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Odkryj piękno swojej okolicy

Kościół w Kurzniach sięga swoimi dziejami już średniowiecza. 
W latach 1534-1945 był ewangelickim kościołem parafi alnym 

nie tylko dla mieszkańców Kurzni i Karłowic, ale także dla miesz-
kańców Stobrawy, Starych Kolni i Rybnej. Dawny kościół drew-
niany na początku XIX w. był w katastrofalnym stanie. W 1811 r. 
inspektor budowlany Fritsche z Brzegu opracował wstępny plany 
jego odbudowy. 

Kolejny projekt zlecono Karlowi Friedrichowi Schinklowi, nie-
mieckiemu architektowi, który zaproponował klasycystyczną świą-
tynię w formie rotundy, nawiązującej do budowli epoki fryderycjań-
skiej. W środku miały się znaleźć empory obiegające całe wnętrze, 
ambona oraz zlokalizowany centralnie ołtarz. Całość miała być 
zwieńczona lekką, podwójną kopułą z latarnią. Pomimo ambitnych 
i ciekawych zamierzeń planów nie wcielono w życie. 

Ostatecznie powrócono do koncepcji Fritschego, ale wprowa-
dzono do niej kilka zmian, które zostały zaczerpnięte z wizji Schin-
kla. Powstał nieduży kościół salowy, utrzymany w tradycji śląskiego, 
ewangelickiego kościoła kaznodziejskiego. Proste wnętrze zostało 
wyposażone w ołtarz ambonowy i empory zdobione polichromią 
w technice mazerunku. Bryłę budynku fl ankują dwie niższe przy-
budówki mieszczące kruchtę ze schodami na emporę oraz zakrystię. 
Całość wieńczy wysoki dach z centralnie umiejscowioną niewielką 
dzwonnicą, w której umieszczono dzwon z 1532 r. Elewacja łączy 
harmonijnie elementy klasycyzmu i stylu schinklowskiego. 

Wnętrze kościoła zmodernizowano w ostatnich latach XIX w. 
Usunięto ołtarz ambonowy i zastąpiono go neogotyckim ołtarzem 
fundacji dziedzicznego sołtysa Gottloba Kuki i jego żony Susanny 
(1883 r.) oraz wolnostojącą amboną. Na emporze znajdują się 
neogotyckie organy fi rmy Schlag & Söhne ze Świdnicy. 

Kościół 
pw. św. Judy Tadeusza 

w Kurzniach

Po 1945 r. wnętrze przystosowano do potrzeb kultu katolic-
kiego. Z kaplicy zamkowej w Karłowicach przeniesiono obraz 
objawień Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Marii Małgorzaty 
Alacoque. Późniejsze lata przyniosły kolejne zmiany w wystroju 
wnętrza kościoła. Wiązały się one z okresem posoborowym, 
w którym m.in. usuwano ambony. 

Kościół pw. św. Judy Tadeusza jest kościołem filialnym 
Rzymskokatolickiej Parafii w Karłowicach. W minionych  
latach został on poddany gruntownej konserwacji i renowacji. 
W 2018 r. prace objęły elewację, stolarkę okienną i drzwiową, dachy 
z dzwonnicą, monitoring i oświetlenie. Rok temu przywrócono 
kolorystykę empor, stropów i ścian. 

Świątynia znajduje się obok dziewięciu innych obiektów na 
Opolskim Szlaku Architektonicznym Karla Friedricha Schinkla.
Ta wyjątkowa trasa łączy miejsca i zabytki na terenie wojewódz-
twa opolskiego, w których swój ślad odcisnął ten wybitny euro-
pejski architekt. Jego działalność odnotowano jeszcze m.in. 
w: Starych Siołkowicach, Kluczborku, Nowym Lesie, Opolu 
czy Biadaczu. O historii szlaku stworzone zostało słuchowisko, 
które można otworzyć po zeskanowaniu kodu QR. 

Fot. Marcin Luszczyk 
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Ewelina Ptak słynie z podejmowania 
aktywności, które wymagają sporo 
zapału, wewnętrznej siły i odwagi. 
Niestraszna jest jej kąpiel w lodowatej 
wodzie. Doskonale zna zasady Krav 
Magi. Przewodzi młodym strażakom 
z Karłowic. O wszystkich zajęciach 
opowiedziała w rozmowie. 

Właściwie nie wiem, od czego mam 
zacząć, ponieważ ma Pani tak wiele 
zainteresowań. Postawię jednak na mor-
sowanie, bo w końcu teraz jest najlepsza 
pora na tę aktywność. Dlaczego warto 
wchodzić do lodowatej wody? 

Takie kąpiele mają wiele zalet. Chłodna 
woda hartuje ciało, wyzwala hormony 
szczęścia, zwiększa tolerancję na zimno, 
przyczynia się do zmniejszenia schorzeń 
reumatycznych, gwarantuje dobre samopo-
czucie fi zyczne i psychiczne, poprawia czyn-
ności serca, zwiększa odporność na infekcje. 
Zimno stanowi najsilniejszy środek prze-
ciwbólowy i zmniejsza uczucie zmęczenia 
i stresu, a także przyspiesza metabolizm. 

O zaletach morsowania można by dużo 
mówić. Kolejnym plusem są spotkania z sza-
lonymi ludźmi, którymi są właśnie Morsy. 

Macie swoją stałą grupę, prawda?
Grupa Dzikie Morsy Karłowice, bo tak 

się nazywamy, istnieje od 4 lat. Jesteśmy 
malutką drużyną, która spotyka się w każdą 
niedzielę o godz. 11.00 nad jeziorkiem 
„Przystań wodna” w Nowych Siołkowicach. 
Nasze najmłodsze morski nie mają jeszcze 
nawet 5 lat. 

Wspólnym morsowaniem obchodzicie 
także różne święta. 

Tak. Morsujemy w Dzień Niepodległo-
ści, Sylwestra, Nowy Rok czy Dzień Kobiet. 
Od dwóch lat włączamy się w Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy i przekazujemy 
na licytację bon na wspólną, prozdrowotną 
kąpiel. 

Jako jedni  z  pier wszych morsów 
w Polsce weszliśmy do wody w Kopalni 
Złota w Złotym Stoku. Bardzo ciekawe 
doświadczenie, polecam każdemu. Odwie-
dziliśmy wodospad Podgórnej w Przesiece 
w Karkonoszach. To miejsce jest przepiękne. 
Klimat, jaki tam istnieje, jest trudno ubrać 
w słowa. To mekka morsów. 

Wyzwania są po to, 
aby je podejmować i pokonywać

Fot. archiwum prywatne

Z pewnością istnieją jakieś przeciwska-
zania do morsowania. Kiedy nie można 
podejmować tej aktywności? 

Oczywiście morsować nie może każdy. 
Gdy chorujemy na padaczkę, choroby serca, 
nadczynność tarczycy, boreliozę i inne 
przewlekłe choroby, najlepiej to skonsul-
tować z lekarzem. Pamiętajmy, że morso-
wanie jest dużym wysiłkiem dla organi-
zmu, dlatego tak ważne jest przygotowanie 
i wiedza o możliwych skutkach ubocznych.

Aby zacząć przygodę z morsowaniem, 
nie trzeba wiele. Wystarczą: strój kąpie-
lowy, buty do wody, ręcznik lub ponczo, 
czapka i rękawiczki oraz najważniejsze… 
pozytywne nastawienie.

Ja morsuję już od pięciu lat i staram 
się to robić trzy razy w tygodniu. Po tych 
latach zaobserwowałam u siebie więk-
szą tolerancję na zimno oraz poprawiłam 
odporność. Ale przede wszystkim dla mnie 
lodowate kąpiele to właśnie polepszacze 
humoru i najlepsze środki przeciwbólowe. 

A propos bólu. Ćwiczy Pani także 
Krav Magę.

Ćwiczę już ponad 7 lat i jednocześnie 
jestem jednym z instruktorów w United 
Krav Maga Opolskie. Prowadzę treningi dla 
grup, jak i indywidualne. Uważam, że każdy 
powinien umieć obronić siebie i swoich 
bliskich, dlatego z całego serca zachęcam 
do treningów. Nie można zostać ofiarą, 
każdy powinien czuć się bezpiecznie.

Jest to sztuka walki, ale na czym właści-
wie polega?

Krav Maga to prosty i maksymalnie 
skuteczny system opierający się na wzmac-
nianiu podstawowych odruchów obron-
nych człowieka. Szybki do nauczenia rów-
nież dla osób, które nigdy nie ćwiczyły 
żadnych sztuk walki. Prezentowane są tech-
niki, które mogą nas obronić przed: uderze-
niami, kopnięciami, chwytami oraz atakami 
agresora uzbrojonego np. w nóż, maczetę, 
kij lub broń palną. W Krav Maga działamy 
na punkty witalne.

Podczas zajęć uczymy się: unikania 
zagrożeń, dbania o bezpieczeństwo swoje 
i swoich bliskich, podejmowania właści-
wych decyzji w stresie, bezpiecznego upa-
dania i szybkiego wstawania podczas walki, 
obrony przed pojedynczym agresorem 
lub grupą napastników w realnych warun-
kach, obrony również przed uzbrojonym 
agresorem.

Umiejętność samoobrony jest potrzeb-
na w każdym wieku, jednak kiedy jest 
najlepszy okres na rozpoczęcie lekcji?

Do sekcji mogą dołączyć dzieci od 
5. r.ż. Jeśli chodzi o dorosłych, nie ma ogra-
niczeń wiekowych. Każdy może nauczyć się 
obronić na ulicy. Do tego nie jest potrzebne 
ani sportowe zamiłowanie, ani rewelacyjna 
kondycja. Jest wiele grup; od początku-
jących po zaawansowane. Organizowane 

są różne tematyczne seminaria, obozy, 
kursy samoobrony dla kobiet. Naprawdę 
każdy znajdzie coś dla siebie.

Dwudniowy kurs Krav Magi mają za 
sobą młodzi członkowie OSP w Karł
owicach, których jest Pani opiekun-
ką. Dlaczego warto angażować dzieci 
w organizacje społeczne? 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
regularnie spotyka się na codwutygodnio-
wych zbiórkach już od dwóch lat. Mamy 
ponad 30 młodych strażaków w wieku 
od 5 do 18 lat. 

Podczas spotkań podnosimy wiedzę 
i umiejętności z zakresu ochrony przeciw-
pożarowej, rozwijamy sprawność fi zyczną 
oraz uczymy pierwszej pomocy. Dodat-
kowo bierzemy udział w uroczystościach 
strażackich i akcjach charytatywnych. 
Co roku wczesną jesienią prowadzimy akcję 
informacyjną pt. „Nie dla czadu”. Odwie-
dziliśmy z instruktażem pierwszej pomocy 
Kluby Seniora. Uczymy dzieci, jak powi-
nien zachowywać się wzorowy druh. Cie-
szę się, że młodzież tak licznie przychodzi 
na zbiórki, bardzo angażuje się w różne 
akacje. Można zawsze na nią liczyć i to ona 
nas kiedyś zastąpi. 

Nas? Tworzy Pani strażacką brać? 
Jestem czynną strażaczką już prawie 

pięć lat. Jestem również kierowcą uprzy-
wilejowanym. Uważam, że kobiety rów-
nież mogą skutecznie działać w straży. 
Coraz więcej pań jest już w tych szeregach. 
W naszej karłowickiej jednostce jestem na 
ten moment jedyną kobietą, która wyjeż-
dża do akcji, przez to pewnie dlatego nie 
mam taryfy ulgowej. Za niedługo będzie już 
więcej czynnych strażaczek. 

Wróćmy do tych młodych pasjonatów 
straży. Jak przebiegają zbiórki? 

Wybieram tematy, które chcę nauczyć 
dzieci i organizuję zbiórkę. Dużo edukuję 
poprzez zabawę, przed zajęciami robię dzie-
ciom rozgrzewkę. Zawsze mogę liczyć na 
pomoc naszych strażaków. 

Ostatnio zorganizowaliśmy bardzo 
ważny pokaz pożaru oleju na patelni. 
Pokazaliśmy dzieciom, jak pali się olej, 
ale co ważniejsze, jak można go łatwo 
i szybko zgasić, a czego nie robić. Pokaz 
był bardzo efektowny i na pewno na długo 
w pamięci uczestników pozostanie wiedza, 
że płonącego oleju nie gasi się wodą.

Z tego, co wiem, to jeszcze nie wszystkie 
Pani zajęcia i zainteresowania. Nasuwa 
mi się jednak jedno pytanie. Skąd wziąć 
na to wszystko czas ? 

W życiu mam jeszcze wiele celów 
i marzeń, które chciałabym zrealizo-
wać. I uważam, że czas mamy na to, na 
co chcemy mieć. Każdy organizuje sobie 
go indywidualnie. Ja swoje pasje dzielę 
i spełniam z rodziną.

Marcin Luszczyk 
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W 2022 r. w gminie Popielów kontynuowano dotychczaso-
wą politykę rozwoju wszystkich miejscowości. Duża część 
wydatków inwestycyjnych została przekazana na poprawę sta-
nu dróg i budowę ścieżek. Z powodzeniem zrealizowano także 
działania proekologiczne i społeczne. 

Kończący się rok był nadzwyczaj trudny dla prawidłowego funk-
cjonowania polskiej gospodarki. Do wciąż obecnych w prze-

strzeni skutków pandemii COVID-19 dołączył problem wojny za 
wschodnią granicą, która zachwiała spokojem Europy i świata. 
Gwałtowny wzrost cen, brak surowców energetycznych i infla-
cja dotykająca wszystkie sfery życia to kolejne wyzwania, z jakimi 
musiały mierzyć się samorządy. 

W tym trudnym czasie w gminie Popielów starano się odpo-
wiednio reagować na pojawiające się trudności, ale także suk-
cesywnie realizować zamierzone cele. – Jako gmina poradzili-
śmy sobie z niemal wszystkimi problemami. Otoczyliśmy opieką 
naszych przyjaciół z Ukrainy, umożliwiliśmy mieszkańcom korzy-
stanie z tańszego węgla i państwowych wsparć finansowych, ale 
przede wszystkim wykonaliśmy wiele ważnych inwestycji 
i zorganizowaliśmy szereg działań integrujących – mówi Sybilla 
Stelmach, wójt gminy. 

Wyremontowano ponad 11 km dróg
Ostatnie dwanaście miesięcy bez wątpienia zdominował temat 

remontów dróg gminnych. Nie było miejscowości, w której nie 
został zmodernizowany choć jeden odcinek jezdni. Na przebudowę 
i naprawę ponad 11 km dróg wydano 6 8881 107,34 zł. Aż 83% 
kosztów zostało pokrytych z otrzymanych dofi nansowań. 

Poprzez wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg udało 
się wyremontować ul. Lubieńską w Popielowie oraz ul. Polną 
w Nowych Siołkowicach. Na pierwszej z nich nową nawierzchnię 
asfaltową o szerokości 5,5 m położono na odcinku 733 m. Wzdłuż 
tej jezdni został wykonany chodnik. Prace remontowe drugiej 
drogi były prowadzone na długości 563 m. Powstał tam bezpieczny 
odcinek o szerokości 3,5 m. 

Najważniejszym zadaniem był kompleksowy projekt budowy 
dróg dofinansowany w ramach Programu Rządowego Fun-
dusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przez kilka 
miesięcy były prowadzone działania modernizacyjne na 10 km dróg 
we wszystkich sołectwach. Asfalt pojawił się w tych miejscach, gdzie 
nigdy wcześniej go nie było. Powstało więc kilkanaście nowych 
i bezawaryjnych tras. W niektórych miejscach nowa nawierzchnia 
zastąpiła tę zdezelowaną. 

Gmina Popielów partycypowała także w kosztach prac prowa-
dzonych na drogach powiatowych i wojewódzkich. 

Rowerzyści mogą bezpiecznie podróżować
Wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 powstało ok. 10 km 

ścieżek pieszo-rowerowych. Bezpieczna trasa prowadzi aż od rzeki 
Odra na moście w Mikolinie do granicy z gminą Lewin Brzeski 
za zabudowaniami w Stobrawie. W większości jest ona pokryta 
asfaltem, jedynie przy starorzeczu w Starych Kolniach znajduje się 
fragment wykonany z przepuszczalnej nawierzchni mineralnej, 
która wpisuje się w charakter Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 

to był dobry rok dla gminnej infrastruktury
W dwóch miejscach stworzone zostały parkingi Bike&Ride; 

na 10 stanowisk każde. W newralgicznych miejscach wykonano 
oświetlenie. Koszt wszystkich prac to ponad 12 mln zł.

W trosce o klimat i środowisko
Stan powietrza, natury i tym samym życia człowieka jest zależny 

od podejmowanych przez niego działań. W gminie Popielów 
zrealizowano dwa duże przedsięwzięcia ograniczające czynniki 
negatywnie wpływające na środowisko. Poprawiono efektywność 
energetyczną budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach 
(1,4 mln zł) oraz w sześciu budynkach użyteczności publicznej 
zamontowano ekologiczne źródła ciepła (3,3 mln zł). 

Seniorzy i strażacy ze wsparciem
W Starych Siołkowicach utworzono trzeci gminny Klub Seniora. 

W budynku przy ul. Michała 55 stworzono przytulne miejsce spo-
tkań dla osób starszych. 
Za kwotę ponad 350 tys. 
zł przygotowano aneks 
kuchenny, dwie toalety, 
szatnię oraz pomiesz-
czenia ogólnodostępne, 
w których będą prowa-
dzone zajęcia kreatywne 
oraz ruchowe. 

Druhowie z Ochot-
niczej  Straży Pożar-

nej w Karłowicach po wielu latach starań mogli w końcu zakupić 
upragniony samochód ratowniczo-gaśniczy. 

Projekty miękkie integrują i edukują
Pracownicy Urzędu Gminy skutecznie sięgają także po środki 

w ramach tzw. projektów miękkich, poprzez które możliwa była 
organizacja kilkunastu wydarzeń kulturalno-integrujących oraz 
edukacyjnych. Przedszkolaki zgłębiały swoją wiedzę, stowarzyszenia 
i koła gospodyń wiejskich zdobywały nowe umiejętności, druhowie 
doposażali swoje jednostki. 

Do wspólnego świętowania kilkukrotnie zaproszono gości 
z Czech, np. podczas Nocy Bajek na zamku w Karłowicach. Dzieci 
brały udział w konkursach i wyjazdach ekologicznych m.in. do 
Ładzy. Młodzież zrealizowała inicjatywy sportowe oraz kulturalne. 
Uczniowie z rodzin pegeerowskich otrzymali sprzęt komputerowy. 
Wspierano również działania sportowe oraz socjalno-społeczne. 

O rozwoju świadczą rankingi
W 2022 r. gmina Popielów kilkukrotnie znalazła się w gronie naj-

lepszych gmin. Jednym z ostatnich i niezwykle ważnych osiągnięć jest 
3. miejsce w województwie opolskim i 81. miejsce w Polsce (w kate-
gorii gmin wiejskich) w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. 

 Podczas oceny samorządów brano pod uwagę ponad 50 wskaź-
ników, które podzielone były na cztery obszary: dbałość o miesz-
kańców, działania proekologiczne, przejrzystość finansów i pro-
fesjonalizm zarządzania. – Każda tak wysoka lokata naszej gminy 
jest docenieniem codziennej pracy urzędników, radnych, dyrekto-
rów, pracowników, sołtysów i mieszkańców. Cieszą nas osiągnięcia, 
ale jednocześnie zobowiązują do dalszego zaangażowania, które 
będzie owocować kolejnymi udanymi inwestycjami i działaniami 
– podsumowuje Stelmach.  

Zdecydowanie najistotniejszym sukcesem gminy Popielów 
w skali całego kraju jest srebrny laur w konkursie o Europejską 
Nagrodę Odnowy Wsi ARGE 2022. Między-
narodowa komisja konkursowa, która odwie-
dziła tutejsze miejscowości w październiku, 
doceniła szczególne osiągnięcia w wielu dzie-
dzinach rozwoju wsi. W hasło „Budujemy 
mosty” najpełniej spośród 21 gmin z całej 
Europy wpisała się gmina Stadtschlaining 
w Austrii. Ofi cjalne przyznanie tego honoru 
nastąpi w maju 2023 r.  

Fot. Marcin Luszczyk (4)
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W siedmiu budynkach użyteczności publicznej wymieniono 
indywidualne źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Kotły 
węglowe zostały zastąpione pompami ciepła oraz panelami 
fotowoltaicznymi. 

Poprawa stanu jakości powietrza i środowiska jest jednym z prio-
rytetów polityki gminy Popielów, dlatego od lat prowadzone są 

działania zmierzające do zredukowania ilości szkodliwych gazów 
cieplarnianych i pyłu zawieszonego PM10. Niedawno zakończona 
została realizacja kolejnego proekologicznego projektu, poprzez 
który poprawiono także efektywność energetyczną budynków. 

Tym razem działania skupiły się na wymianie kotłów węglo-
wych i grzejników elektrycznych na pompy ciepła wraz z panelami 

Kurznie zostały nagrodzone  
tytułem najpiękniejszej wsi opolskiej

Fo
t. 

U
rz

ąd
 M

ar
sz

ał
ko

w
sk

i W
oj

ew
ód

zt
w

a 
O

p
ol

sk
ie

g
o

Oddolna działalność mieszkańców Kurzni, Stobrawy  
i Starych Siołkowic została doceniona w 25. edycji Progra-
mu Odnowy Wsi Opolskiej. Sołectwa otrzymały wyróżnienia 
z rąk Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły.

Wieś opolska słynie w całej Polsce z dobrego zarządzania, 
licznych aktywności i mieszkańców pełnych pomysłów. 

Dostrzegł to ćwierć wieku temu Ryszard Wilczyński (były woje-
woda, obecny poseł), który wraz z kilkoma współpracownikami 
powołał do istnienia Program Odnowy Wsi Opolskiej. Poprzez tę 
ideę nawet te niewielkie sołectwa mogą tętnić życiem i realizować 
swoje autorskie pomysły. 

Jubileusz programu świętowano 28 listopada w Filharmonii 
Opolskiej. Wówczas rozstrzygnięte zostały także konkursy na naj-
piękniejszą wieś 2022 r., najpiękniejszą wieś 25-lecia oraz najlepszy 
projekt odnowy wsi. Część nagród powędrowała do reprezentan-
tów gminy Popielów. Słowa gratulacji i podziwu wyrażali na scenie  
marszałkowie Andrzej Buła oraz Antoni Konopka.

Kurznie – najpiękniejszą wsią 2022
Spośród ośmiu miejscowości, które stanęły do konkursu w kate-

gorii „Najpiękniejsza wieś”, złoty laur otrzymały Kurznie. Zauważona 
została ogromna aktywność mieszkańców skupionych wokół rady 
sołeckiej, koła gospodyń wiejskich, grupy tanecznej „FANI” oraz 
klubu „Senior Caffe”. Nie bez znaczenia były licznie i chętnie orga-
nizowane festyny, warsztaty, szkolenia i wydarzenia rozrywkowe. 
Doceniono także wygląd centrum miejscowości, w którym znajdują 
się plac rekreacyjny, boisko i świetlica wiejska. Ich estetyka i funkcjo-
nalność to efekt wieloletniej pracy wszystkich mieszkańców. 

– Dostrzeżone zostało ogromne zaangażowanie mieszkańców 
w organizację codziennego życia wsi. Wspólnymi siłami staramy się 
regularnie działać i aktywizować dzieci, młodzież, dorosłych oraz 
seniorów. Przy wsparciu zaprzyjaźnionych firm, instytucji i urzędu 
udaje nam się to, czego najlepszym dowodem jest pierwsze miejsce 
i to ogromne wyróżnienie. Jesteśmy bardzo podbudowani i zmoty-
wowani do dalszej pracy – mówi Alicja Gieża, liderka społeczności 
Kurzni. Miejscowość poza zaszczytnym tytułem otrzymała także 
nagrodę finansową o wartości 18 000 zł, na którą, jak zapewniają 
zwycięzcy, są już pierwsze pomysły. Przeznaczona zostanie ona na 
realizację kolejnych działań integrujących. 

Stobrawa i Stare Siołkowice z podziękowaniem
Tegoroczna konkurencja była naprawdę duża, a poziom  

inicjatyw i sołectw biorących udział w konkursie wzbudzał podziw. 
Komisja doceniła nie tylko miejscowości, które znalazły się na 
podium, ale również pogratulowała wszystkim uczestnikom. 

W kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi” zgłoszonych 
zostało 12 projektów. Sołectwo Stobrawa zaprezentowało „Smaczne 
smaki naszej gminy”, które były wyjątkowo apetyczne i otrzymały 
nagrodę za udział. 

Stare Siołkowice – jako 
laureaci konkursu najpięk-
niejszej wsi z 2010 r. – sta-
nęły w szranki z sześcioma 
innymi miejscowościami 
o miano „Najpiękniejszej 
wsi 25-lecia Odnowy Wsi 
Opolskiej”.  Nagrodę za 
udział i słowa uznania ode-
brała delegacja wsi na czele 
z sołtys Danutą Izydorczyk.

Podziękowania  
dla działaczy

Na scenę zaproszone 
zostały także osoby, które 
w sposób szczególny na 
przestrzeni tych 25 lat 
angażowały się w rozwój 
Programu Odnowy Wsi 
Opolskiej. Jak podkreślano 
nie byłoby tylu nietuzinko-
wych działań i tak aktyw-
nych sołectw, gdyby nie 
wsparcie tych osób. 

Wójt Sybilla Stelmach 
otrzymała podziękowanie 
za czynną przynależność 
gminy Popielów do Pol-
skiej Sieci Odnowy i Roz-
woju Wsi. Z kolei za pracę 
na rzecz programu wyróżnione zostały Jolanta Bernacka, sołtys  
Karłowic oraz Monika Szpajcher, sołtys Stobrawy. 

Szkodliwe dla powietrza kotły węglowe 
to już przeszłość

fotowoltaicznymi. Prace przeprowadzono w siedmiu budynkach 
użyteczności publicznej (Dom Kultury w Karłowicach, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie, świetlice wiejskie  
w: Rybnej, Starych Kolniach, Lubieni, Kurzniach, Kanio-
wie). Ponadto w obiektach wykonane zostały niezbędne prace  
termomodernizacyjne. 

Koszt wszystkich robót wyniósł 3 284 891,24 zł, z czego środki 
własne gminy stanowiły niecałe 6%. Pozostałe fundusze pocho-
dziły z dofinansowań otrzymanych z Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 i Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z pożyczki inwestycyjnej 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu. 
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Z życia przedszkoli…
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O pięknie świątecznego drzewka świadczy praca włożo-
na w jego ozdobienie. Choinki przystrojone klasycznymi  
bombkami i łańcuchami z całą pewnością zachwycają, ale  
zdecydowanie atrakcyjniejsze są te, na których gałązkach  
pojawiają się własnoręcznie przygotowane ozdoby. 

Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach po raz kolejny wzięło udział i zwy-
ciężyło w konkursie pn. „Choinkowa ozdoba”, który od lat organizowany jest przez  

Kuratorium Oświaty w Opolu. Tegoroczny sukces jest już czwartym w historii uczest-
nictwa. Siołkowickie dzieci w kategorii „praca grupowa” zdobywały główną nagrodę już 
w latach: 2015, 2016, 2017. W tym roku wygrała ozdoba wykonana przez grupę „Motylki” 
i nauczycielkę Sabinę Bryczek. Był nią łańcuch składający się z drewnianych patyczków 
i krążków, na których namalowane zostały urocze bałwanki, Mikołajki, choinki i pierniki. 
Wręczenie nagród odbyło się 20 grudnia. 

Mikołaj także zasłużył 
na prezenty
Któż z nas nie zna i nie lubi siwego brodacza z lekką nadwagą 
w czerwonym odzieniu? Mikołaj jest uwielbiany przez wszyst-
kich i to niezależnie od wieku. Rokrocznie 6 grudnia jest  
on z wielką nadzieją wyczekiwany przez dzieci i dorosłych. 
Najwięcej emocji wzbudza jednak jego worek z prezentami. 

Podopieczni Przedszkola Publicznego w Karłowicach musieli być 
wyjątkowo grzeczni, ponieważ wszyscy otrzymali torebki pełne 

słodkości i niespodzianek. Mikołaj oraz jego pomocnica zostali  
ciepło przywitani wierszykami, tańcami i piosenkami, ale także  
prezentami. Dzieci doceniły dobre serce i ofiarność gości i wręczyły 
im kartkę świąteczną oraz przepiękną bombkę. Wizyta była pełna 
radości, ciepła i uśmiechów. Wyjątkowym gestem bezinteresowno-
ści był prezent dla Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu, który 
przygotowały przedszkolaki wraz z rodzicami. 

Czytanie książek jest 
gimnastyką dla mózgu 
Jedną z najbardziej niedocenionych aktywności w XXI w. jest czytanie 
książek, które przynosi same zalety. Dzieci, które już od najmłodszych 
lat mają styczność z książkami, wyróżniają się lepszą pamięcią, większą 
wrażliwością, rozbudowaną wyobraźnią i bogatym słownictwem. 

Przedszkole Publiczne w Popielowie wzięło udział 
w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

na lata 2021-2025. Placówka otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 3750 zł na zakup nowości wydawniczych 
i realizację licznych działań promujących czytelnictwo. 
Przeprowadzone zostały dwa konkursy. Dzieci stworzyły 
prace plastyczne przedstawiające ulubione postaci książ-
kowe oraz wyrecytowały jesienne wierszyki. Wielokrotnie 
goszczono w placówce rodziców i przedstawicieli różnych 
profesji, którzy czytali przedszkolakom wybrane utwory, 
np. „Kubusia Puchatka” w trzech językach. Równie czę-
sto odwiedzano bibliotekę. W najstarszej grupie powstał 
ruchomy kącik czytelniczy, a całe przedszkole bawiło się 
podczas Dnia postaci z bajek. 

Najpiękniejsza  
ozdoba  
w województwie
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Czterech uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Starych Siołkowicach zostało nagrodzonych podczas  
konkursu „Ze Śląskiem na ty”. Młodzi wciąż troszczą się 
 o gwarę i rodzinne historie. 

Finał XXIX edycji Regionalnego Konkursu Literackiego  
„Ze Śląskiem na ty” odbył się 26 listopada w Państwowej Szkole 

Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu. Komisja miała do 
ocenienia około 60 prac napisanych w gwarze śląskiej. Wśród 
uczestników były dzieci ze Starych Siołkowic, które opisały swoje 
rodzinne historie i spisały wspomnienia najbliższych. 

W I kategorii wiekowej wyróżnieniem nagrodzone zostały  
Ewelina Danisz za pracę „Zyjóncy w nasej pamjyńci” oraz Karolina 

Członkowie DFK  
spotkali się przy adwentowym stole
Kilka pokoleń osób związanych z kołem Mniejszości  
Niemieckiej wzięło udział w tradycyjnym spotkaniu  
adwentowym w Starych Siołkowicach. Do wspólnego spędze-
nia niedzieli powrócono po pandemicznej przerwie.

Siołkowicka Mniejszość Niemiecka ma się dobrze i wciąż pręż-
nie pracuje na rzecz swojej społeczności. W pierwszą niedzielę 

Adwentu (27 listopada) członkowie koła spotkali się w restauracji 
„Śtantin” na wydarzeniu pełnym przedświątecznej radości. Sala 
wypełniona była po brzegi wzajemną życzliwością licznie przy-
byłych gości, wśród których bardzo dużą grupę stanowiły dzieci 
uczęszczające na cotygodniowe zajęcia pn. „Samstagkurs”.

Dla tych najmłodszych uczestników spotkania najważniejsza 
była oczywiście wizyta Mikołaja, który przyniósł ze sobą wór pełen 
upominków. Starsi z uśmiechem na twarzach przyglądali się poczy-
naniom dzieci i prowadzili ożywione rozmowy przy stołach. Ostat-
nią taką okazję mieli dwa lata temu, ponieważ pandemia uniemoż-
liwiła organizację wydarzenia. Przewodnicząca DFK Stare Siołko-
wice Maria Sadlo podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się 
w przygotowanie tegorocznego wydarzenia i upiekli pyszne ciasta.

Czas umiliły występy zespołu „Siołkowiczanki” oraz orkie-
stry dętej „Select Band” prowadzonej przez Józefa Prodlika.  

Monika Baszak najlepszym nauczycielem 
w powiecie
Nauczycielka Przedszkola Publicznego w Popielowie, Mo-
nika Baszak, zwyciężyła w powiatowym etapie Plebiscytu  
Edukacyjnego 2022. W skali województwie uplasowała się na 
wysokim 7. miejscu. 

Plebiscyt Edukacyjny organizowany przez Polska Press sp. z o.o. 
rokrocznie wyłania najlepszych nauczycieli i najbardziej lubiane 

placówki edukacyjne. Konkurs jest docenieniem niełatwej pracy 
w oświacie. Nagrody otrzymują osoby i miejsca, które wyróżniają się 
niezwykłą aktywnością i pracą pełną zapału. 

Do takich osób należy zaliczyć Monikę Baszak, która od ośmiu 
lat stanowi część grona pedagogicznego Przedszkola Publicznego 
w Popielowie. Jej codzienne zaangażowanie w naukę dzieci zostało 

Siołkowiczanie wciąż gŏdaju po ślōnsku

W świąteczny nastrój wprowadziły wspólnie wyśpiewywane 
w języku niemieckim kolędy.

Spotkanie swoją obecnością uświetnili goście: Ryszard Galla, 
poseł Mniejszości Niemieckiej, Zuzanna Donath-Kasiura, wicemar-
szałek województwa opolskiego, Andrzej Kasiura, burmistrz Krap-
kowic, Sybilla Stelmach, wójt gminy Popielów, Krystyna Rychlik, 
przewodnicząca gminnego koła Mniejszości Niemieckiej, ks. Jaro-
sław Ostrowski, proboszcz, oraz radni i przedstawiciele sołectwa.

Kampa za pracę „Mój rodzinny dom”. Wśród uczniów starszych klas 
drugą najciekawszą opowieść stworzyła Julia Danisz – „Historyjoł 
niewidómej dziołski”. Dominikowi Macioszkowi przyznano wyróż-
nienie za historię pt. „Jak ciotka do klołstora się dostała”. 

W komisji oceniającej po raz kolejny zasiedli: prof. Teresa  
Smolińska z Katedry Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Opol-
skiego, prof. Bogusław Wyderka z Katedry Języka Polskiego UO, 
Piotr Badura, nauczyciel i dziennikarz, oraz o. Henryk Kałuża SVD. 
Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany „Anima-
tor” przy wsparciu finansowym z budżetu samorządu województwa 
opolskiego oraz pod patronatem marszałka Andrzeja Buły. 
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docenione. Nauczycielka zdobyła 1. miejsce w powiecie opolskim  
i 7. w województwie opolskim. – Nagroda, ale i wcześniej sama 
nominacja, były dla mnie niemałym zaskoczeniem. Uważam, że nie 
robię w swojej pracy niczego nadzwyczajnego.  
Po prostu podchodzę do swoich obowiązków 
z radością i pasją. Dziękuję wszystkim, którzy 
mnie wspierali swoimi głosami – mówi laureatka. 

Najlepszych w poszczególnych kategoriach 
wybrali czytelnicy Nowej Trybuny Opolskiej 
w głosowaniu, które prowadzone było poprzez 
Internet oraz SMS-y. To liczba otrzymanych 
punktów decydowała o zwycięstwie danego 
kandydata. 



8 www.scktir.pl

Strony pełne kultury

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w całej 
Polsce już 29 stycznia 2023 r. Gminny fi nał odbędzie się w sali 
sportowej w Popielowie, ale część działań odbędzie się także 
w OSP Karłowice. Dostępne są już puszki stacjonarne oraz 
aktywna jest eSkarbonka. 

Celem 31. fi nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest walka 
z sepsą, która dotyka zarówno dzieci, jak i dorosłych. W gminie 

Popielów już od kilku tygodni aktywnie działa sztab, któremu prze-
wodzi Justyna Gawrońska (tel. 794 344 056). Na finał wydarzenia, 
który odbędzie się 29 stycznia w sali sportowej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Popielowie (ul. Powstańców 14), planowane są liczne 
atrakcje i występy. 

Część działań odbędzie się już przed samym fi nałem. Od połowy 
grudnia w kilku punktach dostępne są puszki stacjonarne, do których 
można wrzucać dowolne datki (Popielów: Centrum Kultury, Gminna 

Karłowicka „Lira” świętowała 
swój piękny jubileusz
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Zespół muzyczny „Lira” stoi na wielkiej scenie i koncertuje 
już od 35 lat. Jubileusz założenia grupy świętowano 26 listo-
pada w Domu Kultury w Karłowicach. W uroczystym wyda-
rzeniu wzięli udział członkowie zespołu oraz jego przyjaciele. 

Konfucjusz, chiński filozof, powiedział niegdyś, że: „Muzyka 
dostarcza przyjemności, bez której natura ludzka nie może się 

obejść”. Takiej przyjemności setkom, jeśli nie tysiącom słuchaczy od 
35 lat dostarcza zespół „Lira”. Członkowie tej muzycznej grupy kon-
certując, zapewniają sobie i odbiorcom wielu pozytywnych wrażeń. 

Zespół wraz z obecnym prowadzącym Szymonem Dobrzańskim 
świętował swój jubileusz 26 listopada w Domu Kultury w Karłowi-
cach. Początki grupy sięgają pomysłu z 1987 r. Wówczas pierw-
szy rok swojego istnienia świętowały „Siołkowiczanki”, które stały 
się inspiracją dla założenia podobnego zespołu w Karłowicach. 
Część osób występuje od samego początku zawiązania się grupy, 

Gdzie są ciasteczka dla św. Mikołaja?

Mikołaj ponownie odwiedził grzeczne dzieci, które tłumnie zgromadziły się w sali 
Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie. Tym razem 

wraz ze swoimi pomocnikami odkrywał tajemnicę zaginionych ciasteczek. Mali widzowie 
nie dali się zwieść i bacznie śledząc każde działania, wiedzieli, gdzie są świąteczne słodko-
ści. Interaktywny spektakl pt. „Poduszkowe Mikołajki” wzbudził salwy śmiechu i okrzyków, 
ale także zachęcił do wspólnych tańców i śpiewów. Dzieci stały się aktywnymi członkami 
występu i pomogły oczekiwanemu gościowi, za co otrzymały słodkie podziękowanie. 

Wspomóc WOŚP możesz w każdej chwili
Biblioteka i szkoła, Stare Siołkowice: studio fryzjerskie „Rubin”, 
restauracja „Śtantin” i sklep Lewiatan). Prowadzona będzie interne-
towa licytacja ciekawych bonów i przedmiotów.

Osoby, które nie mogą wesprzeć fundacji w sposób fizyczny, 
mogą wpłacić pieniądze do eSkarbonki popielowskiego sztabu. Znaj-
duje się ona pod linkiem: https://eskarbonka.wosp.org.pl/aqyqdq. 

W ostatnią niedzielę stycznia kwestujący pojawią się na ulicach 
gminy Popielów, ale spora grupa będzie również obecna w Brzegu. 
Wciąż poszukiwane są osoby, które chciałyby wesprzeć organi-
zację wydarzenia i całą jego logistykę. Ponadto 
potrzebne są przedmioty, wytwory czy dary 
na licytację i sprzedaż. 

Szczegółowe informacje o aktywności popie-
lowskiej grupy są publikowane na portalu 
społecznościowym Facebook na profi lu  
o nazwie Sztab WOŚP Popielów.

część dołączyła na przestrzeni ostatnich lat. Każdorazowo zapre-
zentowane utwory cieszą się dużym zainteresowaniem i głośnym 
aplauzem, bo bawią i wprowadzają w dobry nastrój. 

W świętowaniu uczestniczyli członkowie zespołu oraz jego 
przyjaciele. Wśród gości znalazł się Jan Sowa, pierwszy instruktor 
zespołu, który opowiedział o początkach zespołu, miłych wspo-
mnieniach i najciekawszych występach. Obecni byli również wierni 
słuchacze zespołu, wśród których był pan Józef, którego można 
nazwać prywatnym fotografem „Liry”. Słowa wdzięczności oka-
zali wójt Sybilla Stelmach oraz Magdalena Julia Gleń, dyrektorka 
SCKTiR. Było sporo wzruszeń, nostalgicznych chwil, ale i serdecz-
nych życzeń. 

W uroczystym świętowaniu przewodniczyli jubilaci, którzy 
zaprezentowali się w bogatym repertuarze. Były także występy 
zaprzyjaźnionych zespołów i muzyków. Członkom „Liry” życzymy 
kolejnych pięknych jubileuszy i niegasnącego zapału do śpiewania. 
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Terapeuta Krzysztof Piersa i prof.  
dr hab. Joanna Rostropowicz spotkali 
się z czytelnikami Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Podczas spotkań poruszo-
no ważne kwestie dla młodych ludzi 
oraz pasjonatów historii regionu. 

Biblioteka to nie tylko wypożyczalnia 
książek, ale także miejsce wymiany 

myśli, zdobywania nowych wiadomości 
czy wreszcie spotkań z pisarzami i cieka-
wymi ludźmi. W ostatnim czasie popie-
lowska placówka zaprosiła w swoje progi 
dwóch wyjątkowych gości. 

Biblioteka dodała mamom skrzydeł
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Dwanaście kobiet opiekujących się dziećmi postanowiło zadbać 
o siebie i swoje potrzeby. Panie wzięły udział w cyklu różnotema-
tycznych warsztatów rozwojowych przeprowadzonych przez GBP. 

Urlop macierzyński to dla każdej kobiety czas, w którym choć nie 
pracuje zawodowo, jest aktywna przez całą dobę. Mamy przez kilka 

miesięcy całymi dniami poświęcają całą uwagę swoim pociechom, jed-
nak przychodzi taki moment, gdy nie jest ona już tak potrzebna, bowiem 
maluchy podrastają i znajdują opiekę w żłobkach i przedszkolach. Wów-
czas panie mogą wrócić do pracy lub oddać się swoim zainteresowaniom. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie postanowiła pomóc dwu-
nastu kobietom opiekującym się dziećmi ponownie odnaleźć się w życiu 
zawodowym i społecznym. Służył temu projekt pn. „Mamy czas na roz-
wój”. Został on zrealizowany w ramach programu „Skrzydła dla Mamy” 
będącego inicjatywą Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Dziesięć spotkań warsztatowych opierało się na kilku filarach, spo-
śród których najważniejsze to: psychologia, zdolności manualne, sport 
i zdrowy tryb życia. Panie poznały zasady prawidłowej diety oraz pierw-
szej pomocy. Z liści, zasuszonych kwiatów i sznurka powstały piękne 
ozdoby. Ekspertki opowiedziały uczestniczkom o sile świadomości oraz 
wykonały im profesjonalny makijaż. 

Najistotniejszy z perspektywy osób powracających do aktywności 
był warsztat poświęcony praktyce zawodowej. Kobiety zostały wyposa-
żone w umiejętności osobiste i społeczne, dzięki którym łatwiej im będzie 
ponownie odnaleźć się na rynku pracy i uwierzyć w swój potencjał. 

Bycie mamą nie oznacza rezygnacji z siebie. Bycie mamą zobowiązuje 
do świadomego i oddanego dbania o rodzinę, ale także o swoje potrzeby 
i marzenia. Zwieńczeniem projektu było spotkanie, podczas którego 
uczestniczki wymieniły się swoimi spostrzeżeniami z kobietami, które 
z powodzeniem od lat realizują się w życiu zawodowym i prywatnym. 
Wszystkie panie zgodnie uznały, że to od nich samych zależy ich sukces. 

Dzieci zaznajomiły się  
z funkcjonowaniem lasu
 W listopadzie zakończyła się reali-
zacja projektu pn. „Leśna integracja 
i edukacja”. Dzieci poznały sekrety 
życia drzew, różnorodność parków 
narodowych na świecie i mieszkań-
ców lasów. Nauce towarzyszyła świet-
na zabawa. 

Gminna Biblioteka Publiczna pro-
wadzi ła  od l ipca do l istopada 

projekt uwrażliwiający na potrzebę 

Rozmawiali o ważnych sprawach  
z ciekawymi gośćmi

ochrony lasów i leśnych ekosystemów. 
W spotkaniach w Popielowie, Karłowi-
cach i Stobrawie wzięła udział pokaźna 
grupa dzieci. Część działań skierowana 
została do uczestników Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej w Starych Siołkowicach 
oraz podopiecznych Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Stobrawie. 

Motywem przewodnim wszyst-
kich spotkań było życie w lesie. Uczest-
nicy poznali nazwy drzew, roślin oraz 

zwierząt, a także stworzyli liczne prace  
plastyczne, np. makietę najbliższego lasu, 
pocztówkę z okolicy, wazoniki z flory-
stycznymi zdobieniami. Odbyły się spo-
tkania z przedstawicielami Nadleśnic-
twa Kup oraz Zespołu Opolskich Par-
ków Krajobrazowych. Kilkutygodniowe 
warsztaty sfinansowane ze środków Fun-
dacji PZU były ciekawą propozycją spę-
dzenia wolnego czasu i zdobycia nowych 
wiadomości o otaczającym świecie. 

Technologia niesie ryzyko

Uczniowie klas siódmych i ósmych 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Popie-
lowie spotkali się 2 grudnia z Krzysz-
tofem Piersą, coachem, terapeutą oraz 
autorem poradników profilaktycznych 
m.in. „Komputerowy ćpun”. Tematem 
rozmów było niebezpieczeństwo czyha-
jące w Internecie oraz w grach kompute-
rowych. Prelegent dzieląc się swoją pasją, 
zachęcił młodzież do rozwoju własnych 
zainteresowań oraz urzeczywistniania 
marzeń. 

Wciąż mają wiele do odkrycia

O lokalnej ziemi w zwierciadle  
literatury debatowali 8 grudnia członko-
wie Klubu Historycznego oraz Dysku-
syjnego Klubu Książki. Swoją ogromną 
wiedzą podzieliła się prof. dr hab. 
Joanna Rostropowicz, autorka ksią-
żek i artykułów o starożytności i Śląsku. 
Jej pełen pasji wykład zapoczątkował 
wiele rozmów, podczas których odkry-
wano kolejne losy życia dawnego miesz-
kańca Popielowa, Hansa Kabotha, który 
jest twórcą wzruszających opowiadań 
o rodzinnej miejscowości. 
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W 2023 r. w gminie Popielów obowią-
zywać będą nowe stawki podatkowe.  
O dwa złote zwiększony zostanie koszt 
odbioru odpadów. 

Trwający w Polsce kryzys ekonomiczny nie 
pozostał bez wpływu na sytuację finan-

sową gminy Popielów. Radni zmuszeni byli 
zwaloryzować dotychczasowe stawki podat-
kowe. Nowe kwoty zostały określone na pod-
stawie wskaźników zawartych w komunikacie 
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz 
obwieszczeniu Ministra Finansów. 

Podatek od nieruchomości
Stawka podatku od nieruchomości 

utrzymywała się w gminie Popielów na nie-
zmienionym poziomie przez ostatnie lata.  
Od 2023 r. jej wysokość ulegnie zmianie. Od  
1 m² powierzchni związanych z prowadzeniem 

Nawiązano kolejną  
współpracę  
międzynarodową Zainicjowana współpraca może procentować w wielu sferach życia obu gmin. 

Delegacja ukraińskiej gminy Broszniów-Osada gościła  
w ostatnich dniach listopada w gminie Popielów. Wizyta  
stanowiła początek dla długoletniego partnerstwa obu samo-
rządów i aktywnej współpracy w kulturze, edukacji, sporcie 
i innych sferach życia. 

Międzynarodowa współpraca na różnych płaszczyznach jest 
każdorazowo ubogacająca dla członków poszczególnych spo-

łeczności. Przyjaźnie ponad granicami owocują przez wiele lat oraz 
trwają w dobrych i trudnych czasach. To właśnie dzięki tym brater-
skim stosunkom możliwe jest podejmowanie wspólnych działań, 
wymienianie się doświadczeniami i poznawanie nowych kultur. 

Gmina Popielów od lat aktywnie współpracuje z samorządami 
z Niemiec, Słowacji, Czech i Stanów Zjednoczonych. Listę partnerów 
zagranicznych zasiliła ostatnio gromada terytorialna (gmina) Brosz-
niów-Osada, której delegacja na czele z wójtem Tarasem Manorykiem 

odwiedziła pod koniec listopada niemal wszystkie dwanaście sołectw.
Wizyta przedstawicieli tego ukraińskiego samorządu jest efek-

tem długoletniej współpracy województwa opolskiego z obwodem 
Iwano-Frankiwskim oraz powiatu opolskiego z powiatem Dolina. 
Pierwsze dwustronne spotkanie służyło wzajemnemu zaznajomie-
niu się władz gmin oraz poznaniu funkcjonowania gminy Popielów 
przez nowych partnerów. 

Proces nawiązywania kontaktu rozpoczął się już w 2020 r.,  
jednak dopiero w listopadzie tego roku poczyniono pierwsze realne 
kroki zmierzające do podpisania ewentualnego stałego partner-
stwa. Obecnie obie gminy pragną zgłębiać swoje relacje i wzajem-
nie poznawać swoje możliwości. Wójt Manoryk podkreślił, że cieszy  
go wizja obustronnych działań, zwłaszcza że gmina Popielów może 
być pierwszym oficjalnym partnerem gminy Broszniów-Osada. 
Przedsięwzięcia prowadzone będą przede wszystkim w obszarach 
edukacji, kultury, sportu i działalności społecznej.

Od 50 lat są ze sobą na dobre i na złe
Dziewięć par świętowało w 2022 r. złoty jubileusz pożycia mał-
żeńskiego. Pary odebrały z rąk władz gminy przyznane przez 
Prezydenta RP medale oraz dyplomy. 

Dzień zaślubin jest w każdej rodzinie datą szczególną, o której 
pamięta się przez całe życie. To symboliczne wyznanie miłości 

dwojga ludzi przed rodziną, przyjaciółmi i Bogiem jest zobowiąza-
niem trwalszym niż skała. Zakochani deklarują wtedy, że będą ze sobą 
w radości i smutku, w zdrowiu i chorobie, w bogactwie i biedzie. Będą 
na zawsze. 

W 1972 r. sakrament małżeństwa zawarło w gminie Popielów kil-
kanaście par, spośród których dziewięć świętowało 14 grudnia w sioł-
kowickiej restauracji „Śtantin” tzw. złote gody, czyli pięćdziesiątą rocz-
nicę ślubu. W eleganckich strojach i w podniosłej atmosferze jubilaci 
mogli wrócić wspomnieniami do tego jakże ważnego wydarzenia 
sprzed pół wieku. 

Wójt Sybilla Stelmach oraz Artur Kansy-Budzicz, Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Popielowie, wręczyli jubilatom pamiątkowe 
medale przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Otrzyma-
nym dyplomom i koszom prezentowym towarzyszyły słowa uznania 
za tę wieloletnią miłość oraz życzenia dalszego zdrowia i powodzenia.  
Złote jubileusze obchodzili państwo: Danuta i Zdzisław Bernaccy,  

Anna  Ryszard Gajdowie, Barbara i Władysław Janiszewscy, Danuta  
i Józef Jaroszkowie, Łucja i Henryk Jasikowie, Barbara i Tadeusz  
Mentzelowie, Edyta i Joachim Prodlikowie, Weronika i Werner  
Schoepsowie, Gertruda i Józef Witczakowie. 

Czas spędzony przy wspólnym obiedzie upłynął pod znakiem 
rozmów o życiu – tym już minionym i tym wciąż nieznanym. Jubi-
laci dzielili się swoimi przepisami na udane małżeństwa i z uśmiechem 
przytaczali kolejne historie. 

Wszystkim parom gratulujemy i składamy życzenia niegasnącego 
uczucia i wzajemnego szacunku. 

Stawki podatku i opłat za wywóz odpadów 
zostały zwaloryzowane

działalności gospodarczej, bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków, pobierane będzie 0,99 zł. Każdy  
1 m² powierzchni użytkowej mieszkalnej 
wyceniony został na 0,88 zł. Szczegółowe dane 
o poszczególnych stawkach znajdują się w Biu-
letynie Informacji Publicznej UG Popielów. 

Pozostałe podatki
Zmiany w wysokości stawek podatku 

od środków transportowych wprowadzone 
zostaną po ośmiu latach. Poszczególne war-
tości zostały ustalone na podstawie stawek 
minimalnych przyjętych przez ministerstwo. 
O należnej kwocie decydować będzie masa 
całkowita pojazdu i liczba osi. 

Nowe stawki podatku rolnego określone 
zostały na podstawie średniej ceny żyta. 
Natomiast stawki podatku leśnego obli-
czone zostały według średniej ceny drewna  
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uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 
trzy kwartały 2022 r.

Stawka za wywóz odpadów
Od przyszłego roku wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
będzie wynosić 35 zł od jednego mieszkańca 
zamieszkującego nieruchomość położoną 
na terenie gminy Popielów. W przypadku 
zbiórki prowadzonej w sposób nieselektywny 
opłata podwyższona zostanie do 70 zł. 

Zmiana wynika z większych cen paliwa 
i energii, które stanowią dla firm komu-
nalnych podstawę do wyliczenia opłat za 
odbiór odpadów. W przetargu przeprowa-
dzonym przez gminę Popielów wzięła udział 
tylko firma Remondis, która odbiór, trans-
port i zagospodarowanie odpadów pocho-
dzących z gospodarstw domowych w latach  
2023-2024 wyceniła na kwotę ponad 5,5 mln zł. 
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Swój złoty jubileusz wspólnie świętowało w tym roku dziewięć par.
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redaktor naczelny

Marcin Luszczyk
wraz z Wydawnictwem 

„Alia-Media” 

Przewodnicząca rady gminy

Joanna Widacha-Cichoń
wraz z radnymi 

gminy Popielów

Wójt gminy Popielów

Sybilla Stelmach 
wraz z pracownikami

urzędu gminy Popielów

Mizerna, cicha, stajenka licha,
pełna niebieskiej chwały.

Szopka, w której przyszedł na świat Jezus,
była skromna, biedna i zaniedbana, 

ale jednocześnie przepełniona miłością, radością i pokojem. 

Niech zbliżający się czas świąt Bożego Narodzenia
będzie naznaczony rodzinnym ciepłem, 

które potrafi  pokonać wszelkie problemy, waśnie i niepokoje.
Czerpmy siłę ze spotkań z najbliższymi i radujmy się z ich obecności.

Cieszmy się także z ponownego przyjścia na świat Dzieciątka,
które obdarza świat swym błogosławieństwem. 

W 2023 roku życzymy niegasnącego optymizmu, nadziei i zapału,
bez których niemożliwe byłoby osiągnięcie wyznaczonych celów. 

Niech niepowodzenia  nie zrażają, a dodają doświadczenia. 
Korzystajmy z napotkanych możliwości rozwoju, 

abyśmy byli dobrzy, wartościowi i piękni wewnętrznie. 

Makówka 
Składniki (na 1 miskę):
• 200 g zmielonego maku
• 1600 ml mleka (u mnie 1,5%)
• szczypta soli
• cukier (ilość według własnego uznania)
• 175 g suszonych owoców żurawiny 
• 1-2 bagietki (w zależności od wielkości) 
• albo bułki

Wykonanie:
Mak wsypujemy do zimnego mleka i doprowa-
dzamy do wrzenia. Dodajemy troszkę soli i często 
mieszając, gotujemy około 15 minut. Całość 
słodzimy, dodając cukier. Bagietkę lub bułki kroimy 
na około 1-cm plastry i układamy je warstwami 
w przygotowanej porcelanowej misce lub innym 
naczyniu, polewając każdą z nich ugotowanym 
w mleku makiem i posypujemy żurawiną. Gotową 
makówkę przykry wamy pokry wką albo fol ią 
aluminiową i odstawiamy do wystygnięcia. Prze-
chowujemy w chłodnym miejscu. Zamiast cukru 
można dodać Stevię. Dzięki temu makówka będzie 
nieporównywalnie mniej kaloryczna.
 Smacznego!

Gorące kakao 
z cynamonem

Składniki (na 4 porcje):
• 20 g kakao w proszku
• 1½ łyżeczki cynamonu (mielonego)
• 50 g czekolady mlecznej
• 800 ml mleka (lub sojowego z wapniem)
• 2 łyżki miodu
• 4 goździki
• 4 laski cynamonu

Wykonanie: 
Mieszamy kakao w proszku i cynamon. Drobno sie-
kamy czekoladę. Doprowadzamy mleko do wrzenia, 
z wyjątkiem około 100 ml. W gorącym mleku rozpusz-
czamy proszek kakaowo-cynamonowy i czekoladę, 
cały czas mieszając. Pozostałe mleko podgrzewamy 
i ubijamy aż do spienienia. Gorące 
kakao słodzimy miodem. Do każ-
dego z gorących kubków wkładamy 
po 1 goździku i 1 lasce cynamonu 
i  z a l e wa m y  g o rą c y m  k a k a o. 
Dodajemy 1 łyżkę spienionego 
mleka i pijemy. 
 Smacznego!
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RoDZAJ oDPADÓw

ReJoN 1

Karłowice,
Karłowiczki,

Kuźnica 
Katowska, 

Popielowska 
Kolonia

ReJoN 2

Stare 
Siołkowice,

Kaniów

ReJoN 3

Nowe 
Siołkowice,

Lubienia, 
Popielów 

cz.1*

ReJoN 4

Popielów 
cz.2**

ReJoN 5

Rybna,
Stare Kolnie, 

Stobrawa,
Kurznie,

ReJoN 6

Zorza  
Karłowice

st
yc

Z
e

ń

Odpady resztkowe/niesegregowane 5, 19 10, 24 4, 18 2, 16, 30 9, 23 3, 10, 17, 24, 31

Tworzywa sztuczne 3, 31 23 16 2, 30 9 9, 23

Papier 31 23 16 2 - 9, 23

Szkło 27 - 27 - - 13

Bioodpady 13 20 12 11 17 5, 20

lu
ty

Odpady resztkowe/niesegregowane 2, 16 7, 21 1, 15 13, 27 6, 20 7, 14, 21, 28

Tworzywa sztuczne 28 20 13 27 6 6, 20

Papier - - - 27 6 6, 20

Szkło - - - 24 10 10

Bioodpady 10 17 9 8 14 3, 17

m
A

R
Z

e
c

Odpady resztkowe/niesegregowane 2, 16, 30 7, 21 1, 15, 29 13, 27 6, 20 7, 14, 21, 28

Tworzywa sztuczne 28 20 13 27 6 6, 20

Papier 28 20 13 - - 6, 20

Szkło - 10 - - - 10

Bioodpady 10 17 9 8 14 3, 17

K
w

ie
c

ie
ń

Odpady resztkowe/niesegregowane 14, 27 4, 18 13, 26 11, 24 3, 17, 29 4, 12, 18, 25

Tworzywa sztuczne 25 17 11 24 3, 29 3, 17

Papier - - - 24 3 3, 17

Szkło 21 - 21 - - 7

Bioodpady 7, 21 15, 28 6, 20 5, 19 12, 25 7, 15, 21, 28

m
A

J

Odpady resztkowe/niesegregowane 11, 25 2, 16, 30 10, 24 8, 22 15, 29 2, 9, 16, 23, 30

Tworzywa sztuczne 23 15 8 22 29 2, 15, 29

Papier 23 15 8 - 29 2, 15, 29

Szkło - - - 19 6 5

Bioodpady 6, 19 12, 26 5, 18 4, 17, 31 9, 23 6, 12, 19, 26

c
Z

e
R

w
ie

c

Odpady resztkowe/niesegregowane 9, 22 13, 27 7, 21 5, 19 12, 26 6, 13, 20, 27

Tworzywa sztuczne 20 12 5 19 26 12, 26

Papier - - - 19 - 12, 26

Szkło - 2 - - - 2, 30

Bioodpady 2, 16, 30 10, 23 1, 15, 29 14, 28 6, 20 2, 10, 16, 23, 30

HARmoNoGRAm ZBiÓRKi oDPADÓw 
I półrocze 2023 r.

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

Popielów cz. 1* – ulice: Brzozowa, Dworcowa, Klonowa, Lipka, Piastowska, Polna, Przyszłości, Sienkiewicza, Spacerowa, Wiatraki
Popielów cz. 2** – ulice: 1 Maja, Błonie, Brzeska, Chopina, Kamieniec, Kani, Klasztorna, Kościuszki, Kraszewskiego, Leger, Leśna, Leśniczówka, 
Lubieńska, Moniuszki, Odrzańska, Ogrodowa, Opolska, Podstawie, Polna, Poprzeczna, Powolnego, Powstańców, Prusa, Sosnowa, Szkolna,  
Śluza Zawada, Wolności, Zajączka, Zielona


