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Odkryj piękno swojej okolicy

Siołkowicki 
powrót 

do korzeni 
Mieszkańcy Starych Siołkowic znają i niezwykle cenią sobie 

przeszłość swojej miejscowości. Na każdym kroku starają się 
kultywować pamięć o przodkach i podkreślać ich zasługi dla roz-
woju rodzinnego, wiejskiego i lokalnego. Dawni siołkowiczanie 
trudzili się przede wszystkim wikliniarstwem, rozsławiając swoje 
wytwory po całej okolicy, ale także ciężko pracowali w młynach 
napędzanych siłą wiatru. 

Pierwszy drewniany wiatrak powstał w Starych Siołkowi-
cach w 1720 r. i miał cztery skrzydła, które mierzyły od 10 do 12 
metrów. Kolejne powstawały jeszcze po 1845 r. na Górze Sprysiowej 
(tzw. Klausenberg). Te późniejsze budowane były na solidnych 
betonowych fundamentach, co miało umożliwić im wieloletnią 
i nieprzerwaną pracę. W latach 60. XX wieku pozostały już tylko 
dwa obiekty, które będąc wpisane do Rejestru Zabytków, stopniowo 
niszczały. Całkowicie zniknęły one z krajobrazu wsi 26 kwietnia 
2009 r. poprzez celowe podłożenie ognia, który niemalże natych-
miast strawił drewniane konstrukcje. 

Siołkowiczanie nie wymazali jednak wiatraków ze swojej 
pamięci, wręcz przeciwnie postanowili przypominać o nich młod-
szym pokoleniom. Współcześnie na wielu budynkach domów 
można znaleźć urokliwe tabliczki w kształcie wiatraków, na któ-
rych umieszczane są numery posesji. Liczba tak przyozdobionych 
domostw stale wzrasta, co może świadczyć o rosnącej świado-
mości historycznej poszczególnych rodzin. W 2019 r. właściciele 

restauracji „Śtantin” odsłonili przed swoim lokalem symboliczną 
instalację nawiązującą swoim wyglądem do znanego wszystkim 
koźlaka. 

Ideę odbudowy replik wiatraków powziął w 2022 r. także 
Marcin Weis, który przed swoją posesją na ulicy Piastowskiej przez 
kilka tygodni prowadził prace nad niepowtarzalnym dziełem. Czte-
rometrowy wiatrak powstał z ok. 1,5 kubika drewna pochodzącego 
z odpadów poprodukcyjnych. W trakcie realizacji jest także druga 
instalacja. Rekonstrukcje są dziełem rąk jednego mieszkańca, który 
z wielkim zaangażowaniem i skrupulatnością oddał miejscowości 
kawałek historii. Wiatraki są wyjątkowe także z powodu swojego 
otoczenia, w którym znajdują się inne ciekawe ozdoby z drewna, 
m.in.: palmy, kolorowe kwiaty. 

W duchu poszanowania historii wykonana została jeszcze jedna 
inicjatywa. W podwórku Brygidy Kulig powstał w czerwcu pierwszy 
w województwie opolskim deskal, czyli malowidło na drewnianej 
bramie stodoły. Autorem tego nietypowego muralu przy ul. Klapacz 
jest Arkadiusz Andrejkow, który od 2017 r. tworzy projekt „Cichy 
memoriał”. Pochodzący z Sanoka artysta podróżując pomiędzy pod-
karpackimi miejscowościami, dostrzegł potencjał rozległych prze-
strzeni znajdujących się na ścianach szop i stodół. Dotychczas na 
terenie całej Polski spod jego ręki  powstało ponad 150 malunków. 

Na wrotach siołkowickiej stodoły pojawił się portret sześciu 
osób. Został on wykonany na podstawie dwóch fotografi i przedsta-
wiających poprzednią właścicielkę budynku i jej krewnych. Państwo 
Kulig otrzymali ten dom przed ponad trzydziestoma laty od starszej 
pani Anny, którą opiekowali się w ostatnich latach jej życia. Kobieta 
znalazła wsparcie i zyskała poczucie bezpieczeństwa. Kuligowie 
poprzez deskal upamiętnili bliską ich rodzinie postać. 
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Wiktoria Psykalla ma dopiero siedem-
naście lat, a już opiekuje się sporym 
stadem kóz. Hodowlą tych zwierząt za-
interesowała się trzy lata temu, dziś sa-
modzielnie produkuje sery. W rozmo-
wie opowiedziała o codziennej pracy 
hodowcy i wytwórcy oraz wskazała swój 
ulubiony model oldtimera. 

Bardzo młody wiek i wciąż pobierana na-
uka nie przeszkadzają Pani w realizowa-
niu swoich pomysłów. Jednym z nich jest 
hodowla kóz. Jak się ona zaczęła?

Wszystko zaczęło się od owiec, które miał 
mój kuzyn. W czasie pandemii koronawirusa 
z nudów zaczęłam do nich częściej zaglądać. 
Szybko też kupiłam swoje. Mając już owce, 
zainteresowałam się kozami. Czytałam książki 
i oglądałam różne programy i filmiki w Inter-
necie na ich temat. Bardzo podobały mi się te 
zwierzęta, nie tylko ze względu na wygląd, ale 
też fakt, że dają zdrowe mleko. 

Swoje kozy mam od prawie dwóch lat. 
Przeglądałam różne strony, szukałam tej 
idealnej dla mnie i znalazłam dwie kózki 
i koziołka, które urzekły mnie na zdjęciach 
i postanowiłam je kupić. 

Ile jest ich dziś?
Obecnie mam trzynaście kóz, choć czę-

sto się to zmienia. Mam kozy różnych ras, 
między innymi: polską białą uszlachet-
nioną, alpejską, miniaturki. 

Gospodarstwo uzupełniają też inne 
zwierzęta. 

Tak, oprócz kóz mam jeszcze kró-
liki, psy i koty. Dodatkowo planuję jeszcze 
powrót do owiec.

To już ma Pani dość spory zwierzyniec. 
Czy kozy otrzymują jakieś imiona i przez 
to stają się charakterystyczne?

Każda moja koza ma imię. Przeważnie 
otrzymują one nazwy pasujące do wyglądu, 
ale jest też kilka takich, które noszą po pro-
stu podobające mi się imiona. Są one nie tylko 
fikcyjne, ale i ludzkie. Po podwórku biegają 
więc np. Florka, Fuksja, Wiktor czy Doti. 

Nadanie imienia to już podkreślenie 
pewnego przywiązania się do zwierzęcia. 

Kobieta pracująca  
żadnej pracy się nie boi

Udało się Pani oswoić jakąś kozę?
Miałam przypadek, gdy matka odrzuciła 

jedno jagnię z bliźniąt. Wychowałam je na 
butelce. Spało i chodziło za mną jak dziecko. 
Kiedy tylko słyszało mój głos lub kiedy woła-
łam je, od razu biegło w moim kierunku. 
Niestety jak maleństwo podrosło i trafiło do 
stada, to już się tak nie słuchało.

To jest Pani ulubiona koza czy jakaś inna 
skradła serce?

Staram się wszystkie kozy traktować 
tak samo i poświęcać im tyle samo uwagi, 
ale wiadomo, zawsze znajdzie się jakaś ulu-
biona. U mnie są takie trzy. Maja i Hania, 
kozy miniaturki, są bardzo kochane, lubią 
się przytulać i są bardzo mądre. Są to moje 
pierwsze kózki. 

W tym szczególnym dla mnie gronie 
jest jeszcze Doti, koza anglonubijska. Jej 
wyjątkowość wynika z tego, że jest w moim 
stadzie jedyna w swoim rodzaju, ponieważ 
ma długie uszy. Zawsze o takiej marzyłam.

Kozy to zwierzęta bardzo inteligentne 
i mądre, choć każda z innym charakterem.

Kozy bez wątpienia wymagają odpo-
wiednio dużego wkładu pracy. Jakie 
warunki należy im zapewnić?

Niezbędnym minimum, jakie powinny 
mieć kozy, to na pewno dach nad głową. Nie 
mogą moknąć, trzeba je ochronić przed desz-
czem, chłodem, przeciągami i innym złymi 
warunkami atmosferycznymi. Oczywiście 
powinny mieć stały dostęp do wody czy siana.

Dlatego do codziennych obowiązków 
należy karmienie. W okresie od wiosny do 
jesieni każdego dnia dochodzi także dojenie 
rano i wieczorem. Czasem trzeba wyrzucić 
obornik czy obciąć racice.

Kozy jesienią odwiedza kozioł i zaczy-
namy je zasuszać, żeby się zregenerowały 
przed ciążą i kolejnym sezonem laktacji. 

Czyli Pani stado rozrasta się także przez 
rozród?

Z tym bywa różnie. Czasem przeglądam 
strony internetowe i czuję, że potrzebuję 
powiększyć stado. Jest to już chyba takie 
uzależnienie (śmiech). Ale muszę zazna-
czyć, że wszystkie kozy, które mają odpo-
wiedni wiek na zajście w ciążę, są zakacane 
na jesień, aby potem wiosną mogły zacząć 
produkować mleko.

Nazwała Pani swoje zainteresowanie 
uzależnieniem. Faktycznie tak jest czy 
jest to już bardziej hodowla o znamio-
nach przemysłowych?

Początkowo przy trzech kozach miało 
to być hobby, jednak później przerodziło 
się ono bardziej w hodowlę. Dokupiłam po 
pół roku kolejne dwie kozy, które były już 
w ciąży, więc wiedziałam, że prędzej czy póź-
niej moje stado się powiększy. Jeszcze przed 
ich porodem kupiłam kolejne trzy kozy, 
w tym dwie z nich były już dojne.

Łączę więc szczerą miłość do tych zwie-
rząt z możliwością rozwoju w płaszczyznach, 
które one stwarzają. Przy takiej liczbie kóz nie 
da się nie przetwarzać ich mleka. Ze względu 
na dużą ilość mleka zaczęłam wytwarzać sery. 

W tej chwili najczęściej robię twarogi, 
ale nie są mi obce sery podpuszczkowe. 
Próbowałam też robić ser ricotta. 

Nie jest to chyba prosta sztuka. 
Na samym początku nie wszystko 

wychodziło, jak chciałam. Lecz każdy 
udany ser motywował do dalszej nauki 
i robienia kolejnych. Z każdym kolejnym 
uczyłam się czegoś nowego.

Aby zdobyć większą wiedzę na ten 
temat, w najbliższym czasie zamierzam 
wybrać się na kurs serowarski, na którym 
będę mogła uczyć się od najlepszych. 

Można gdzieś nabyć Pani sery czy są one 
produkowane tylko na użytek własny? 

Obecnie robię sery dla rodziny, znajo-
mych i dla siebie. W niedalekiej przyszło-
ści będzie można zamawiać i kupować moje 
produkty. 

Ale nie jest Pani sama wobec tylu obo-
wiązków. Kto jest wsparciem? 

W pracę przy kozach angażuje się cała 
rodzina. Każdy ma jakąś rolę, choć najwię-
cej pomaga mi ciocia Monika. Jest niezastą-
piona. Jest ona każdego dnia ze mną, przy 
wszystkich obowiązkach i czynnościach. 
Gdy muszę gdzieś wyjechać, to zawsze 
wiem, że zostawiam moje kozy pod dobrą 
opieką mojej rodziny.

Bardzo dużo w kwestiach budowlanych, 
np. tworzeniu zagród dla kóz, robi dla mnie 
opa, który jest złotą rączką. Oma dzieli się 
z kolei swoją ogromną wiedzą na temat 
produkcji serów. To właśnie od niej nauczy-
łam się tej sztuki. 

Ważne są dla mnie również te osoby, 
które służą mi swoją wiedzą. Od pozna-
wanych hodowców lub ludzi mających 
to samo zainteresowanie co ja otrzymuję 
zawsze nową porcję wiadomości. Często 
pytam ich, wymieniam się z nimi doświad-
czeniami i informacjami. 

Słuchając Pani wypowiedzi, przychodzi 
mi na myśl hasło Kobieta Pracująca. 
Ona też nie bała się żadnej pracy i wy-
konywała wiele różnych zawodów. 

(Uśmiech). Myślę, że mam pewne jej 
cechy. Nie boję się żadnej pracy. Z powodze-
niem radzę sobie przy zwierzętach, ale także 
na polu. Podejmuję się każdego wyzwania. 
Odbieram kozie porody, dokonuję korekcji 
racic czy jeżdżę traktorem. Nie ma rzeczy, 
których nie spróbowałabym zrobić. 

Właśnie. Traktory też odgrywają ważną 
rolę w Pani życiu, zwłaszcza te stare. 

Oldtimerami, bo o nich mowa, zaraził 
mnie tata. Kolekcjonuje on nie tylko stare 
traktory, ale i samochody czy motory. Już 
od wczesnych lat zabierał mnie na różne 
zloty, na których złapałam tego motoryza-
cyjnego bakcyla. 

Najbardziej lubię jednak stare traktory, 
a do moich ulubionych należy czerwone 
Porsche Junior 108. Nie ma ich w okolicy zbyt 
wiele. Te pojazdy przyciągają mnie swoim 
wyglądem, tym, jak są odrestaurowane, ale 
także doceniam ich wiek i sprawność. 

Marcin Luszczyk 

Fot. archiwum prywatne
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W dwunastu sołectwach gminy Popielów powstało 10 km  
nowych dróg, których wartość to prawie 5 mln zł. Prace zostały 
zrealizowane na odcinkach, na których dotychczas nie było 
asfaltu lub był w bardzo złym stanie. 

Wszystkie drogi prowadzą do gminy Popielów. Ta sparafrazo-
wana wersja znanego wszystkim powiedzenia zdaje się nie-

malże w sposób pełny oddawać stan robót drogowych, które zostały 
przeprowadzone w ostatnich tygodniach w dwunastu sołectwach. 

Aby poprawić bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, 
wybudowano aż 10 kilometrów nowych dróg. W przeważającej 
mierze dywaniki asfaltowe zastąpiły dotychczasowe nawierzch-
nie polne lub szutrowe. W niektórych miejscach zmodernizowano 
odcinki dziurawe niczym ser szwajcarski. – Wyremontowanych 

Zadbano o stan dróg  
we wszystkich miejscowościach
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zostało wiele krótkich odcinków, ale bardzo ważnych dla miesz-
kańców. Projekt skupiał się na drogach niedokończonych, łączących  
miejscowości czy też takich, przy których powstały nowe domy. 
Działaniami objęte zostało każde sołectwo naszej gminy – mówi 
Sybilla Stelmach, wójt. 

Do wykonania pozostały już jedynie prace wykończeniowe 
związane z utwardzeniem poboczy oraz zakupem oznakowania 
ulicznego. Dodatkowo na poszczególnych trasach zamontowane 
zostaną urządzenia spowalniające ruch kołowy. 

Remont tylu odcinków dróg udało się zrealizować dzięki dofi-
nansowaniu w wysokości 4 381 875 zł, które pochodziło z Rządo-
wego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 
Wkład własny gminy Popielów wyniósł zaledwie 5%. Wszelkie dzia-
łania finalizujące projekt powinny zakończyć się jeszcze w 2022 r. 

PoPieLów 
ul. Lipie Laski

Nowe Siołkowice 
ul. Leśna

Nowe Siołkowice 
ul. Piaskowa

LUbieNia 
ul. Leśna

Stare Siołkowice 
- wieLoPoLe

karłowice 
ul. Młyńska

kUrzNie 
ul. osiedle

kUźNica katowSka 
ul. Polna

Stare koLNie 
ul. Podwale

Stobrawa 
ul. boczna

PoPieLów 
ul. Piastowska

karłowice 
ul. kolejowa
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W Stobrawie swój dom będą mogły znaleźć dwie rodziny.  
Na potrzeby mieszkaniowe zostanie przebudowany budynek 
po dawnym ośrodku zdrowia. Stworzone zostaną tam dogod-
ne warunki do życia. 

Kilkanaście samorządów Opolszczyzny bierze udział w projek-
cie partnerskim pn. „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom 

wojennym w województwie opolskim”, który realizowany jest przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Gmina Popie-
lów także przystąpiła do czynności zmierzających do zapewnienia 
poczucia bezpieczeństwa Ukraińcom w tej części Polski. 

Najistotniejszym elementem projektu jest przygotowanie 
dwóch mieszkań, w których schronienie przed działaniami wojen-
nymi będzie mogło znaleźć maksymalnie siedem osób (2 rodziny). 
W tym celu remontowi został poddany budynek gminny po byłym 
ośrodku zdrowia w Stobrawie. 

Konieczne jest tam przeprowadzenie wielu prac budowlanych, 
spośród których najważniejsze to m.in.: wymiana dachu oraz insta-
lacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, zmiana układu pomiesz-
czeń, wstawienie nowej stolarki drzwiowej, odnowienie glazury 
i podłóg. Budynek ogrzewany będzie w sposób ekologiczny z wyko-
rzystaniem paneli fotowoltaicznych. Pomieszczenia zostaną wypo-
sażone w niezbędne meble, sprzęty i akcesoria użytku domowego. 

Po przebudowie dom o łącznej powierzchni użytkowej  
107 m² podzielony zostanie na dwa lokale: parter (65 m²) i pod-
dasze (42 m²). Każdy z nich składać się ma z dwóch pokoi, kuchni 
oraz łazienki. Dodatkowo przygotowane zostaną części wspólne 

Przedszkole w Karłowicach 
przeszło metamorfozę
W końcowej fazie realizacji są prace remontowe w Przed-
szkolu Publicznym w Karłowicach, na które gmina Popielów  
pozyskała aż 60% dofinansowania. Budynek zyskał nowy  
wygląd oraz zwiększył swoją efektywność energetyczną. 

Przedszkole Publiczne w Karłowicach zapewnia opiekę 65 dzie-
ciom w trzech grupach. Budynek już od kilku lat prosił się 

o modernizację, ponieważ stan ogrzewania i wygląd zewnętrzny 
budził sporo zastrzeżeń. To zmieniło się w bieżącym roku. Gmina 
Popielów zrealizowała tam projekt zakładający przede wszystkim 
poprawę efektywności energetycznej, ale również zmianę wizualną 
obiektu. 

Założone prace remontowe zostały już w większości zrealizo-
wane, ostatnie działania powinny zakończyć się jeszcze przed roz-
poczęciem 2023 r. Zmiany pozytywnie wpłyną na stan środowiska 
naturalnego, bowiem do atmosfery nie będzie już emitowanych 
tak wiele szkodliwych pyłów i gazów. Zmniejszy się roczne zuży-
cie energii, co pozwoli na zgromadzenie większych oszczędności.  
– Taka inwestycja to nie tylko poprawa wizerunku przedszkola 
i jego obejścia, ale także polepszenie warunków pracy i komfortu 
przebywania w placówce. Najważniejszy jednak jest fakt, że odno-
wiony obiekt pozwoli nam zapewnić jeszcze lepsze bezpieczeństwo 
dzieciom – mówi Marta Cierpisz, dyrektor przedszkola. 

Zgodnie z projektem wymieniono istniejącą instalację central-
nego ogrzewania. Zamontowana pompa ciepła zagwarantuje odpo-

wiednią temperaturę powietrza w pomiesz-
czeniach oraz wody w kranach. Stare oprawy 
oświetleniowe zostały zastąpione energoosz-
czędnymi. Ponadto zamontowano klimatyza-
cję, system zarządzania energią oraz instala-
cję fotowoltaiczną. Jedna ze ścian zewnętrz-
nych w przyszłości zazieleni się roślinnością,  
która piąć się będzie po konstrukcji o wymia-
rach 3x3 m. 

 Dodatkowo przebudowane i podwyż-
szone zostało pokrycie dachowe, pomalowano 
elewację i wykonano roboty towarzyszące. 
Odświeżone zostanie także otoczenie przed-
szkola. Znikną dotychczasowa nawierzchnia 
dojścia głównego oraz zniszczone elementy 
płotu. Plac zostanie wyłożony kostką brukową 
oraz ogrodzony. 

Wszystkie zrealizowane działania moder-
nizacyjne kosztowały 1 399 673,49 zł. Gmina 
Popielów otrzymała na ten cel dwa dofi-
nansowania; ze środków UE 693 788,11 zł 
i z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych 
156 651,52 zł. 

Wyremontują budynek w Stobrawie 
dla uchodźców

oraz pomieszczenia gospodarcze. Prace powinny zakończyć się 
w styczniu 2023 r. 

Na realizację projektu pozyskano ponad 313 000 zł ze środ-
ków europejskich w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wkła-
dem własnym gminy Popielów są środki finansowe przekazane 
przez darczyńców zagranicznych i krajowych. Dodatkowymi  
działaniami były zajęcia języka polskiego dla dziesięciu obywateli 
Ukrainy oraz kolonie i półkolonie dla najmłodszych uchodźców. 
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budynek przedszkola wypiękniał i stał się bardziej ekologiczny.

w wyremontowanym budynku powstaną dwa mieszkania dla osób z Ukrainy.
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Z życia przedszkoli…
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Pamięć o zmarłych 
jest częścią  
wychowania
Cecelia Ahern w jednej ze swych książek napisała: „Zapominanie  
to część procesu znikania” i tym samym przypomniała coraz częściej  
ignorowaną prawdę. To tylko wspomnienie jest w stanie uchronić  
człowieka przed całkowitym zgaśnięciem na świecie. Ministerstwo  
Edukacji i Nauki od 2019 r. poprzez akcję „Szkoła pamięta” stara się zwró-
cić uwagę młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o zmarłych. 

Przedszkole Publiczne w Popielowie po raz kolejny przystąpiło do ogólnopol-
skiej inicjatywy. W Dzień Zaduszny dzieci odwiedziły cmentarz i zapaliły  

znicze na grobach osób związanych z historią miejscowości oraz społeczności, 
m.in. żołnierzy i byłych proboszczów. Nauczycielki przybliżyły swym podopiecz-
nym losy zmarłych i przekazały wypływającą z głębi serca potrzebę uczczenia 
postaci ważnych dla regionu, ale i tych istotnych dla poszczególnych rodzin. Fo
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Zawczasu przygotowali 
zapasy na zimę
Zima nie tylko pozbawia nas naturalnego ciepła, ale także zabie-
ra możliwość swobodnego sięgania po własnoręcznie wyhodo-
wane owoce i warzywa. Rozwiązaniem tego problemu mogą być  
odpowiednio wcześnie przygotowane przetwory, będące smacznym 
wspomnieniem lata i jesieni. 

Wychowankowie Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowi-
cach w ramach kompleksowej tematyki dotyczącej przygotowań  

do zimy zostali zapoznani z tajnikami robienia tzw. zapasów. Przed-
szkolaki z ogromnym zapałem pracowały podczas krojenia, obierania 
i przyprawiania sporządzanych przysmaków, wśród których znalazły się:  
kiszone ogórki, kiszona kapusta, powidła śliwkowe i kompot jabłkowy. 
Samodzielnie wykonane przetwory staną się w najbliższym czasie częścią 
śniadań i obiadów. 

Doceniono ciężar  
i brak figury… dyni
Dynia to jedno z najbardziej pękatych i ciężkich darów 
jesieni, które może liczyć na nieustanną sympatię ludzi. 
Wykorzystywana jest jako ozdoba tarasów, ganków lub 
podwórek. Ma ona także ogrom-
ne znaczenie w kuchni. To okrągłe 
warzywo może być bazą kompotów, 
ciast, deserów, zup i wielu innych. 

W Przedszkolu Publicznym w Kar-
łowicach zorganizowano dzień 

dyni, podczas którego dzieci zostały 
zap oznane  z  wie loma wa lorami 
i odmianami tego warzywa. Dynia 
odegrała główną rolę podczas całych 
zajęć, bowiem pojawiła się w pra-
cach plastycznych, tańcach oraz ubio-
rach. Wszystkie maluchy przebrane 

na pomarańczowo poznały poprzez 
wszystkie zmysły. Można było więc 
bezkarnie ubrudzić się miąższem 
i wyciągać niekończące się pestki, ale 
także wąchać, oglądać i smakować 
zupę dyniową oraz wysuszone zia-
renka. To była cenna lekcja przyrody. 
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Radni gminy Popielów podczas październikowej sesji zostali 
zapoznani z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych 
w minionym roku szkolnym. Podsumowano najważniejsze 
działania, przedstawiono przeprowadzone projekty i zapre-
zentowano wydatkowane środki. 

Jednym z podstawowych zadań własnych każdej gminy jest zapew-
nienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki w przed-

szkolach i szkołach. Samorządy jako organy prowadzące placówki 
publiczne są odpowiedzialne za ich finansowanie, które wspoma-
gane jest poprzez ministerialną subwencję oświatową. W gminie 
Popielów podsumowano rok szkolny 2021/2022. 

Stan organizacji 
W trzech szkołach podstawowych prowadzone były 33 oddziały, 

w których uczyło się 537 uczniów. Publiczne przedszkola sprawo-
wały opiekę w jedenastu grupach nad 256 dziećmi. Łączne zatrud-
nienie nauczycieli kształtowało się na poziomie 75,76 etatów. 

Kształceniem specjalnym objętych było 14 uczniów i 4 dzieci 
w przedszkolach. W gminnych placówkach naukę pobierały także 
osoby z Ukrainy, spośród których najwięcej uczęszczało do PSP 
Popielów. Poza uczestnictwem w obowiązkowych zajęciach eduka-
cyjnych miały one zapewnione dodatkowe lekcje języka polskiego. 

Uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki egzaminu ósmo-
klasisty, nierzadko będąc znacznie wyżej od swoich rówieśni-
ków w kraju. W wojewódzkich konkursach przedmiotowych tytuł  
laureata otrzymały cztery osoby, zaś miano finalisty zdobyło  
sześciu uczniów. 

Realizowane działania dodatkowe
We wszystkich placówkach zrealizowane zostały liczne pro-

jekty i inicjatywy dodatkowe, poprzez które ubogacono ofertę zajęć 
i zakupiono nowy sprzęt. Pozyskano na ten cel ponad 1 mln złotych. 

Siołkowiccy uczniowie  
czują dumę z bycia Polakami 
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach wzięła 
udział w ogólnopolskim konkursie „Do Hymnu”. Uczniow-
ski chór odśpiewał trzy pieśni patriotyczne przed komisją  
z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. 

Ogólnopolski konkurs „Do Hymnu” organizowany jest od pięciu 
lat przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Kierowana 

do szkół inicjatywa jest częścią edukacji patriotycznej, w myśl której 
wyzwala się w młodych ludziach poczucie dumy narodowej, a także 
zachęca ich do dbałości o narodowe dziedzictwo i zainteresowania 
historią Polski. 

W tegorocznej edycji wzięło udział trzysta szkół z całej Polski, 
w tym czternaście z województwa opolskiego. Wśród nich znala-
zła się także Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach, 
którą odwiedziła komisja w składzie: prof. dr hab. Wiesław Delimat 
z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz prof. dr 
hab. Aleksandra Paszek-Trefon z Akademii Muzycznej w Katowi-
cach. – Historię swojego narodu i jego losów powinien znać każdy. 
Dziś wielu nie ma pojęcia, że już sama sprawa hymnu państwowego 
nie była od początku taka oczywista. Do tego miana pretendo-
wały też pieśni „My, Pierwsza Brygada” i „Rota”. I dlatego to na ich 
wykonanie wraz z „Mazurkiem Dąbrowskiego” zdecydowaliśmy się 
w naszej szkole – mówi Andrzej Bochniarz, dyrektor. 

Pieśni zostały wykonane przez chór złożony z uczniów wszyst-
kich klas, którym przewodziła nauczycielka muzyki Anna Antczak. 
Próby prowadzone były przez cztery tygodnie, a w ich przebieg 
zaangażowanych było wiele osób. – Pierwszą i największą trud-
nością, z którą spotykam się od lat, to brak wiary w siebie, w swój 
talent i możliwości artystyczne. Ludzie obecnie mało śpiewają. 
Wstydzą się i myślą, że tego nie potrafią, co jest kompletną bzdurą! 
Naprawdę mało osób nie potrafi śpiewać, co swoim wykonaniem 

Podsumowano stan zadań oświatowych 
z roku szkolnego 2021/2022
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Uczniowie korzystali z pozalekcyjnych zajęć sportowych  
i szkolili swoje umiejętności lekkoatletyczne czy pływackie.  
Zainteresowani rozwojem swoich zdolności językowych przystą-
pili do projektu „Deutsch AG”. Prowadzone były zajęcia wspoma-
gające po nauce zdalnej. Najmłodsi mieszkańcy brali udział w pro-
jekcie „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”. Poprzez inicjatywy  
„Kreatywna Opolszczyzna” i „Laboratoria przyszłości” zakupiono: 
laptopy, wizualizery, sprzęt do nauki kodowania, drukarki 3D,  
stacje lutownicze. 

Dzięk i  różnego  ro dzaju  programom przedszkolak i 
i uczniowie uczestniczyli w wyjazdach edukacyjnych i rozryw-
kowych. Ponadto byli oni odwiedzani przez zaproszonych gości,  
edukatorów i coachów. 

Finansowanie oświaty
Wydatki ponoszone w szkołach zależą od liczby godzin eduka-

cyjnych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych w danym 
roku szkolnym oraz od struktury zatrudnienia pracowników admini-
stracji i obsługi. W 2021 r. gmina Popielów zainwestowała w oświatę 
11 529 892,56 zł, czyli niemalże 30% wszystkich wydatków. 

W placówkach w ramach otrzymanych funduszy zrealizowane 
zostały remonty istniejącej infrastruktury. W przedszkolu w Starych 
Siołkowicach utworzono dodatkową salę do zajęć edukacyjnych, 
w której swoje miejsca znalazł nowo otwarty IV oddział. Szkoła 
podstawowa w Popielowie wyremontowała schody zewnętrzne. 

udowodnili uczniowie z PSP w Starych Siołkowicach. Jestem z nich 
bardzo dumna – podsumowuje dyrygentka. 

W tym szczególnie podniosłym wydarzeniu, które miało miej-
sce 26 października, wzięli udział uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie popielowskiej pod-
stawówki. Ducha wolności poczuły również dzieci z pobliskiego 
przedszkola. Wyniki konkursu znane będą dopiero w ostatnich 
dniach listopada, a więc trzymamy kciuki. 
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strony pełne kultury

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie
się w całej Polsce 29 stycznia 2023 r. pod hasłem: 

„Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych 
i dużych”. W niesienie pomocy po raz kolejny chcą zaangażo-
wać się mieszkańcy gminy Popielów, którzy zawiązali sztab 
w Centrum Kultury. Ich celem jest przeprowadzenie działań 
w kilku sołectwach. 

Rozpiętość wydarzenia w gminie Popielów zależna jest od 
liczby wolontariuszy, którzy zechcą włączyć się w kwestowa-
nie oraz przygotowanie części artystycznej. Chętni (niezależnie 
od wieku) proszeni są o zgłaszanie się u szefowej sztabu 
Justyny Gawrońskiej (tel. 794 344 056) lub poprzez maila: 
sztabpopielow@op.pl. Organiza-
torzy zwracają się także z prośbą 
o dostarczanie rzeczy, bonów lub 
wytworów, które będą mogły zostać 
przekazane na licytację. 

Informacje  o  aktywności 
i potrzebach popielowskiej grupy 
publikowane są na portalu społecz-
nościowym Facebook na koncie 
o nazwie Sztab WOŚP Popielów. 

Dobrze być kobietą… piękną, mądrą i odważną
W popielowskiej bibliotece odbył się cykl spotkań aktywizują-
cych młode kobiety do działań na rzecz lokalnych środowisk. 
Panie zapoznały się z ciekawą ofertą spędzania wolnego czasu 
i zawiązały nowe znajomości. 

Alicja Majewska w jednej ze swych najbardziej znanych piose-
nek śpiewa: „Być kobietą – ta tęsknota się niekiedy budzi we 

mnie”. Choć utwór powstał już przed ponad czterdziestoma laty, 
to wciąż nie traci na swoim wydźwięku. Panie chcą czuć się kochane, 
doceniane i zauważane. Szara codzienność nierzadko odbiera im 
poczucie pewności siebie. 

Grupa mieszkanek Popielowa wraz z Gminną Biblioteką 
Publiczną postanowiła przeciwdziałać tym niczym nieuzasadnio-
nym myślom i zrealizowała inicjatywę „Jak dobrze być kobietą”, 
który odbył się w ramach projektu „Kierunek NOWE FIO”. Wzięły 
w nim udział dziewczęta i kobiety chcące wyjść z domów i powrócić 
do aktywnego trybu życia. Otwarto się także na obywatelki Ukrainy 
przebywające w tutejszych wsiach. 

Kobiety zdobywały umiejętności manualne podczas warsztatów 
zielarskich, kosmetologicznych i malarskich. Wykorzystując łatwo 
dostępne składniki, wykonały naturalne kosmetyki, które umiliły 
im codzienną pielęgnację ciała i relaksujące kąpiele. Zwrócono 
przy tym uwagę na dobroczynny wpływ ziół i roślin rosnących 
w przydomowych ogrodach na kondycję skóry. Malarka Alina 

Mikołaj odwiedzi dzieci 
w Centrum Kultury
Pełen magii, beztroski i radości będzie w Centrum Kultury w Popie-

lowie dzień 6 grudnia. Animatorzy zapraszają dzieci do siódmego 
roku życia na przedstawienie teatralne pt. „Poduszkowe Mikołajki”, 
które odbędzie się we wtorek o godz. 17.00. 

Dla uczestników zajęć stałych SCKTiR wstęp będzie darmowy, zaś 
inni widzowie wejdą za symboliczne 5 zł. Maluchy wkraczając w błogi 
świat wypełniony puchem i lekkością, będą mogły poznać bliżej Miko-

łaja. Temu wyjątko-
wemu brodaczowi 
w czerwonym stroju 
będą towarzyszyć 
zabawne elfy, które 
będą miały nie lada 
wyzwanie przedświą-
teczne. Publiczność 
zostanie zaangażo-
wana przez grupę 
artystyczno-aktorską 
do wspólnej  zabawy. 
Spektakl ubogacony 
zostanie piosenkami 
śpiewanymi na żywo. 

Gminny sztab WOŚP 
zaprasza do pomocy

Mrugała, członkini Związku Polskich Artystów Plastyków, roz-
budziła w uczestniczkach zmysł plastyczny, który przerodził 
się w obrazy wpisujące się w hasło: „Mój wizerunek – moje ja”. 
Psycholog przekonywał, że pozytywne myślenie i nastawienie 
do życia ma istotny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. 
O wszystkich doświadczeniach porozmawiano przy wieńczącym 
projekt ognisku. 

Poprzez interesujące spotkania uczestniczki podniosły swoją 
samoocenę i uwierzyły, że odważna, pewna siebie i realizująca swoje 
pasje kobieta może być przykładem zachodzących zmian społecz-
nych i symbolem wciąż potrzebnego rozwoju działań równościo-
wych. Udział w projekcie zachęcił panie do aktywnego włączania się 
w podejmowane inicjatywy i wydarzenia kulturalno-rozrywkowe. 
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Niepodległościowy spektakl „Wolność kocham i rozumiem” 
zwieńczył kilkutygodniowe warsztaty pracy z ciałem i głosem. 
Młodzież zrealizowała projekt, w trakcie którego uczestnicy  
starali się uwolnić swój potencjał ruchowo-wokalny. 

Strach, lęk, stres, brak pewności siebie to tylko kilka czynników  
blokujących pełne wyswobodzenie siły twórczej, która tkwi w każ-

dym człowieku. Sposobem na pokonanie przeciwności są atrakcyjne 
metody pracy z ciałem i głosem. Sięgnęli po nie młodzi mieszkańcy 
gminy Popielów, którzy zainicjowali projekt „Uwolnij swój potencjał”. 

W Centrum Kultury w Popielowie oraz Domu Kultury w Karło-
wicach zostały przeprowadzone cztery warsztaty ruchu i emisji głosu. 
Uczestnicy starali się dotrzeć do własnych zasobów twórczych,  
zrozumieć swoje emocje i budować poczucie własnej wartości. Tancerz 
Radomir Bachar wprowadził chętnych w emocjonalny świat tańca,  
zaś aktor Andrzej Skiba przeprowadził szereg ćwiczeń doskonalących 
wymowę i tembr głosu. 

Młodzieży w zajęciach towarzyszyła solidna grupa członków 
Teatru „Złota Gęś” z Karłowic. Aktorzy byli chłonni nowej wiedzy. 
 – Podczas warsztatów oprócz treningu ogólnego pracowano nad  
choreografią i śpiewem do spektaklu. Zdobyliśmy wiele cennych  
wskazówek i umiejętności, które zostały zaprezentowane przed  
licznie zgromadzoną publicznością. Ogromnym wsparciem była  
młodzież, która zaangażowała się w promocję wydarzenia, nagrywanie  
filmików i dokumentowanie działań – mówi Bernadetta Kampa, 
instruktorka grupy. 

Przedstawienie teatralne, które było zwieńczeniem zajęć  
projektowych, odbyło się 13 listopada w Karłowicach i miało pod-
niosły charakter. Dotyczyło niełatwych losów Polski, jej zniewolenia,  
ale i wyswobodzenia. Poprzez grę pełną zaangażowania i prawdziwo-
ści widzowie mogli ponownie rozbudzić w sobie ducha niepodległości 
i dumy. W spektaklu połączono taniec i wykonywanie współczesnych 
piosenek. Zakończeniem wydarzenia był koncert pieśni patriotycznych 
w wykonaniu zespołu „Lira”. W śpiew chętnie włączyła się publika. 

Wszystkie aktywności zostały zrealizowane w ramach dofinan-
sowania pozyskanego z projektu „Opolskie dla młodzieży”, będącego 
przedsięwzięciem Samorządu Województwa Opolskiego. 
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W pierwszym „Gminnym Dniu Seniora” wzięło udział 70 miesz-
kańców 60+. Seniorzy spotkali się w Domu Kultury w Karłowi-
cach, gdzie świętowali, tańczyli i doskonale się bawili w swoim 
towarzystwie. 

Wiek to tylko liczba, co nieustannie potwierdzają emerytki  
i emeryci z gminy Popielów. Po raz kolejny pokazali oni,  

że potrafią świetnie się bawić i czerpać radość z życia. Samorządowe 
Centrum Kultury, Turystki i Rekreacji w Popielowie we współpracy 
z Urzędem Gminy w Popielowie zorganizowało 20 listopada pierwszą 
edycję „Gminnego Dnia Seniora”. 

Do wspólnej zabawy w niedzielny wieczór zaproszeni zostali starsi 
mieszkańcy wszystkich sołectw. Na parkiecie pojawiło się 70 osób, 
które zachwycały swoimi eleganckimi strojami oraz zarażały szczerym 
uśmiechem i dobrym samopoczuciem. 

Seniorzy po zjedzeniu ciepłego posiłku wkroczyli na parkiet i bawili 
się w rytm tanecznej muzyki, za którą odpowiedzialny był instruktor 
zespołu „Lira”, Szymon Dobrzański. W śpiewie i oprawie towarzyszyła 
mu koleżanka po fachu. Pomiędzy kolejnymi piosenkami przepro-
wadzone zostały konkursy, które nierzadko wywoływały salwy śmie-
chu. Sprawdzono zręczność uczestników, ich zdolność rozpoznawania  
piosenek po kilku nutach oraz znajomość przyśpiewek biesiadnych. 

Spotkanie sprzyjało zacieśnianiu znajomości pomiędzy reprezen-
tantami poszczególnych miejscowości, dlatego też nieustannie pano-
wał gwar rozmów. Wśród gości znalazły się także animatorki Klubów 
Seniora i SCKTiR oraz Wójt Gminy Popielów Sybilla Stelmach.  

Uwolnili swój potencjał 
i oddali cześć ojczyźnie

Seniorzy opanowali parkiet  
w Domu Kultury w Karłowicach
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Cztery miejscowości wzięły udział w trzeciej edycji Marszał-
kowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Bezzwrotna dotacja zosta-
ła przeznaczona na doposażenie placów zabaw, wykonanie 
ogrodzenia i zakup elementów imprezowych. 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to realizowany od 2020 r.  
program finansowy skierowany do wszystkich miejscowości 

województwa opolskiego. Pomoc przekazywana jest na realizację 
przedsięwzięć służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczno-
ści w regionie. Przez trzy lata do sołectw trafiło łącznie 5 400 000 zł. 

W gminie Popielów w tym roku do inicjatywy przystąpiły cztery 
wsie, które na zaplanowane zadania otrzymały po 5000 zł. Pozo-
stała część środków pokryta została przez fundusz sołecki. W Kurz-
niach za kwotę 23 428,43 zł zakupiono zjazd linowy, karuzelę i huś-
tawkę bocianie gniazdo. Stare Kolnie wykorzystały pieniądze na 
wykonanie ogrodzenia przy świetlicy, które kosztowało 14 500 zł.  
Rada Starych Siołkowic postanowiła przygotować się już na nad-
chodzące festyny jubileuszowe i kupiła: 7 kompletów biesiadnych, 

Młodzi strażacy z Karłowic  
są sprawni i bezpieczni
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Przyszli druhowie ochotnicy z Karłowic wzięli udział w dwudniowych 
warsztatach z samoobrony. Poznali oni zasady krav magi, czyli walki w krót-
kim dystansie. Podczas wykładów zdobyli wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. 

Wkraczający w dorosłość mieszkańcy gminy Popielów ponownie udowod-
nili, że są niezwykle aktywni i chcą rozwijać swoje zainteresowania. Kolejna 

grupa inicjatywna wzięła udział w projekcie „Opolskie dla młodzieży”. Pięciu 
pasjonatów pożarnictwa zrealizowało w ostatni weekend października pomysł  
pn. „Sprawni i bezpieczni młodzi strażacy”. 

W sali sportowej w Karłowicach spotkało się ponad trzydzieści osób w wieku 
6-26 lat, które zdecydowały się na poznanie zasad samoobrony bazujących na 
systemie walki krav maga. Wykształceni instruktorzy przedstawili podstawowe 
zasady: unikanie niebezpieczeństw, oddalenie się w obliczu zagrożenia, walka 
z użyciem dostępnych przedmiotów i pojedynek maksymalny (w sytuacji bez wyj-
ścia). Uczestnicy skupieni wokół Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Karłowicach wykształcili w sobie wrażliwość na krzywdę innych 
i odpowiedzialność za siebie i bliskich. 

– W obecnych czasach zauważana jest coraz większa agresja wśród rówieśni-
ków, młodego społeczeństwa. Niestety dzieci stają się ofiarami strasznych okru-
cieństw, dlatego postanowiliśmy wspólnie z MDP Karłowice pomóc im zbudować 
odpowiednie poczucie bezpieczeństwa. Ogromne wsparcie merytoryczne okazała 
nam Ewelina Ptak, która jest opiekunką młodzieżówki i jednocześnie instruktorką 
w UNITED Krav Maga Opole – mówi Justyna Waniek, jedna z inicjatorek. 

Poprzez udział w treningach dzieci i młodzież zostali uświadomieni, jakich 
sytuacji należy unikać, aby nie stać się ofiarą napaści, nauczyli się rozpoznawać 
realne zagrożenia, a także posiedli wiedzę, jak obronić się przed agresją. Trenin-
gowi tej nowoczesnej sztuki towarzyszyły wykłady i pogadanki dotyczące zapew-
nienia bezpieczeństwa i ochrony najbliższego otoczenia. Po dwudniowych warsz-
tatach uczestnicy wyposażeni w nową wiedzę odwiedzili okoliczne Kluby Seniora, 
w których nauczyli emerytki i emerytów podstawowych technik samoobrony. 
Dodatkowo przedstawione zostały zasady pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Sołectwa otrzymały wsparcie finansowe 
od marszałka
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2 zaparzacze do kawy, 12 termosów na kawę i herbatę oraz piecyk 
gazowy. Wartość całkowita 6 797 zł. Dzieci ze Stobrawy mogą cieszyć 
się ze zjazdu linowego, na który przeznaczono 12 795,07 zł. 

Podsumowanie podjętych działań odbyło się podczas spotka-
nia z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego Zbigniewem 
Kubalańcą, który wręczył włodarzom poszczególnych miejscowo-
ści pamiątkowe tablice informacyjne. Sołtysi zgodnie twierdzili, 
że MIS jest godna pochwały i kontynuowania w następnych latach,  
ponieważ każda złotówka jest ważna dla rozwoju małych społecz-
ności. – Te pięć tysięcy było sporym zastrzykiem finansowym do 
naszego projektu, w którym ubogaciliśmy nasz plac rekreacyjny przy 
świetlicy. Dzieci korzystające ze zjazdu będą mogły aktywnie spędzić 
czas na świeżym powietrzu – opowiada Monika Szpajcher, sołtys  
Stobrawy. 

Pozostałe sołectwa gminy Popielów skorzystały z programu 
w poprzednich latach. Wicemarszałek zapowiedział, że program 
powróci w przyszłym roku w odświeżonej formule z jeszcze większą 
pulą pieniędzy. Miejscowości miałyby otrzymywać po 6500 zł.   



listopad
2022

11www.popielow.pl

Solidna, pewna, lokalna.
Siła przedsiębiorstw
gminy Popielów

Zapraszamy do kontaktu usługodawców, którzy chcą 
przybliżyć czytelnikom swoją działalność. Jedno-

razowa 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.

Kuchnia pogranicza polsko-czeskiego 
w jednej książce
Trzydzieści potraw z pogranicza polsko-czeskiego 
zostało umieszczonych w nowej książce kucharskiej 
pn. „Od pieroga do pranżonki”. Wydany został kalendarz 
ścienny „4 pory roku w kuchni” zawierający prace plastyczne 
dzieci. Publikacje są efektem projektu partnerskiego. 

Otaczający świat można poznawać w trakcie podróży krajoznaw-
czych i dalekich wycieczek. Można zostać w domach i prze-

glądać tylko internetowe bazy zdjęć. Ale można także doświadczyć 
swoistej translokacji poprzez bogactwo smaków. Gmina Popielów 
zrealizowała projekt pn. „Kuchnia ponad granicami”. 

W minionych miesiącach zorganizowany został cykl warsz-
tatów kulinarnych, które miały miejsce w Polsce, jak i w Cze-
chach. Efektem wspólnej pracy w kuchni i wzajemnego pozna-
wania swojego dziedzictwa kulinarnego są dwie publikacje. 

W książce kucharskiej pn. „Od pieroga do pranżonki” 
znalazło się aż 30 przepisów, które przekazane zostały przez 
mieszkańców gminy Popielów oraz miejscowości Domašov 
u Šternberka. W dużej mierze są one obecne w poszczególnych 
rodzinach już od pokoleń. 

Ten przepiśnik jest wyjątkowy nie tylko ze względu na swoje 
zogniskowanie wokół pogranicza polsko-czeskiego, ale także 
z powodu swojej wielojęzyczności. Receptury przedstawione 
są w pięciu językach: polskim, czeskim, słowackim, niemieckim 
i angielskim. 

Wydane zostały także kalendarze ścienne na 2023 r. Na ich 
stronach umieszczono prace plastyczne dzieci z Polski i Czech, 
które przedstawiają cztery pory roku w kuchni. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu 
I N T E R R E G 
V-A Republika Cze-
ska-Polska oraz ze 
ś r o d k ó w  b u d ż e t u 
państwa.  Przekra-
czamy granice

składniki
• 50 g masła 
• 50 g cukru 
• 100 g mąki pszennej 
• 100 g mąki gruboziarnistej
• 1 łyżka cynamonu do śliwek
• 1 jajko 
• 250 g miękkiego twarogu 
• szczypta soli 
• 30 do 40 sztuk śliwek morawskich 
POSYPKA: zmielone nasiona dyni, słonecznika, orzechy włoskie, 
polane miodem gryczanym

Przygotowanie
Masło wymieszać z cukrem, dodać jajko, twarożek, mąkę i wyrobić ciasto. 
Masę odstawić na pół godziny. Z ciasta uformować wałek i pokroić 
go w plasterki. W powstałe placki zawinąć śliwki z cynamonem, formując 
knedelki. Knedle wrzucić do osolonej, wrzącej wody i gotować ok. 5 minut. 

Wyśmienicie smakują polane roztopionym masłem 
i posypane cukrem brązowym.

LKS Rybna zakupiła traktorek 
do koszenia trawy
Działacze LKS Rybna z powodzeniem zrealizowali zakup trak-
torka do koszenia trawy. Nowy sprzęt został pozyskany dzięki 
dofi nansowaniu z Samorządu Województwa Opolskiego. 

Ludowy Klub Sportowy Rybna odnotowuje bardzo dobre wyniki 
w rozgrywkach klasy A organizowanych przez Opolski Zwią-

zek Piłki Nożnej. Drużyna zakończyła rundę jesienną na pozycji 
wicelidera, a wiosną będzie walczyć o kolejne punkty. Dobra forma 
zespołu jest efektem regularnych treningów, które mogą odbywać 
się na odpowiednio utrzymanych boiskach. 

Zawodnicy będą mogli ćwiczyć bez obaw o stan murawy, 
bowiem klub otrzymał dotację z Samorządu Województwa 
Opolskiego na doposażenie sprzętowe. Zakupiony został traktorek 
do koszenia trawy oraz banery informacyjne i oznakowanie pro-
jektowe. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakupu, który usprawni 
działalność naszego klubu. Nasz obiekt ma dość duży obszar 
do utrzymania, dlatego niezawodna kosiarka bardzo nam się 
przyda. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt – mówi 
Paweł Stręg, wiceprezes. 

Wartość całego projektu do 15 300 zł, z czego 5000 zł pokryte 
zostało z przyznanego wsparcia. Pozostałą kwotę stanowiły wpłaty 
darczyńców indywidualnych i fi rm. 

Serowe kendliki 
ze śliwkami „Od pieroga 

do pranżonki” 

traktorek ułatwi dbanie o stan murawy i pobliskich placów. 
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Wszelkie zapytania związane z dodatkiem węglowym należy  
kierować pod numer telefonu 77 427 57 10. 

Tona węgla po 1750 zł
Od 4 listopada w gminie Popielów prowadzony jest nabór 

wniosków na zakup węgla po cenach preferencyjnych. Formularze 
dostępne są w placówce oraz na stronie internetowej, a ich złoże-
nie może odbyć się drogą stacjonarną (Urząd Gminy w Popielowie,  
ul. Opolska 13, 46-090 Popielów) lub poprzez elektroniczną  
skrzynkę ePUAP. 

Do zakupu węgla po niższej cenie uprawnione są osoby  
prowadzące gospodarstwo domowe, które figurują w CEEB,  
spełniają warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego  
(lub go otrzymały), a także nie zakupiły w obecnym sezonie  
grzewczym paliwa stałego w cenie poniżej 2 tys. zł. 

Zgodnie z zapewnieniami podmiotu wprowadzającego węgiel 
na rynek w sprzedaży będzie dostępny węgiel zwykły (orzech/
kostka) i ekogroszek. Na jedno gospodarstwo domowe przysługiwać 
będą trzy tony opału (1,5 tony do końca roku i 1,5 tony od 1 stycznia  
do 15 kwietnia 2023 r.). Obecnie przyjmowane są wnioski tylko na 
tę pierwszą część przydziału. 

Wpłaty za węgiel należy dokonywać wyłącznie na konto  
bankowe. Trzeba je zrealizować dopiero po uzyskaniu informacji 
o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Urząd Gminy (tele-
fonicznie lub mailowo). Ceny za opał wynoszą: 0,5 t – 890 zł,  
1 t – 1780 zł, 1,5 t – 2670 zł. Kwota może ulec zmianie, jednak nie 
może być wyższa niż 2000 zł za tonę. Węgiel na bieżąco będzie  
dystrybuowany do mieszkańców przez lokalne składy opału:  
PHU ROL-MAX (ul. Dworcowa 98, Popielów), Sprzedaż Opału 
i Materiałów Budowlanych (ul. Dworcowa 1c, Nowe Siołkowice).  
Za dowóz do klienta nie pobiera się dodatkowych opłat, jednak 
płatne są już inne usługi, np. workowanie.

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się 
pod numerami telefonów 77 427 58 34 lub 77 427 58 24 lub poprzez 
adres e-mail: wegiel@popielow.pl. 

Gmina Popielów nie pozostawia swoich mieszkańców  
na łaskę bądź niełaskę zimy. Podejmowane są realne kroki  
zabezpieczające domostwa w opał lub odciążające budżety  
poszczególnych rodzin. 

Choć meteorolodzy zgodnie twierdzą, że tegoroczna zima będzie 
stosunkowo łagodna, to i tak przypominają, że nie zabraknie 

dni z ujemnymi temperaturami, które wystąpią nie tylko w nocy. 
Większe mrozy mają pojawić się dopiero w drugiej połowie stycz-
nia. Brak uporczywie niskich temperatur może cieszyć w obliczu 
jednocześnie trwającego kryzysu opałowego w Polsce. 

Włodarze i pracownicy Urzędu Gminy w Popielowie na  
bieżąco śledzili projekty prawne procedowane w Warszawie, aby  
jak najszybciej móc wdrożyć odpowiednie procedury zmierzające 
do zapewnienia mieszkańcom spokoju i ciepła na rozpoczynającą 
się zimę. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej bezzwłocznie po 
wejściu w życie wszystkich niezbędnych przepisów rozpoczął przyj-
mowanie wniosków o dodatek węglowy. Gmina Popielów była jedną 
z pierwszych z województwie opolskim, która zadeklarowała chęć 
dystrybucji opału po cenach preferencyjnych. Z obu opcji mogą 
korzystać wszyscy mieszkańcy. 

Po dodatek węglowy do GOPSu 
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domo-

wych są przyjmowane od 17 sierpnia w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Popielowie. Nieco później rozpoczął się nabór na 
pozostałe rodzaje opału. Placówka regularnie rozpatruje wszystkie 
dokumenty oraz przekazuje pieniądze. 

O wypłatę wsparcia osłonowego można wnioskować tylko  
do końca listopada, jednak od 3 dnia tego miesiąca obowiązują 
zmodyfikowane przepisy. Zgodnie z nowymi wytycznymi część 
mieszkańców będzie mogła złożyć wniosek, nawet gdy wcześniej-
szy został zaopiniowany negatywnie. W myśl tej ustawy, gdy pod 
jednym adresem miejsca zamieszkania znajduje się więcej niż jedno 
gospodarstwo domowe, to każde z nich może wystąpić o dodatek. 

Fakt zamieszkiwania w jednym budynku, lecz w odrębnych 
lokalach, kilku gospodarstw będzie weryfikowany przez wywiad 
środowiskowy, a wypłata pieniędzy odbywać się będzie na podsta-
wie decyzji administracyjnej wójta. 

Ponadto włodarz będzie mógł przyznać wsparcie z urzędu,  
tzn. w momencie, w którym osoba nie wystąpiła o dodatek,  
a spełnia niezbędne warunki. Gminy będą miały prawo samodziel-
nego dokonywania wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji  
emisyjności budynków. 

Mieszkańcy otrzymują wsparcie  
w trwającym sezonie grzewczym

Warunki skorzystania z obniżonych cen 
energii elektrycznej
W Polsce obowiązują rządowe przepisy uprawniające do  
skorzystania z cen maksymalnych energii elektrycznej.  
Niektórzy obywatele mają czas na złożenie oświadczenia  
tylko do 30 listopada. 

Maksymalne ceny zostały ustalone na dwóch poziomach.  
693 zł za MWh zapłacą: wszystkie gospodarstwa domowe 

(zużycie powyżej 2 MWh), osoby niepełnosprawne (zużycie powy-
żej 2,6 MWh), osoby z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy (zuży-
cie powyżej 3 MWh). Stawka 785 zł/MWh została określona dla 
jednostek samorządu terytorialnego, mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz podmiotów świadczących podstawowe usługi  
użyteczności publicznej.

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elek-
trycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadcze-
nia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie  

stosownego rozliczenia odbiorcy. Rodziny, które chcą korzystać 
w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych 
limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy 
druki do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy 
znaleźć można u dostawców energii.

Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh  
uprawnione podmioty w nieprzekraczalnym terminie do 30 listo-
pada 2022 r., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii  
stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik  
do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru 
oświadczenia odbiorcy uprawnionego. 

W przypadku złożenia oświadczenia w późniejszym termi-
nie, przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane będzie do stoso-
wania ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego  
po miesiącu, w którym przedłożono dokumenty.

Dane Do przelewu

02 8895 0006 2002 0005 1044 0035
Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki

Tytuł przelewu: Za węgiel – ilość węgla (np. 1,5 tony), 
 imię i nazwisko wnioskodawcy, miejscowość


