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Odkryj piękno swojej okolicy

Początki zamku Kolno giną w mrokach dziejów. Badacze 
przypuszczają, że mógł powstać z inicjatywy księcia Henryka V 

Grubego u schyłku XIII w. Przy warowni funkcjonowała komora celna 
pobierająca cło od towarów spławianych rzekami Budkowiczanką 
i Stobrawą, w szczególności drewna i innych produktów gospodarki 
leśnej z terenu pogranicza księstw brzeskiego i opolskiego.

W 1316 r. książęta opolscy wybudowali drogę umożliwia-
jącą wywóz drewna z lasów i spławianie go bezpośrednio Odrą, 
z pominięciem cła przy zamku Kolno. Spowodowało to zmniejsze-
nie ruchu towarowego na Stobrawie i jej dopływach oraz spadek 
dochodów. Wobec takiego obrotu spraw w 1317 r. książę brzeski 
Bolesław III Rozrzutny przeniósł komorę celną do Brzegu. 

Zamek stracił swoje dawne znaczenie, a następnie znalazł się 
w rękach rycerstwa. Jednym ze znakomitszych mieszkańców zamku 
był w końcu XIV w. Witko ze Smogorzowa, a następnie panowie 
von Blankenstein.

Prawdopodobnie zawierucha wojen husyckich ominęła zamek 
w Kolniach, jednak tragiczne skutki przyniosła wojna domowa 
wynikająca z rozdwojonej elekcji na tron czeski. Pod murami 
zamku 13 czerwca 1443 r. stanęły wojska dowodzone przez księcia 
opawsko-ziębickiego Wilhelma i w dniach następnych prowadziły 
oblężenie. Zamek został poważnie zniszczony i spalony. W tym 
samym roku obiekt razem z przyległymi dobrami nabyli Janko 
i Michael von Bees, właściciele pobliskiego zamku w Karłowicach. 
Nowi panowie pobierali cło przy zamku, co stało się zarzewiem 
konfl iktu z mieszczanami brzeskimi, jednak książęta rozstrzygnęli 
tę sprawę z korzyścią dla mieszczan brzeskich. 

Zamek wzniesiony był na planie nieregularnego czworoboku 
lub podkowy. Rozebrano go w latach 20. XVIII w., a z pozyskanego 
materiału wybudowano manufakturę sukna w Brzegu, która dziś 
już także nie istnieje.

Ruiny zamku 
w Starych 

Kolniach

Stanowisko zostało odkryte podczas penetracji terenu Śląska 
przez Oskara Vuga w XIX w., który zebrane informacje umieścił 
w swojej pracy pt. „Schlesische Heidenschanzen ihre Erbauer und 
die Hendelstrassen den Alten”.

Obecnie relikty budowli to niewielkie podwyższenie terenu na 
prywatnej łące położonej na wschód od zabudowań Starych Kolni, 
w widłach Stobrawy i Budkowiczanki. Z drogi wiodącej w kierunku 
Popielowa widoczna jest kępa drzew. W niej, pośród zarośli, zacho-
wały się relikty kamiennych murów. Pozostały także dolne frag-
menty ścian dawnego donżonu. Mury były grube na ok. 4 m, wznie-
sione z kamieni eratycznych i otoczaków. Obecnie są w większości 
przykryte warstwą ziemi.

W miejscu ruin zamkowych nie prowadzono badań archeolo-
gicznych aż do lat 70. XX w. Wcześniej jedynie powierzchownie 
znaleziono kilka przedmiotów, np. strzemiona i bełty pochodzące 
z XV w. W 1978 r. prace wykopaliskowe przeprowadziło Muzeum 
Śląska Opolskiego w Opolu. Pozyskano wówczas zabytki późnośre-
dniowieczne (wyroby metalowe i kościane, fragmenty naczyń glinia-
nych). Szczególnie cennym przedmiotem jest orzech z mechanizmu 
spustowego kuszy, wykonany z poroża jelenia.

Od kilku lat regularne badania prowadzi w tym miejscu dr hab. 
Lech Marek z zakładu Archeologii Historycznej w Instytucie Arche-
ologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2010 r. zrealizowane zostały 
archeologiczne badania ratownicze. Wykonano wówczas prospek-
cję powierzchni obiektu przy użyciu detektora metalu, sporzą-
dzono dokumentację i wstępną konserwację zabytków ruchomych, 
wykonano plan wysokościowy przy użyciu elektronicznego tachi-
metru oraz przeprowadzono nieinwazyjne badanie anomalii pola 
magnetycznego wybranej partii stanowiska za pomocą gradiome-
tru. Odnaleziono bardzo liczny materiał zabytkowy, np. kilkadzie-
siąt przedmiotów metalowych o przeznaczeniu militarnym. Okre-
ślenie chronologii możliwe było m.in. na podstawie towarzyszącej 
zabytkom metalowym ceramiki. Właściwe dla XIV/XV w. były także 
odkryte:  zbrojniki pancerza brygantynowego, kłódka, tarczka jelca 
kordu, fragmenty strzemienia oraz ostrogi. Ich obecność można 
z dużym prawdopodobieństwem powiązać z datą zniszczenia zamku 
w 1443 r., o której wspominają źródła.
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Muzyką interesuje się od przedszkola, 
a od dwunastu lat pokazuje ludziom, 
że piosenki nie mają ograniczeń wieko-
wych. Paweł Th oma jest DJ-em z pasji, 
który nieustannie stawia przed sobą 
nowe cele. W rozmowie zdradził nam, 
jak wygląda przygotowanie do grania, 
na czym polega to zajęcie i przy jakich 
utworach bawi się młodzież. 

Muzyce oddaje Pan swój wolny czas 
jako DJ Paulu. Kiedy pojawiła się ona 
po raz pierwszy?

Pasją do muzyki zaraziłem się już 
w przedszkolu, czyli jest już ze mną od 
około dwudziestu pięciu lat.  Można 
powiedzieć, że była ze mną niemalże od 
początku. Zaczęło się od muzyki lat 70., 
której bardzo często słuchał mój tata. Tro-
chę mocniejsze brzmienia, jak np. techno, 
club poznałem w podstawówce. I dopiero 
one mnie w pełni pochłonęły. 

Od lubienia muzyki do bycia DJ-em 
jest spora droga do pokonania.

Przygoda z didżejką zaczęła się, gdy 
byłem w drugiej klasie gimnazjum. Jednak 
myśl, że chciałbym jakoś grać, chodziła 
mi po głowie, odkąd pamiętam. Tylko nie 
pociągała mnie gra na żadnym instrumen-
cie. Bardziej interesujące, bo chyba bar-
dziej młodzieżowe, było dla mnie bycie 
DJ-em. Potwierdzeniem tego był dla mnie 
występ DJ-a BoBo, który zobaczyłem przy-
padkowo w telewizji. 

Początkowo działałem w gimnazjal-
nym radiowęźle, a nieco później próbo-
wałem swoich sił w specjalnym programie 
dla DJ-ów, który dostałem od kolegi. 
W Internecie słuchałem setów różnych 
twórców i próbowałem je odwzorowywać. 
W ten sposób nauczyłem się robić proste 
przejścia. 

Po jakimś czasie dokupiłem do tego 
programu kontroler, który dał mi więk-
szą swobodę gry. Nie musiałem przełą-
czać muzyki, którą aktualnie grałem, tylko 
miałem na dwóch osobnych częściach 
różne piosenki. Mając jednoczesny dostęp 
do dwóch utworów, otworzyły mi się drzwi 
na lepsze możliwości. 

W jaki sposób zmieniła się Pana gra? 
Początkowe moje przejścia z muzyki 

na muzykę były bardzo proste i powolne, 

Swobodę i wolność umysłu 
można znaleźć w muzyce

Fot. kownacka.smile 

ale technicznie dobre. Teraz jest już misz-
masz, bo wciąż technicznie są dobre, 
ale są szybkie,  co wynika z aktual-
nego trendu muzycznego. Ludzie wolą 
żywszą grę. Muzyka w latach 90. była cał-
kiem inna. Wtedy stosowało się dłuższe 
przejścia. Teraz, brzydko mówiąc, jest 
szybka klepanka. 

Czym są te przejścia? 
Przejścia to forma dopasowania 

muzyki do muzyki. Nie może być skakania 
bitu, niespójnych prędkości. Powiem na 
przykładzie. Jedna piosenka ma 130 bitów 
na minutę, a druga 140, czyli mają różne 
tempa. Musimy albo tę szybszą doprowa-
dzić do mniejszej wartości, albo tak uśred-
nić obie, żeby ludzie tego nie usłyszeli 
i dopiero wtedy możemy zrobić przejście, 
czyli dopasować bit. To wszystko dzieje się 
jeszcze przed tym, nim dźwięk wybrzmi 
w głośnikach. Ja słyszę piosenki już o wiele 
wcześniej w słuchawkach. Na estradzie 
słyszalny jest dopiero efekt końcowy.

Często można spotkać się z opinią, 
że DJ jest od zwykłego puszczania 
muzyki, a to chyba nie do końca tak 
wygląda. Zgadza się? 

Praca DJ-a składa się z wielu rzeczy, 
których odbiorca nie widzi. Każdorazowo 
trzeba zadbać nie tylko o muzykę, ale 
także o odpowiednie nagłośnienie, lampy, 
akustykę. W moim przypadku dodatko-
wym obowiązkiem jest sterowanie lam-
pami. Wcześniej programuję kilka scen, 
do których potem dostosowuję prędkość. 

Potrzeba ogromnego zaplecza czaso-
wego. Należy naszykować dużo muzyki, 
bo trzeba być gotowym na różny typ gości. 
Najczęściej ludzie widzą p o prostu ośmio-
godzinną lub niekiedy nawet dwunastogo-
dzinną grę, a pomijają ten wkład włożony 
w ułożenie całości. 

Przed imprezą pytam organizatora 
o ulubiony gatunek i według tego tworzę 
podstawową bazę piosenek. Nierzadko 
muszę poświęcić na to w domu kilka dni 
po kilka godzin, żeby czuć się dobrze przy-
gotowanym. Najważniejsze i tak są reakcje 
gości, które muszę nieustannie obserwo-
wać, bo to według nich dobieram i miksuję 
następne utwory. Dlatego to nie jest tylko 
puszczanie muzyki.

W pracy DJ-a muzyka innych autorów 
jest nieodłącznym elementem. Tworzy 
Pan swoje utwory? 

Nie, ponieważ uważam, że to jesz-
cze nie jest w zasięgu moich możli-
wości i umiejętności. Robię niekiedy 
tzw. mashupy, czyli połączenia dwóch, 
trzech lub nawet czterech różnych utwo-
rów w jeden. Ostatnio pozytywnie ode-
brane zostało, gdy do melodii z utworu 
„Satisfaction” z 2003 r. puściłem słowa 
zeszłorocznego hitu „Szklanki” w wykona-
niu Young Leosi. Oczywiście odbiór takich 
kombinacji jest zależny od grupy wiekowej 
bawiących się. 

Właśnie, różnice pokoleniowe z pew-
nością są widoczne na parkiecie. 

Im starsze pokolenie, tym mniejszy 
zakres muzyki. Osoby w średnim wieku 
dobrze czują się głównie w muzyce lat 
70. i 80. Chcą one nieustannie bawić się 
do hitów swoich lat młodości. Z kolei 
młodzież zna wszystkie nowe piosenki, 
ale też lubi te stare przeboje. Stosunkowo 
często zdarza się, że na imprezach osiem-
nastkowych pojawiają się piosenki sprzed 
dziesięciu, dwudziestu, a nawet i więcej lat. 
Styl muzyki zdążył się zmienić, ale i tak 
chcą tego słuchać. 

Muszę też przyznać, że zdarzają się 
przypadki, gdy starsi goście świetnie 
odnajdują się w tych nowych brzmieniach. 
Na jednej imprezie sprzed dwóch miesięcy 
podszedł do mnie około pięćdziesięcio-
letni pan z prośbą, żebym puścił piosenkę 
rapera Kizo. Jak się okazało, wszyscy doro-
śli doskonale znali jego twórczość i wyszli 
na parkiet. Byłem mile zaskoczony, ale 
jednocześnie wiedziałem, że mogę sięgać 
po te współczesne piosenki. Muzyka zde-
cydowanie nie ma ograniczeń wiekowych.

Czyli są jakieś ponadczasowe klasyki?
Oczywiście, za przykład niech posłużą 

chociażby piosenki: „You’re My Heart, 
You’re My Soul” Modern Talking, „I Want 
to Break Free” Queen, “Rivers of Babylon” 
Boney M.

A pójdźmy w inną stronę. Są piosenki, 
których nie wypada grać?

O tym, co wypada grać, decyduje 
rodzaj imprezy i charakter bawiących się. 

W tym roku grałem na kilku komer-
sach i młodzież wielokrotnie prosiła mnie 
o piosenki z wulgaryzmami. W takich oko-
licznościach nie wypada ich grać, a jednak 
musiałem to robić, bo były ogromne naci-
ski ze strony uczestników imprezy. Musia-
łem przeprosić organizatorów, ale rodzice 
byli wyrozumiali, bo zdają sobie sprawę, 
że ich dzieci słuchają tych utworów na co 
dzień i ten jeden raz nic nie zmieni. 

Starałem się wyciszać muzykę w tych 
najbardziej nieodpowiednich miejscach, 
ale niekiedy jest ich tak dużo, że należałoby 
przerobić całą piosenkę. Trzeba jednak 
pamiętać, że ingerencja w tekst wiąże się 
najczęściej z reakcją młodzieży. Gdy wyci-
szam przekleństwo, to oni sami je wykrzy-
kują i to ze zdwojoną siłą. 

Może to jest jakaś ich forma wyrzu-
cenia negatywnych emocji. Muzyka 
ma niewątpliwe właściwości terapeu-
tyczne. Co daje ona Panu?

Muzyka daje mi swobodę i wolność 
umysłu. Słucham tego, co akurat w danej 
chwili chodzi mi po głowie. Nigdy nie 
mam dosyć muzyki.  Nawet kończąc 
imprezę, wsiadam do samochodu i od razu 
włączam piosenki, których nie udało mi się 
puścić przez te kilka godzin grania.

Marcin Luszczyk 
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Gospodarzem tegorocznych dożynek był Kaniów. Rolnicy 
i mieszkańcy podziękowali Bogu za urodzaj i z radością świę-
towali zakończenie żniw. Podczas gminnego święta plonów 
tradycja została połączona z nowoczesnością. 

Dożynki to wyjątkowa forma podziękowania za zbiory, która 
praktykowana jest już od wielu pokoleń. W trakcie radosnej 

uroczystości doceniana jest ciężka praca rolników oraz okazywana 
jest wdzięczność za wszelkie zbiory z pól, ogródków czy sadów. 
Święto plonów o większym zasięgu powróciło do gminy Popielów po 
dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Gospodarzem tego-
rocznego wydarzenia był Kaniów, który przywitał gości 4 września. 

Wielotygodniowa praca mieszkańców 
Organizacja dożynek to nie lada wyczyn, bowiem należy pamię-

tać o każdym najmniejszym szczególe. Mieszkańcy Kaniowa na 
czele z sołtysem Pawłem Baudlerem rozpoczęli przygotowania wiele 
tygodni przed wydarzeniem. Podczas licznych spotkań decydowano 
o kolejnych aspektach. – Przygotowanie dożynek to nie tylko zor-
ganizowanie imprezy, ale także przygotowanie całej miejscowości. 
Prawie dwa tygodnie spotykaliśmy się, aby uporządkować wszystkie 
miejsca. Odmalowaliśmy przystanek, wyrównaliśmy plac, zamonto-
waliśmy banery powitalne, wykonaliśmy koronę i jeszcze wiele, wiele 
więcej – wymienia Sandra Gąska, mieszkanka Kaniowa. 

Znaczny wkład w powodzenie imprezy mieli także pracow-
nicy Urzędu Gminy w Popielowie i Samorządowego Centrum Kul-
tury, Turystyki i Rekreacji. Wsparcie okazali niezawodni strażacy, 
ale nie zabrakło pomocy ze strony wielu wolontariuszy z różnych 
sołectw. – Jestem pod ogromnym wrażeniem pracowitości i aktyw-
ności mieszkańców. Bez ich zaangażowania nie moglibyśmy z takim 
entuzjazmem świętować dożynek. Jestem wdzięczna wszystkim oso-
bom włączającym się w różnoraki sposób w przygotowanie tego  
święta – dziękuje Sybilla Stelmach, wójt.

Tradycja w nowoczesnym wydaniu
Świętowanie rozpoczęło się uroczystą mszą celebrowaną przez 

ks. Andrzeja Ogasę. Wszystkich rolników reprezentowali starosto-
wie dożynek Gabriela i Konrad Kachlowie, którzy witali gości dołą-
czających do wspólnej zabawy w trakcie barwnego korowodu. Kilku-
setmetrowy ciąg udekorowanych pojazdów przejechał przez główną 
ulicę Kaniowa. Reprezentanci wszystkich sołectw i licznych orga-
nizacji z szerokim uśmiechem machali do stojących na poboczach 
i obsypywali ich słodyczami, nierzadko schowanymi wśród siana 
i słomy. – Przyozdobiliśmy nasz pojazd w klimacie lat 70. Chcieli-
śmy pokazać, że choć nie było nas jeszcze na świecie w tym czasie,  
to doceniamy ten klimat i lubimy bawić się w rytm tej muzyki  
– opowiada Izabela Lyga z Popielowa. 

Wójt gminy otrzymała z rąk starostów piękny bochen symbo-
lizujący niełatwą pracę rolników. Kawałkami smacznego wypieku  
obdarowani zostali uczestnicy dożynek. – Dzieląc się chlebem, prze-
kazywaliśmy mieszkańcom i gościom życzenia, aby nigdy nie zabra-
kło nam właśnie tego chleba powszedniego. Winszowaliśmy także 
miłości, pokoju i wiary – mówi Gabriela Kachel. 

Dożynki uświetniły występy wokalne, muzyczne i taneczne, 
które podziwiali dorośli, gdy ich dzieci z nieukrywaną ochotą brały 
udział w warsztatach tematycznych. Gry i zabawy miały charak-
ter edukacyjny, bo dotyczyły tematyki zdrowotnej i ekologicznej, 
np. prawidłowego segregowania odpadów, ochrony różnorodno-
ści biologicznej. Ciekawą propozycję zajęciową przygotowała także 
Gminna Biblioteka Publiczna. Konkurencje ruchowe prowadził  
animator. 

Podtrzymano zwyczaje dożynkowe
Mieszkańcy przyozdobili swoje posesje w dożynkowym stylu. 

Było więc zabawnie i swojsko. Wystrój przygotowano z wykorzysta-

Dziękując za plony,  
zachowali  
dożynkowy obyczaj

niem tegorocznym plonów, które ubogacono maszynami rolniczymi, 
pluszakami czy zabawkami. Komisja konkursowa wybrała dziesięć 
najpiękniej przystrojonych domostw. – Postawiliśmy na prostotę,  
bo przygotowaliśmy drewniany stelaż, który następnie udekorowali-
śmy bukietami złożonymi ze zbóż i kwiatów. Dodaliśmy trochę owo-
ców i już – relacjonuje jedna z nagrodzonych. 

Podziękowania i nagrody otrzymały także sołectwa gminy Popie-
lów za przygotowanie tradycyjnych koron dożynkowych. – Prace nad 
koroną wystartowały już na początku sierpnia i potrzeba nam było 
około miesiąca, by udało się ją skończyć. Plecenia nauczyły nas star-
sze panie, a my staramy się kultywować tę tradycję – zapewnia Jolanta 
Kaczmarek ze Starych Siołkowic. Ozdoby zbożowe były najlepszym 
przykładem, że regionalna plastyka obrzędowa wciąż jest żywa. 
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Zasady poprawnej  
ochrony środowiska  
możesz mieć w telefonie
W gminie Popielów realizowana jest część informacyjno 
-edukacyjna projektu dotyczącego prawidłowej gospodarki 
odpadami. Powstała strona internetowa, na której publi-
kowane są treści związane z recyklingiem i wszechstronnie  
rozumianą ochroną środowiska. 

W naszych miejscowościach od wielu miesięcy realizowany 
jest projekt „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy  

Popielów z zakresu gospodarki odpadami”, w ramach którego zaku-
piono m.in. centra recyklingowe, zewnętrzne pojemniki na śmieci. 
Teraz przyszła pora na edukację i uświadamianie mieszkańców,  
że to, co wyrzucamy, może zyskać nowe życie, gdy tylko trafi do 
odpowiedniego kontenera. 

Nad poszerzaniem tej wiedzy wśród mieszkańców czuwać będzie 
firma Anton New Technology, która złożyła najkorzystniejszą ofertę 
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. 

Sięgaj po nowe wiadomości
Użytkownicy portalu społecznościowego Facebook zaproszeni 

są do polubienia specjalnie utworzonego konta pn. Gospodarowa-
nie odpadami w Gminie Popielów. Poruszane są tam przede wszyst-
kim kwestie z zakresu prawidłowej segregacji, ale pojawiają się także 
informacje promujące wszystkie punkty projektu, tj.: konkursy, 
eventy, warsztaty. 

Więcej informacji o gospodarowaniu odpadami jest zamiesz-
czonych na stronie internetowej (https://odpady.popielow.pl/). 
Odwiedzający będą mogli zapoznać się z bieżącym harmonogra-
mem wywozu odpadów, przeznaczeniem konkretnych pojemników 
i rezultatami prawidłowej segregacji. W witrynie będzie także można 
odnaleźć proekologiczne: quizy, kolorowanki, puzzle i zabawy  
dla najmłodszych. 

Pobierz aplikację z harmonogramem 
Ciekawą propozycją dla mieszkańców gminy Popielów jest  

program na urządzenia mobilne. Darmowa aplikacja pn. Popielów 
Segreguje to bogate źródło informacji na temat sortowania odpadów. 
W zakładce „Gdzie wyrzucić” można sprawdzić, gdzie powinien  
trafić dany odpad. Po wskazaniu adresu zamieszkania pojawi się 
indywidualny harmonogram wywozu odpadów, który będzie dzień 
wcześniej przypominać o tym, aby wystawić pojemniki. 

Ponadto w dostępnych opcjach znajdują się godziny funkcjono-
wania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz 
lista śmieci, które można tam dostarczać. Są tam także ujęte stawki 
i terminy płatności oraz wykaz pomiarów jakości powietrza. Istnieje 
możliwość zgłoszenia lokalizacji dzikiego wysypiska. 

To wszystko może być na wyciągnięcie ręki za sprawą zain-
stalowanej w telefonie aplikacji i to w czterech językach: polskim,  
angielskim, rosyjskim i ukraińskim. 

Azbest znika z naszego otoczenia
W 2022 r. azbest został usunięty z ośmiu nieruchomości znaj-
dujących się na terenie gminy Popielów. Unieszkodliwienie 
wyrobów otrzymało dofinansowanie na poziomie 60%. 

Wyroby azbestowe wciąż są obecne na niektórych podwórkach 
i szkodzą zdrowiu mieszkańców. Dlatego gmina Popielów  

rokrocznie zachęca do skorzystania z programu usuwania tych  
chorobotwórczych pokryć dachowych. 

 W trwającym roku w gminie zrealizowano zadanie zakłada-
jące unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Do projektu 

zakwalifikowanych zostało osiem nieruchomości, z których usu-
nięto łącznie 3,1700 mg niebezpiecznych dla zdrowia materiałów.  
Ich odbiorem i dostarczeniem na składowisko odpadów niebezpiecz-
nych zajęła się specjalistyczna firma.

Koszt realizacji zadania wyniósł 3 423,60 zł, jednak pozyskano 
2 187,30 zł dotacji (w tym 1 093,65 zł z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i 1 093,65 zł 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu). Pozostałą część pokryli właściciele 
posesji objętych programem.

W Nowych Siołkowicach już po raz piąty świętowali  
Oktoberfest. Kilkaset ludzi bawiło się w bawarskim klima-
cie przy kuflu piwa i wypieczonej golonce. Impreza trwała  
do późnych godzin nocnych. 

Święto piwa jest tradycyjnym wydarzeniem niemieckiego Mona-
chium i całej Bawarii. Oktoberfest organizowany jest tam od 1810 r. 

i nieustannie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W ostatnich 
latach przeciętna liczba odwiedzających wynosiła ok. 6 milionów ludzi. 

W Nowych Siołkowicach także było tłoczno, lecz tam gości 
można było liczyć w setkach. Piąta odsłona dożynek chmielnych 
odbyła się 10 września i zawierała wszystkie niezbędne elementy: 
biało-niebieskie dekoracje, precle, ozdobione pierniki, golonki 
i kufle pełne piwa. Imprezę otworzyły wójt Sybilla Stelmach 
i sołtyska Andżelika Kociok, liderki lokalnej społeczności, które 
odszpuntowały drewnianą beczkę ze złotym trunkiem. 

O dobre humory uczestników Oktoberfestu zadbała Karo-
lina Trela. Członkowie orkiestry dętej „Select Band” wytworzyli  

Fo
t. 

Ju
lia

 T
h

om
s/

E
ch

o 
G

m
in

 O
p

ol
sk

ic
h

Siołkowicka Bawaria, czyli złoty trunek 
i dobra zabawa w roli głównej 

na początku imprezy zabawowy klimat, który został podchwycony 
przez zespół „Albatros”. Goście ubrani w bawarskie stroje odtań-
czyli krattenwals (taniec ze skrzynkami wypełnionymi pustymi 
butelkami), brali udział w żartobliwych konkursach oraz ochoczo 
tańczyli na parkiecie. 
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Strażackie zawody  
z dużą dawką  
dobrego humoru
Druhowie zmierzyli się w Popielowie w nietypowych zawo-
dach sprawnościowych. Dobrze znane wszystkim konkurencje 
zostały zastąpione przez takie, przy których liczyła się dobra 
zabawa. Podczas spotkania przypomniano zasady udzielania 
pierwszej pomocy. 

Strażacy już raz stanęli w tym roku do międzyjednostkowej rywa-
lizacji w ramach Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, 

które odbyły się w maju w Stobrawie. Drugie zawody zorganizowali 
11 września członkowie OSP Popielów, którzy postanowili w ten 
sposób uczcić 10. rocznicę wybudowania remizy. 

Nie były to zwyczajne zawody, ponieważ i okazja była nie-
codzienna. – Pomysł chodził mi po głowie już od lat, bo miałem 
dość konkurencji z motopompami czy równoważniami. Chcia-
łem zorganizować wydarzenie, podczas którego rywalizacja byłaby 
tylko umowna, a tutaj była okazja, bo nasza strażnica w paździer-
niku będzie miała już dziesięć lat – opowiada Marcin Kulig, prezes  
OSP Popielów. Świętowanie rozpoczęto przejazdem wozów  
strażackich spod starej remizy na boisko, gdzie przeprowadzono  
szereg zabawnych konkurencji. 

Zadania sprawdziły kondycję druhów oraz ich dystans do siebie. 
Musieli oni ubrać się w jak najkrótszym czasie, podnieść w jednej 
linii jak najwięcej skrzynek, przenieść oponę, napełnić wiadro wodą 
z kaloszy, przebiec w drabinie. – Część konkurencji była naszą autor-
ską wizją, a część wzięliśmy z Internetu. Chcieliśmy zaproponować 
coś innego niż zwykłe sztafeta czy bojówka i myślę, że nam się udało 
– zapewnia Tobiasz Rychlik, pomysłodawca zmagań. 

Do wspólnego wykonywania nietypowych zadań zaproszono 
wszystkie jednostki gminy Popielów oraz dwie zaprzyjaźnione OSP 
z Bąkowic i Fałkowic. Swoich sił spróbowały także dwie młodzie-
żowe drużyny. – Najlepiej poradziliśmy sobie w konkurencji z kalo-
szami. Mieliśmy najwięcej wody w wiadrze i pokonaliśmy wszystkie 
grupy, nawet te seniorskie. Mnóstwo frajdy mieliśmy, gdy byliśmy 
pomiędzy szczeblami drabiny i tak musieliśmy biec – mówi Tomasz 

Dudek, dowódca MDP Karłowice. Młodzi ochotnicy przedstawili 
zasady udzielania pierwszej pomocy i przeszkolili chętnych. 

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Wspólne 
BEZPIECZEŃSTWO moja sprawa”, które zostało dofinansowane 
przez Samorząd Województwa Opolskiego. Druhowie doposa-
żyli swoją jednostkę w: laptopa, kolumnę nagłaśniającą, mikrofon  
bezprzewodowy, namiot. Ponadto zakupione zostały koszulki pro-
mocyjne oraz pamiątkowe medale. 

Młodzież tłumnie 
ruszyła z podwórka 
na orlik
Aż 80 młodych chłopaków i mężczyzn wzięło udział w turnieju 
piłkarskim „Z podwórka na Orlik”. Inicjatywa została zreali-
zowana w ramach projektu „Opolskie dla młodzieży”. 

W gminie Popielów od lat wiodącą dyscypliną sportową jest 
piłka nożna, co zauważalne jest popołudniami i wieczorami, 

gdy na Orliku spotykają się mieszkańcy i w różnych grupach rozgry-
wają koleżeńskie mecze. Tę grę zespołową lubią przede wszystkim  
młodzi, którzy postanowili zorganizować turniej piłkarski drużyn 
amatorskich. 

Pomysł został wcielony w życie 7 września dzięki uczestnictwu 
w projekcie „Opolskie dla młodzieży”, który został zainicjowany 
przez Zarząd Województwa Opolskiego. Wniosek pięcioosobo-
wej grupie młodych mieszkańców pomógł napisać Urząd Gminy.  
– Bardzo chętnie wspieramy oddolne inicjatywy, a tym bardziej  
gdy to młodzież chce coś zrobić. Okazji do aktywności fizycznej 
nigdy za dużo, dlatego trzeba stwarzać nowe możliwości sportowej 
rywalizacji – mówi Damian Filla, podinspektor. 

W turnieju pn. „Z podwórka na orlik” uczestniczyło osiem-
dziesięciu piłkarzy w wieku 16-26 lat zgrupowanych w ośmiu dru-
żynach: Siołkowice, Piątek XXI (z Dobrzenia Wielkiego), Karło-
wice, Chróścice, Rybnios, Bąkowice, Kabachy, Popielów. Mecze  

przeprowadzono w dwóch grupach, z których dwa najlepsze zespoły 
awansowały do półfinału. – Po świetnym finale z Bąkowicami wygrała  
drużyna z Rybnej. Chłopacy przegrywali 1:0, a w końcówce strze-
lili dwie szybkie bramki i wyszli na prowadzenie – mówi Krzysztof 
Zakrzewski, animator sportowy. 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowy medal oraz 
wsparcie energetyczne w postaci batonika i butelki wody, natomiast 
liderzy drużyn odebrali puchary. Zwycięzcy nagrodzeni zostali 
koszulkami. Pozostałą część dofinansowania przeznaczono na zakup 
ośmiu piłek, które będą dostępne na boisku. 
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Dzieci z przedszkoli i szkół ponownie oczyściły 
najbliższą okolicę. Tegoroczne sprzątanie świata 
odbyło się pod hasłem „Wszystkie śmieci nasze są”. 

Troska o środowisko jest jednym z elementów prawidłowej postawy obywatelskiej. 
Wzbudzana jest ona w dzieciach już od najmłodszych lat poprzez różnego rodzaju 

wydarzenia, lekcje i akcje. Jedną z nich jest organizowane od 1994 r. ogólnopolskie 
sprzątanie świata.  

W tę słuszną kampanię po raz kolejny włączyły się wszystkie publiczne przedszkola 
i szkoły podstawowe gminy Popielów. Dzieci wyposażone w rękawiczki i worki wyruszyły 
w świat 16 września i od samego rana zbierały kolejne odpady zanieczyszczające rowy, łąki 
i pobocza. Ich liczba była przytłaczająca, jednak teraz świat będzie nieco czystszy. 

Uczestnicy akcji za swoje zaangażowanie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami, 
w których poza przekąskami znalazła się ulotka zawierająca podstawowe informacje 
o prawidłowej segregacji odpadów. 

Rozpoczął się nowy rok szkolny
Od 1 września w gminie Popielów uczy się 799 dzieci, w tym  
32 z Ukrainy. Przygodę z nauką w szkole rozpoczęło  
57 uczniów. Trzy panie otrzymały akt nadania awansu  
zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Dzieci i młodzież z lekką nutą smutku przekroczyły 1 września 
próg swojego przedszkola i szkoły. Uczniowie z rozrzewnie-

niem pożegnali wakacje, które zawsze są dwumiesięcznym czasem 
beztroski, jednak powinni oni pamiętać, że powrót do ławek to nie 
tylko męcząca nauka. Przebywanie w szkole wśród rówieśników ma 
wpływ na kształtowanie relacji społecznych młodych ludzi. Ponadto  
możliwość korzystania z bezpłatnej edukacji dla wielu dzieci 
w innych krajach jest czymś nieosiągalnym. 

Pierwszy dzwonek, a po nim weekend
Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 przypadło w czwartek. 

Wtedy uczniowie wzięli udział w uroczystych apelach, podczas któ-
rych dyrektorzy przywitali swoich podopiecznych oraz przypomnieli 
o 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Nazajutrz przeprowa-
dzono już pierwsze lekcje. Młodzież z satysfakcją przyjęła ten dzień, 
bo zdawała sobie sprawę, że po nim będzie dwudniowa przerwa.  
Pełnoprawna nauka rozpoczęła się więc dopiero 5 września. 

Świat znów jest 
nieco czystszy

Uczy się prawie 800 dzieci

W przedszkolach gminy Popielów opieka sprawowana jest nad 
273 dziećmi. Najwięcej dzieci uczy się w Popielowie – 120. W siołko-
wickim przedszkolu utworzony został czwarty oddział, co umożliwiło 
przyjęcie większej liczby dzieci. Łącznie znajduje się tam 88 maluchów. 
Natomiast 65 podopiecznych ma placówka w Karłowicach. 

Naukę w szkołach podstawowych pobiera 526 uczniów (w tym: 
260 w Popielowie, 140 w Starych Siołkowicach, 126 w Karłowicach). 
Do klas pierwszych przyszło 57 uczniów, którzy zostali powitani 
przez starszych kolegów dobrym słowem. Rodzice przygotowali 
im tyty (rogi obfitości), które były słodką, ale i praktyczną niespo-
dzianką. Zawierały w sobie przysmaki i przybory szkolne. 

Nauczycielki z awansem
Nauczyciele muszą nieustannie rozwijać swoje kompeten-

cje i zdobywać kolejne stopnie awansu zawodowego, które decy-
dują m.in. o wysokości ich wynagrodzenia. Kilkuletnie starania na 
następnych etapach kończą się swoistym sprawdzianem pracy. 

W gminie Popielów kolejny stopień awansu zawodowego i tytuł 
nauczyciela mianowanego uzyskały: Dorota Wyroba z przedszkola 
w Starych Siołkowicach, Sabina Pogrzeba ze szkoły w Starych  
Siołkowicach, Natalia Strząbała ze szkoły w Popielowie. 

Zmiany w placówkach
Nowy rok szkolny to także czas zmian kadrowych. Szkołami 

podstawowymi zarządzają dotychczasowi dyrektorzy: Stare Siołko-
wice – mgr Andrzej Bochniarz, Popielów – mgr Ewelina Mierze-
jewska, Karłowice – mgr Elżbieta Górka. Przedszkolem w Starych 
Siołkowicach niezmiennie kieruje mgr Beata Kołodziej. W Karłowi-
cach stanowisko dyrektora na okres pięciu lat szkolnych powierzono  
mgr Marcie Cierpisz, która przez kilka lat prowadziła swoją grupę, 
a od dwóch lat pełniła obowiązki dyrektora. W Popielowie w związku 
z końcem kadencji pracę na stanowisku dyrektora zakończyła  
mgr Krystyna Rychlik, która kierowała przedszkolem przez dwadzie-
ścia lat. Obowiązki na dziesięć miesięcy przejęła tamtejsza nauczy-
cielka mgr Sylwia Luszczyk. 
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Siedem osób wzięło udział w spotkaniu inaugurującym dzia-
łalność klubu historycznego. Uczestnicy zamierzają odkry-
wać nowe fakty z przeszłości regionu, podtrzymywać pamięć 
o lokalnych bohaterach oraz propagować ideę wyciągania 
wniosków z historii. 

Klub historyczny to nowa propozycja w ofercie Gminnej Biblio-
teki Publicznej z/s w Popielowie. Do jego tworzenia zaproszeni 

są miłośnicy i pasjonaci historii, znawcy tej dziedziny, a także osoby, 
które dopiero pragną poznać przeszłość regionu i poszerzyć swoją 
wiedzę. Grupa ma zrzeszać wszystkie osoby, które podczas regular-
nych spotkań chcą wymieniać się ciekawostkami z minionych lat. 

W pierwszym spotkaniu, które odbyło się 15 września, wzięło 
udział siedem osób. Uczestnicy podczas rozmowy opowiedzieli, 
na czym skupiają swoją uwagę w ramach indywidualnych zaintereso-
wań historycznych i w ten sposób znaleźli wiele wspólnych tematów, 
których efektem był wniosek, że w gminie Popieló w wciąż jest wiele 
płaszczyzn do odkrycia. 

Członkowie koła ustalili, że będą spotykać się w każdy drugi 
czwartek miesiąca, aby móc systematycznie wymieniać się nowymi 
odkryciami historycznymi i tym samym kawałek po kawałku odkry-
wać bogatą przeszłość wszystkich wsi. Wśród jednych z pierwszych 
pomysłów na działalność jest odwiedzenie szkolnych izb regional-

Rękodzieło i regionalizm 
zyskują nowych sympatyków
W Popielowie odbyła się druga odsłona
wydarzenia pn. „Popielove Folko-
we”. Cechą wspólną kilkunastu stoisk 
wystawowych i licznych warsztatów był 
regionalizm nieodzownie łączący się 
z rękodziełem. 

W pędzie codziennego życia szukając poczucia prawdziwego 
szczęścia, nieustannie naiwnie gonimy za nowinkami tech-

nologicznymi, postępem, bogactwem, a zapominamy, że satysfakcję 
może dać to, co jest najbliżej nas. Na szczęście coraz częściej dostrze-
gamy piękno wokół i tym samym doceniamy wszystko, co jest zwią-
zane z rękodziełem, regionalizmem, folklorem. Stawiamy na czyjeś 
serce, a nie wytwór maszyny. 

Folklor? Lubię to!
W Centrum Kultury w Popielowie 28 sierpnia został zorgani-

zowany festiwal rękodzieła i produktów regionalnych „Popielove 
Folkowe”. Była to druga edycja wydarzenia. – Chcemy promo-
wać lokalne produkty, bo są one unikatowe i mają bardzo dobrą 
jakość, a bardzo często nikt o nich nie słyszał. Wśród nas jest wiele 
osób, które zajmują się rękodziełem, tworzą folkową muzykę, 
samodzielnie wytwarzają pyszne wyroby – mówi Magdalena Julia 
Gleń, dyrektorka SCKTiR. 

Każde z kilkunastu stanowisk oferowało innego typu ręko-
dzieło. Można było zakupić ozdoby: makramy, łapacze snów, świece 
sojowe, maskotki. Smakosze mogli poznać unikatowe smaki kozich 
serów, syropów leczniczych, mieszanek ziołowych, miodów. Dla pań 
przygotowano bogatą ofertę ręcznie robionej biżuterii.

Dzieci wraz z rodzicami wzięły udział w warsztatach cera-
micznych i stolarskich. Z kilku deseczek i gwoździ powstały wyjąt-
kowe traktory, karmniki czy choinki. Z gliny lepiono najczęściej 
sympatyczne chłopki. Maluchy dowiedziały się, że zabawki można 
wykonać samemu. 

Na stoisku Gminnej Biblioteki Publicznej powrócono myślami 
do wakacyjnych przygód, z których stworzono letnią opowieść. 
Ponadto odwiedzający wykonali zakładki do książek i makietę 
plaży. Chętni odwiedzili izbę śląską, po której oprowadzał historyk 
Stanisław Szynkowski. Wydarzeniu towarzyszyły występy trzech 
ludowych zespołów: Kapela Fedaków, Siołkowiczanki, Korzenie. 

Smaki zawarte w naturze
Niewątpliwym bogactwem regionu są wyjątkowe smaki wyro-

bów wytwarzanych w domowych zaciszach. W trakcie festiwalu 
odbył się konkurs o „Złotą warzechę”, w którym dziewiętnaście 
osób wystawiło aż 24 produkty. Najsmaczniejsze wybrane zostały 
na podstawie głosów oddanych przez uczestników imprezy. 
– Żałuję, że nie przyjechałam rowerem, bo mogłabym wtedy skosz-
tować także nalewek. Podejrzewam, że byłyby równie smaczne jak 
wszystkie dżemy, sosy czy chleby. Trudno było wybrać ten najlepszy 
smak – opowiada Monika. 

W kategorii przetwory najwięcej osób wskazało na sos papry-
kowy Leokadii Piwowarczyk. Koło Gospodyń Wiejskich z Karło-
wic nie miało sobie równych w dwóch kategoriach. Panie zwycię-
żyły z chlebem ziołowym oraz nalewką z morwy czarnej. Laureaci 
otrzymali pamiątkową statuetkę oraz nagrodę rzeczową.

W Bibliotece powstał klub historyczny
nych. Zastanawiano się także nad tym, jak zachęcić do aktywnej 
współpracy młodzież. 

Zasilić szeregi grupy może każdy i to w dowolnej chwili. O chęci 
uczestnictwa należy poinformować pracownice biblioteki lub przyjść 
na spotkanie. Najbliższe odbędzie się 13 października o godz. 16.30. 

 

Do klubu dołączyli miłośnicy lokalnej historii i pasjonaci odkrywania przeszłości.
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Centrum Kultury otworzyło drzwi dla nowych 
uczestników. Podczas pokazowych zajęć zachęca-
no dzieci i młodzież do zasilenia szeregów sekcji 
artystycznych i zajęć rozwijających. Zapraszano 
także dorosłych.

Drzwi otwarte w Centrum Kultury zorganizowano 
9 września. Były one skierowane do wszystkich 

mieszkańców gminy Popielów oraz osób, które pra-
gnęły poznać ofertę kulturalną na sezon artystyczny 
2022/2023. Chętnych nie brakowało. 

Zaprezentowały się wszystkie sekcje z powodze-
niem działające w instytucji, np.: Mirado – taniec 
współczesny, akordeon, Tuptusie – zajęcia umu-
zykalniające, teatr Złota Gęś, Wesołe nożyczki  
– rękodzieło, robotyka. Instruktorzy opowiedzieli 
rodzicom o przebiegu treningów i spotkań oraz przed-
stawili niezbędne informacje formalne, zaś dzieci 
najpierw przyglądały się działaniom poszczególnych 
grup, a następnie samodzielnie próbowały swoich sił. 
Pewni swoich decyzji od razu zapisali się na regu-
larne zajęcia, a niektórzy wrócili do domów z nowymi  
planami, które wkrótce zrealizują. 

Szczegółowa oferta zajęć artystycznych znajduje się 
na stronie 11. Zachęcamy do zapisów i uczestnictwa. 

Świat słowiańskich legend ożył podczas 
Nocy Plonów
Niecodzienne widowisko plenerowe odbyło się w przed-
dzień dożynek gminnych. Podczas Nocy Plonów przypo-
mniano słowiańskie tradycje, parzono ziołowe herbaty, 
pleciono wianki i przedstawiono spektakl teatralny. 

Takiego wydarzenia w kulturalnej ofercie gminy Popielów 
jeszcze nie było. Centrum Kultury zaprosiło mieszkańców 

do wspólnej zabawy w stylu słowiańskim. Odtworzone zostały 
rytuały i obrzędy naszych przodków, którzy z wielką staranno-
ścią przykładali się do świętowania dożynek, czyli okazywania 
wdzięczności za owoce trudnej pracy. 

Noc Plonów rozpoczęła się już po południu, gdy przepro-
wadzono gry terenowe i zaproszono do wspólnej zabawy warsz-
tatowej. Panie z karłowickiej grupy opowiadały o wyjątkowych 
właściwościach ziół, które można spotkać w przydomowych 
podwórkach oraz uczyły wykonywać wianki z polnych kwia-
tów i zbóż. – Dobrze jest znać swoje korzenie. Wydarzenie było 
okazją do przybliżenia słowiańskiej kultury, która tak często 
jest nam właściwie nieznana. W szkołach poznajemy mitologie 
grecką i rzymską, a nasza traktowana jest po macoszemu. Chcie-
liśmy to nieco zmienić – mówi Bernadetta Kampa, instruktorka 

grupy. Na stanowisku bibliotecznym czytane były słowiańskie 
legendy oraz baśnie. 

Punktem kulminacyjnym był wielowymiarowy spektakl 
teatralny. Miał on niecodzienny charakter, bo przedstawiony 
został w plenerze, gdzie w tle było słychać cykanie świerszczy, 
nad głowami latały nietoperze, a w powietrzu unosił się zapach 
tlących się ziół. Aktorzy przedstawili historię miłości, którą 
dopełniły muzyczne i pirotechniczne elementy. W spektaklu 
zaprezentowali się: Teatr Zapadnia, zespół Lubov, czeska grupa 
teatralna z MKS Šternberk, Teatr Złota Gęś, Teatr Tańca i Ruchu 
z Ogniem Mantikora. 

Choć widowisko zachwycało w każdym swym detalu,  
to niewielu mieszkańców doceniło inicjatywę i pojawiło się na 
wydarzeniu. Pozostaje mieć nadzieję, że w następnych wydarze-
niach teatralnych frekwencja będzie lepsza, bo to kultura wyższa 
kształtuje wrażliwość człowieka. 

Noc Plonów została zrealizowana w ramach projektu  
„Teatr ponad granicami”, który jest dofinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz  
ze środków budżetu państwa. 

Mieszkańcy zapoznali się z ofertą kulturalną
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Gospodynie ze Stobrawy lubią odkrywać nowe smaki pod-
czas wspólnych działań w kuchni. Tym razem ponadnarodowe  
gotowanie było połączone z obchodami jubileuszu 25-lecia 
Programu Opolska Odnowa Wsi. 

Działalność członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „Stobrawianki” 
jest wszechstronna, jednak w przeważającej części koncen-

truje się ona na poszerzaniu zdolności kucharskich. Panie tym 
razem otrzymały z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego  
5000 zł dofinansowania na przeprowadzenie projektu pn. „Kuchenne 
wyzwania i wspólne działania w Stobrawie na 25 lat Programu 
Odnowy Wsi”.

Podczas dwóch warsztatów kulinarnych powrócono do tradycji 
i zacieśniono więzi społeczne. Najstarsza gospodyni przypomniała 
dawne receptury, wśród których znalazł się m.in. przepis na kluski 
kładzione z łyżki. Goszczące w miejscowości Ukrainki przygotowały 

Rodziny z Kuźnicy Katowskiej 
podróżowały w czasie
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Podróż w czasie jest marzeniem wielu osób. W Kuźnicy  
Katowskiej postanowiono je spełnić i zaproszono rodziny  
do wspólnego powrotu w odległą przeszłość. Na ten cel pozy-
skano prawie 6000 zł dofinansowania. 

Nieformalna grupa mieszkańców Kuźnicy Katowskiej skutecznie  
sięgnęła po środki z konkursu „Kierunek Nowe FIO 2022”. W miej-

scowości zrealizowano projekt pn. „Podróże w czasie dla całej rodziny”. 
Dzieci wraz z rodzicami i dziadkami odwiedziły JuraPark w Krasie-

jowie, czyli miejsce, gdzie styka się prehistoria z teraźniejszością. Uczest-
nicy w trakcie wyjazdu poznali przeszłość, zobaczyli wykopaliska oraz 
nauczyli się rozpoznawać dinozaury po ich naukowych nazwach. 

W Nowych Siołkowicach zwrócili uwagę 
na otaczającą przyrodę
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W okresie wakacyjnym w Nowych Siołkowicach przeprowa-
dzony został projekt pn. „Przyroda wokół nas”. Dzieci zdo-
były nową wiedzę biologiczną, wzięły udział w warsztatach  
technicznych oraz odwiedziły ciekawe przyrodniczo miejsca. 

Choć wakacje to czas wolny od nauki szkolnej, to nie znaczy, 
że młodzi nie mogą zdobywać nowej wiedzy. Stowarzyszenie 

Odnowy Wsi „Nowe Siołkowice” pozyskało środki z Samorządu 
Województwa Opolskiego i zaprosiło latem swoich młodych miesz-
kańców do uczestnictwa w projekcie pn. „Przyroda wokół nas”, który 
podzielony był na trzy etapy. 

We współpracy z Nadleśnictwem Kup odbyły się dwa spotkania 
warsztatowe. Dzieci odwiedziły Izbę Leśną i Ogródek Edukacyjny, 
w których poruszone zostały kwestie dotyczące budowy karmników 
i budek lęgowych dla ptaków. Teorii towarzyszyła także praktyka 
i uczestnicy samodzielnie wykonali schronienia zastępcze dla zwie-
rząt, a następnie zawiesili domki w pobliskim lesie. 

Pracownicy Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w trak-
cie dwóch zajęć nauczyli najmłodszych, jak rozpoznawać gatunki 
roślin i rozróżniać ślady zwierząt. Wybrano się na wycieczkę rowe-
rową, podczas której w ramach postojów obserwowano ptaki i pro-
wadzono ich inwentaryzację. Wykorzystano do tego przyrządy orni-
tologiczne: przewodnik Collinsa, lunetę i lornetkę. Dzieci poznały 
nie tylko nazwy dostrzeżonych ptaków, ale także ich budowę, rodzaje 
piór, znaczenie wypluwki. 

Mali pasjonaci przyrody odwiedzili kilka miejsc związanych 
z ochroną bioróżnorodności ekologicznej. Tajemnice Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego odkryli w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej 

w Ładzy, zaś w Agrochatce w Biadaczu poznali pracę pszczelarza 
oraz zobaczyli, jak powstaje chleb. Dzieci nabyły nowe umiejętności, 
tzn. samodzielnie wykonały świece woskowe, wydoiły kozę oraz wła-
snoręcznie wyrobiły ciasto, a następnie uformowały pyszne, pszenne 
wypieki. W Muzeum Wsi Opolskiej dr hab. Inż. Tomasz Ciesielczuk 
z Uniwersytetu Opolskiego zainteresował najmłodszych życiem, 
które występuje w wodzie. 
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Stobrawianki wspólnie podejmują 
kulinarne wyzwania

pierogi z mięsem, tzw. pielmieni. 
Odbyło się spotkanie podsumo-
wujące, w którym wzięli udział 
mieszkańcy gminy Popielów 
oraz goście z powiatów brze-
skiego i namysłowskiego. We 
wspólnie pichcenie aktywnie włączyły się panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich „Różynianki” z gminy Lewin Brzeski. 

Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu udało się zreali-
zować wartościowe spotkania oraz doposażyć siedzibę koła, czyli  
świetlicę wiejską. Zakupiono kuchenkę wielofunkcyjną, mikrofa-
lówkę, dwa termosy na potrawy i promocyjny roll-up (baner). 

Pod hasłem 
„Wracamy do 
t y c h  c h w i l ” 
p r z e p r o w a -
dzone zostały warsztaty ręko-
dzielnicze. Rodziny przyozdobiły 
metodą decoupage skrzyneczki, 
które będą nie tylko pamiątką wspólnie spędzonego czasu, ale także 
swoistą kapsułą czasu, w której będzie można schować drobiazgi 
przywołujące miłe wspomnienia. Twórcze działania zakończyły się 
integracyjnym ogniskiem, przy którym mieszkańcy toczyli długie 
rozmowy i wymieniali się swoimi przeżyciami. 
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Solidna, 
pewna, lokalna.
Siła przedsiębiorstw
gminy Popielów

Zapraszamy 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.

Nasz przepiśnik 
Gmina Popielów wyróżnia się swą różno-
rodnością kulturową, religijną i... kulinarną. 
W wielu domach do dziś wykorzystywane są 
przepisy z zeszytów babć lub nawet prababć. 
Receptury przechodzą z pokolenia na poko-
lenie i tworzą niesamowite rodzinne historie.

Zapraszamy do dzielenia się tymi przepisami. 
Chcemy pokazać nasze gminne bogactwo kuli-

narne. Potrawy kresowe, śląskie, polskie. Nalewki, 
wina, syropy. Powidła, dżemy. Ciasta, ciasteczka, 
wafl e. 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.

Składniki:
• 500 g cukinii (startej)
• 1 cebula (posiekana)
• 1 opakowanie sera 

(startego, ok. 150 - 200 g)
• 200 g mąki
• 1 łyżka oleju
• 5 jaj (ubitych)
• 1 opakowanie kostek szynki (ok. 150 g)
• sól i pieprz
• czosnek
• tłuszcz do posmarowania blachy do pieczenia

Wykonanie:
Wszystkie składniki wymieszać ze sobą i rozłożyć ciasto na natłuszczonej blasze. 
Piec w temperaturze 180°C przez około 30 minut. Ciasto można urozmaicić poprzez 
dodanie pomidorów koktajlowych, pieczarek lub kukurydzy cukrowej. 
Smacznego!

Jesienne ciasto z cukinii



NowiNy gminne

12 www.popielow.pl

Przedstawiciele sołectw i instytucji gminy Popielów wzięli 
udział w trzech wydarzeniach o charakterze wojewódzkim. 
Mieszkańcy sławili dobre imię samorządu, przedstawiali tury-
styczne walory regionu oraz promowali lokalne produkty. 

Gmina Popielów słynie nie tylko z bardzo dobrego położenia 
w pobliżu Odry i w otulinie Stobrawskiego Parku Krajobrazo-

wego. Wyróżnia ją także niezwykła gościnność i otwartość. W ostat-
nich tygodniach przekonali się o tym mieszkańcy całego wojewódz-
twa, którzy wzięli udział w wydarzeniach regionalnych lub odwie-
dzili sołectwa. 

Komisja gościła w trzech wsiach
W sierpniu gminę Popielów wizytowała komisja XXV edy-

cji konkursu „Piękna Wieś Opolska 2022”. Reprezentanci Zarządu 
Województwa Opolskiego rokrocznie wyłaniają i promują najlepsze 
wzorce działania, jakimi są najaktywniejsze społeczności lokalne, 
które dbają o dynamiczny rozwój swojego otoczenia. 

Do konkursu zgłoszone zostały trzy miejscowości. O miano naj-
piękniejszej wsi walczy sołectwo Kurznie. Propozycję najlepszego 
projektu odnowy wsi przedstawiono w Stobrawie. Stare Siołkowice 
jako laureat konkursu z 2010 r. ubiega się o tytuł najpiękniejszej wsi 
25-lecia Odnowy Wsi Opolskiej. Mieszkańcy przywitali gości smacz-
nymi wyrobami domowymi, zaprezentowali walory miejscowości 
oraz zaangażowali do wspólnego śpiewania.

Opolskie jest gościnne
Gmina Popielów uczestniczyła w wydarzeniu „Opolskie 

gościnne”, które odbyło się 20 sierpnia w Muzeum Wsi Opolskiej 
w Bierkowicach. Pracownice Samorządowego Centrum Kultury, 
Turystyki i Rekreacji i Gminnej Biblioteki Publicznej przygotowały 
stanowiska edukacyjno-rozrywkowe. Dzieci mogły wziąć udział 
w grze „Koło fortuny”, w której odkrywały zalety Opolszczyzny. 
Z zasuszonych ziół i zbóż wykonano piękne kartki pocztowe będące 
ciekawą formą pamiątki z wakacji. Letnie wspomnienia zostały 
dodatkowo zamknięte we własnoręcznie ozdobionych przypinkach. 

Na scenie z ludowym repertuarem zaprezentowały się członki-
nie zespołu „Siołkowiczanki”. Pyszne przekąski pań z Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Stylove” z Rybnej podbiły kubki smakowe wielu  

W Popielowie oddali 
prawie 7 litrów krwi
Rada sołectwa Popielów po raz trzeci zorganizowała akcję po-
boru krwi. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zaintereso-
waniem mieszkańców całej gminy. Swoją krew oddało piętna-
ście osób, co przełożyło się na 6750 ml płynu ratującego życie. 

Krew to wyjątkowa substancja, którą można się dzielić i jedno-
cześnie ratować życie innych osób. Jedynym sposobem na jej 

pozyskanie jest pobranie od zdrowego dawcy, bowiem nie da się 
jej wyprodukować w laboratoriach. Stały zapas krwi jest niezwykle 
ważny dla szpitali, dlatego regularnie prowadzone są akcje zachęca-
jące do oddawania jej.

Do promowania idei dzielenia się krwią od trzech włącza się 
rada sołectwa Popielów, która w jednym z letnich miesięcy organi-
zuje przyjazd mobilnego punktu poboru. Tym razem krwiobus sta-
nął przed Centrum Kultury w ostatnią niedzielę sierpnia. 

Już na kilkanaście minut przed przyjazdem ekipy Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu ustawiła się 
kolejka chętnych do udzielenia pomocy. Przez trzy godziny nie-
ustannie pojawiały się kolejne osoby, które pragnęły oddać swoją 
krew i tym samym uratować czyjeś życie. – Choć oddawałem krew 

Godnie reprezentują 
gminę w całym  
województwie

już kilka razy, to po raz pierwszy w krwiobusie. Tego typu wyjazdy 
są potrzebne, ponieważ nie każdy ma możliwość dojechać do Opola 
lub Brzegu lub boi się spróbować. Tutaj ma idealną okazję – mówi 
Paweł, krwiodawca. 

Krew pobrano od piętnastu dawców, wśród których trzy osoby 
zdecydowały się pomóc po raz pierwszy. Swoje 450 ml krwi mogły 
oddać tylko osoby, które spełniły bardzo restrykcyjne wymogi. 
Decyzję o możliwości rozpoczęcia donacji podejmował lekarz, jed-
nak każdorazowo pobrany płyn jest jeszcze poddawany badaniom. 

Organizatorzy wydarzenia pragną podziękować wszystkim oso-
bom, które odwiedziły punkt poboru i oddały krew lub chciały to 
uczynić. W przyszłym roku planowana jest kolejna odsłona tego cha-
rytatywnego wydarzenia. 

Fot. Marcin Luszczyk
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uczestników wydarzenia. W skansenie czuć było nie tylko opolską 
gościnność, ale także tę popielowską. 

Wojewódzkie dożynki z naszym udziałem
Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbyły się 4 września  

w Branicach. Nie mogło na nich zabraknąć przedstawicieli gminy 
Popielów. Sołectwo Stobrawa przygotowało pracę plastyczną przed-
stawiającą model wiatraka koźlaka, który nawiązywał do rolniczych 
tradycji doliny Odry i dawnego rzemiosła młynarskiego. 

W równolegle odbywającym się konkursie „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów” udział wzięli mieszkańcy Ryb-
nej, którzy przygotowali trzy produkty: swojską kiełbasę, trady-
cyjny dżem jagodowy, nalewkę wiśniową z miętą. Trunek autorstwa  
Konstantego Gliwińskiego otrzymał wyróżnienie w kategorii 
„Napoje regionalne”. 


