibliotecznej w Starych Siołkowi-
cach. Obowiązkowym punktem każdego dnia było losowanie karte-
czek z mądrymi radami lub aforyzmami z książki „Kubuś Puchatek”. 
Nie zabrakło czytania kolejnych przygód uroczego misia. 

Książkowy bohater przewijał się we wszystkich atrakcjach.  
Był nawet obecny w upieczonych ciasteczkach. Uczestnicy zajęć 
malowali gipsowe figurki, wykonywali maski, układali puzzle,  
rozwiązywali krzyżówki i kolorowali obrazki. Na ich twarzach  
nieustannie był widoczny uśmiech, bo jak tu nie cieszyć się,  
gdy ulubiony bohater bajkowy towarzyszy nam w zabawie. 

Codzienne spotkania były także okazją do zawiązania 
nowych przyjaźni i prowadzenia długich rozmów. Dzieci niczym  
Prosiaczek upewniły się, że Puchatek jest przy nich. 

Rodzina i siołkowiczanie 
świętowali urodziny  
Jakuba Kani
Kilkanaście osób uczciło 150. rocznicę urodzin poety Jakuba Kani. Wśród 
gości zgromadzonych w siołkowickiej bibliotece byli tamtejsi pracownicy, 
mieszkańcy oraz wnukowie solenizanta. 

Jakub Kania to bez wątpienia jedna z ważniejszych postaci w dziejach Starych Sioł-
kowic. Pamięć o tym poecie i działaczu społecznym pielęgnowana jest przez tam-

tejszą społeczność, która z racji jego 150. rocznicy urodzin postanowiła wspomóc 
Gminną Bibliotekę Publiczną w organizacji ciekawego wydarzenia. 

W ostatnim dniu lipca w siołkowickiej filii przygotowano „Kawę u Jakuba 
Kani”, której celem było przypomnienie zasług tej postaci i wymiana wspomnień 
z nią związanych. Wydarzeniu towarzyszyły wiersze pisarza, które zostały odczy-
tane przez mieszkańców sołectwa. Nierzadko opatrzone ich interpretacją. Życiorys 
Kani został przybliżony przez historyka Stanisława Szynkowskiego. Dopełnieniem 
tej opowieści były wspomnienia wnuków, którzy wzrastali w jego obecności. 

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pt. „Jakub Kania – znany i nieznany”. – Kiedy 
przygotowywaliśmy wystawę, ponownie nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Śląska 
Opolskiego. Okazało się, że jest tam jeszcze wiele niezbadanych materiałów histo-
rycznych dotyczących Jakuba Kani. To stało się dla nas inspiracją do dalszych dzia-
łań związanych z postacią zasłużonego dla kultury mieszkańca naszej gminy – mówi 
Agnieszka Subzda, p.o. dyrektora GBP. Zebrane materiały prasowe, archiwalne  
zdjęcia i dokumenty można oglądać do 15 września. 

Historia  
to najlepsza  
nauczycielka 
życia
Klub historyczny to nowa propozy-
cja Gminnej Biblioteki Publicznej 
z/s w Popielowie. Dołączyć może do 
niego każdy: dociekliwy genealog, 
pasjonat przeszłości, mieszkaniec 
doceniający swoje pochodzenie. 

Historia nie jest czymś minionym, 
co powinno odejść w zapomnienie. 

Ona jest nauczycielką życia, która 
pokazuje, jakich zachowań należy się 
wystrzegać, w jaki sposób kształtować 
politykę lokalną i światową, a w końcu, 
pozwala zrozumieć pewne mechanizmy 
rządzące światem. 

Gminna Biblioteka Publiczna  
z siedzibą w Popielowie zaprasza 
wszystkich chętnych mieszkańców 
gminy do włączenia się w budowę 
klubu historycznego – tel. 77 46 92 017. 
Członkiem grupy może zostać każdy, 
n ie za le żnie  o d  wieku.  Je dynym  
wymogiem jest szczera chęć aktyw-
nego uczestnictwa w podejmowanych  
działaniach.

Jakie to będą działania? O tym  
zdecydują już sami członkowie pod-
czas spotkań organizacyjnych, o dacie  
których informować będzie biblio-
teka za pośrednictwem swojej strony  
internetowej. Płaszczyzna badań histo-
r ycznych będzie dostosowywana  
d o  a k t u a l n y c h  z a i n t e r e s o w a ń  
członków klubu. 

Dzieci upewniły się,  
że Kubuś Puchatek wciąż jest
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Ihaaaa! Kowboje opanowali gminę Popielów. Kilka tysięcy 
osób odwiedziło westernowe miasteczko, które rozstawiło 
się 15 sierpnia na łąkach pomiędzy miejscowościami. Klimat 
Dzikiego Zachodu zapewniła nie tylko pogoda, ale przede 
wszystkim niecodzienne atrakcje. 

Żar lejący się z nieba, suche powietrze, ledwie odczuwalne 
podmuchy wiatru oraz wszechobecne łąki i pola. Tak można 

scharakteryzować prerię, która jest dobrze znana z fi lmów z kow-
bojami w roli głównej. Ten sam opis pasuje do scenerii, w której 
zorganizowano Western City z Radiem Park. 

Miasteczko wprost z Dzikiego Zachodu rozstawiło się na łąkach 
pomiędzy Lipie Laskami a Rybną. – Miejsce jest idealne do orga-
nizacji tak dużego przedsięwzięcia. Ma ogromny potencjał, czyli 
sporą powierzchnię, spokojną okolicę i piękną naturę. Wokół nie 
ma zabudowań, a drogi nie są zbyt ruchliwe – opowiada Mariola 
Kałuska, jedna z organizatorek. Wydarzenie zostało przygotowane 
przez trzy sołectwa: Popielowska Kolonia, Popielów i Rybna. 

Była to druga odsłona wydarzenia. Pierwsza miała miejsce sześć 
lat temu i również przyciągnęła tłumy. W tym roku zainteresowa-
nie przerosło wszelkie oczekiwania. Według zapewnień organizato-
rów plakat, który został opublikowany na Facebooku, był tak licznie 
udostępniany, że obejrzało go prawie 26 tysięcy osób. 

Nikt nie miał prawa się nudzić 
Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji nawiązujących do 

charakteru imprezy. Odważni mogli spróbować swoich sił na byku 
rodeo lub podczas dojenia dmuchanej krowy. Dzieci niezmordowa-
nie poszukiwały złota w górze usypanej z piasku. Miłośnicy amery-
kańskiej kuchni mogli znaleźć ją w bufecie, ale mogli także przygo-
tować własne posiłki podczas warsztatów kulinarnych. 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa 35 oldti-
merów, którymi były stare maszyny rolnicze. Za ich przyjazd odpo-
wiadał Henryk Kolpak, rolnik ze Starych Siołkowic. – Bakcyla do 
takich pojazdów złapałem jako pierwszy w okolicy już kilka lat 
temu. Dziś razem z szesnastoletnim synem i znajomymi jeździmy 
na zloty z pięcioma maszynami. Ostatnio Dawid zdobył pierwsze 
miejsce w konkursie orki zabytkowymi traktorami w Lubecku. 
Wygrał z Fergusonem z 1947 r., którego sam sobie odnowił – mówi. 

Dziki Zachód w Popielowie. 
Po sześciu latach powróciło western City

Poziom adrenaliny można było sobie podnieść podczas… 
kuligu. Traktory ze specjalnie doczepionymi plandekami woziły 
chętnych po zroszonej trawie. Lubiący nieco spokojniejszą roz-
rywkę mogli skorzystać z przejażdżek bryczką. – Zabawa jest super. 
Wszystko mi się tu podoba, ale najlepsze są dmuchane kule, w któ-
rych można biegać i odbijać się od innych – ekscytuje się Karol. 
Była również okazja do jazdy konnej oraz karmienia alpak. Pokaz 
rzeźbienia w drewnie piłą motorową dał pan František z Czech, 
który swoje dzieła przekazał na licytację. Nie zabrakło typowo 
festynowych elementów, jak dmuchańce, wata cukrowa czy lody. 

Działo się także na scenie
Porządek artystyczny został przygotowany w taki sposób, aby 

scena nawet na chwilę nie mogła odsapnąć. Były występy lokal-
nych piosenkarek, instrumentalistów, tancerek. Pojawili się zapro-
szeni goście z repertuarem westernowym oraz odbył się pokaz 
karate. Wszyscy wystąpili z ogromnym oddaniem i pokazali swoją 
część siebie i swoją pasję. Nad całością czuwał duet prowadzących. 
Katarzyna Słowikowska i Justyna Gawrońska promieniując 
pozytywną energią, przeprowadziły uczestników przez wszystkie 
punkty programu. 

Wieczorną zabawę rozpoczął zespół Dejw, który porwał do 
tańca nawet tych niezdecydowanych. Wybrzmiały jego najbar-
dziej znane piosenki, np. „Dołeczki”, „Petarda”, ale był także czas 
na nowości. Później do wspólnego imprezowania zaprosili Radio 
Park oraz zespół Bravo. Niestety niespodziewana nawałnica 
przerwała to, co miało trwać do białego rana. 

Wszystko udało się dzięki wsparciu
Wydarzenie zostało przeprowadzone pod Honorowymi Patro-

natami Marszałka Województwa Opolskiego, Starosty Powiatu 
Opolskiego i Wójt Gminy Popielów. Wsparcie fi nansowe udzieliły 
powyższe samorządy oraz liczni sponsorzy. – Chcemy wszystkim 
darczyńcom, ale i przede wszystkim  bezinteresownym wolontariu-
szom serdecznie podziękować. Bez wsparcia tak wielu ludzi dobrej 
woli, organizacji i instytucji nie bylibyśmy w stanie przygotować 
tak rozbudowanego Western City – podsumowuje Kornelia Sluga, 
sołtys Popielowa.
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Nasz przepiśnik 
Gmina Popielów wyróżnia się swą różnorodnością kulturową,
religijną i... kulinarną. W wielu domach do dziś wykorzy-
stywane są przepisy z zeszytów babć lub nawet prababć. 
Receptury przechodzą z pokolenia na pokolenie i tworzą
niesamowite rodzinne historie.

Zapraszamy do dzielenia się tymi przepisami. Chcemy pokazać 
nasze gminne bogactwo kulinarne. Potrawy kresowe, śląskie, 

polskie. Nalewki, wina, syropy. Powidła, dżemy. Ciasta, ciasteczka, 
wafle. Stwórzmy wspólnie gminny PRZEPIŚNIK i ubogaćmy 
wzajemnie swoje kuchnie.

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 przybli-
żyć czytelnikom swoją działalność. Jednorazowa i bezpłatna 

forma promocji obejmuje: nazwę, lokalizację, dane kontaktowe, 
zakres działalności i logo (jeśli fi rma posiada).

Zainteresowani proszeni są o przesłanie wskazanych 
informacji na adres: nowinygminne@gmail.com.

***
Moje myśli też mają kolory:
Biały, gdy chcę zapomnieć
Szary, gdy jednak pamiętam
Czarny, gdy widzę drogi
Błękitny, z pierwszym uśmiechem
Srebrny, z ostatnią łzą
Zielony, pomimo bólu
Czerwony, gdy ranisz mi serce

Maluję mój świat każdego dnia
Zachody słońca, naznaczone krwią
Mgłę, welon łez
Noc, czarna i mroczna
Dzień, w barwach nowej nadziei
Pomimo wszystko
Zawsze są kolory

Składniki:
• 1 kg dojrzałych śliwek
• 50 g imbiru
• 1 ząbek czosnku
•  1 mała papryczka chili
• 15 g soli
• 500 g cukru
• 125 ml octu jabłkowego
• sok z 1 limonki

Wykonanie:
Śliwki umyć, wydrylować i pokroić na małe kawałki. Obrać 
imbir i bardzo drobno go posiekać, podobnie czosnek i chili. 
Wymieszać wszystkie składniki i odstawić je na ok. 6 godzin, 
najlepiej na noc. Następnie przez ok. 1 godzinę gotować 
na małym ogniu. Gotowy i jeszcze gorący chutney przelać 
do sterylnych słoiczków i szczelnie je zamknąć.

Smacznego!

Śliwkowy 
chutney 
(sos)

Jagoda Bąk,
piętnastolatka z Karłowic

Firma Transportowa
TRANS-GRANIT

Stare Siołkowice � ul. Wacława 39
tel. 533 104 788 

transgranit@interia.pl

ZAPiSZ TEN NUMER!
• krajowy i międzynarodowy przewóz pojazdów
• sprowadzanie pojazdów na zamówienie
• kompleksowy transport towarów przemysłowych, rolniczych, budowlanych itd.
• przewozy całopojazdowe oraz ładunków częściowych

Gminna Biblioteka Publiczna 
informuje, że fi lia w stobrawie 
będzie czynna od 12 września.

Czytelnicy 
będą mogli korzystać ze zbiorów 
w nowych godzinach otwarcia: 

poniedziałek 15.00-18.00
środa 15.00-18.00
piątek 12.00-15.00
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Gmina Popielów wraz z partnerskimi samorządami realizu-
je projekt wzmacniający mechanizmy ochrony różnorodno-
ści biologicznej. Działania ukierunkowane są na docenienie  
bogactwa i rozmaitości form życia Stobrawskiego Parku  
Krajobrazowego. 

Natura jest naszym wspólnym dobrem, a co za tym idzie  
– na jej stan wpływ ma każdy człowiek. Konsekwencje  

ludzkiej nierozwagi mogą nieść nieodwracalne skutki dla ekosys-
temu, co szczególnie widoczne jest na przykładzie niedawnego 
skażenia Odry. Konieczność solidarnej troski o środowisko 
powinna być przedmiotem nauczania. Gmina Popielów w part-
nerstwie z gminami Murów, Łubniany i Pokój pragnie poszerzać  
proekologiczną wiedzę swoich mieszkańców. 

Projekt „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności  
– edukacja, rozpoznanie i ochrona” jest niejako wyjściem naprzeciw 
współczesnym wyzwaniom. Samorządy poprzez liczne kampanie  
informacyjno-edukacyjne oraz zajęcia warsztatowe będą przypomi-
nać, że Stobrawski Park Krajobrazowy jest miejscem pełnym życia, 
które należy odpowiednio chronić. 

Dzieci dowiedziały się, czym jest bioróżnorodność 

W gminie Popielów pierwsze działania edukacyjne rozpo-
częły się w czerwcu. Podopieczni wszystkich publicznych placówek 
oświatowych wzięli udział w warsztatach, podczas których poznali 
walory przyrodnicze naszego położenia. Spotkania były okazją  
do promowania należytych zachowań proekologicznych, podnosze-
nia szacunku do przyrody i podkreślania zależności życia człowieka 
od kondycji środowiska.

– Pani  przypomniała  nam, że  nie  wolno hałasować 
w lesie i nie można w nim niczego niszczyć. Dotykaliśmy szyszki,  
oglądaliśmy figurki różnych zwierząt i roślin. Najbardziej podobała 
mi się sarenka. Bałam się pająka i nietoperza. Poznaliśmy też nazwy  
grzybów – opowiada Marta, sześciolatka. 

Warsztaty dla dzieci, ale i dorosłych, odbyły się podczas festynu 
plenerowego w Starych Siołkowicach. Na kilku stanowiskach można 
było zaczerpnąć nieco teorii, sprawdzić swoją wiedzę ekologiczną 
oraz przygotować ozdoby o naturalnym charakterze. 

Podobnie będzie na dożynkach gminnych w Kaniowie, które 
odbędą się 4 września. Również podczas tego wydarzenia – 
w ramach kolejnego „Dnia różnorodności biologicznej w gminie 
Popielów” – dzieci i dorośli będą mieli okazję w zajmujący sposób 
zapoznać się z przyrodniczymi ciekawostkami.

Edukacja idzie w parze z inwestycjami

Na terenie całego parku i w jego otulinie oznakowana zosta-
nie zintegrowana sieć tras rowerowych, która zawarta zostanie na 
wydrukowanych mapach. W dwóch miejscowościach naszej gminy 
zbudowane już zostały drewniane wiaty, w których cykliści mogą 
odsapnąć przed dalszą drogą. Obok altanek postawione zostaną 
tablice edukacyjne promujące bioróżnorodność. Nowa infra-
struktura powstała na skwerze Kamieniec w Popielowie oraz przy  
świetlicy wiejskiej w Stobrawie. 

– W realizowanym obecnie projekcie staramy się połączyć przy-
jemne z pożytecznym. Nowe miejsca odpoczynku i rekreacji bez 
wątpienia ucieszą wszystkich miłośników wypraw rowerowych. 
Prowadzone warsztaty przyczynią się do poprawy świadomości 

Stobrawska wstęga.  
Natura nie jest gminom obojętna 

 F
ot

.: 
M

ar
ci

n
 L

u
sz

cz
yk

, a
rc

h
iw

u
m

 p
la

có
w

ek

mieszkańców na temat różnorodności biologicznej, która występuje 
w naszej okolicy – mówi Monika Kopka-Jędrychowska, sekretarz 
gminy. 

Kolejnym istotnym przedsięwzięciem będzie utworzenie  
Centrum Warsztatowego Wśród Pszczół w Karłowicach. Dawna 
wozownia i stajnia zmieni swoje przeznaczenie. Dotychczas  
przeprowadzona została adaptacja pomieszczeń, w których  
w przyszłości pojawi się odpowiednie wyposażenie. 

Projekt realizowany jest z dofinansowaniem

Wartość całego projektu opiewa na kwotę niemalże 3,3 mln zł, 
jednak aż w 85% jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej. 
Koszt działań realizowanych w gminie Popielów to 800 973,26 zł. 

Gmina Pokój poprzez uczestnictwo w partnerskim przed-
sięwzięciu rozbuduje Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Ładzy  
i stworzy ogród doświadczeń. W Murowie mieszkańcy będą 
mogli korzystać z wiat i urządzeń edukacyjnych. Gmina Łubniany  
przebuduje dawną strażnicę, zakupi hotel dla owadów i przygotuje 
łąkę miododajną w Masowie. 

Projekt pn. „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona” współfinansowany przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  

na lata 2014-2020 Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.05.01.00-16-0008/19-00


