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Odkryj piękno swojej okolicy

Kościół
pw. św. Michała

Archanioła
w Starych Siołkowicach
Historia kościoła w Starych Siołkowicach sięga XVI w. Przez 

stulecia była to budowla drewniana, jednak w 1822 r. padła po raz 
drugi ofi arą wielkiego pożaru. Odbudowę przeprowadzono w latach 
1825-1830. Nieznane są plany architektoniczne kościoła, więc tym 
samym anonimowy pozostaje ich autor. Zauważalne są cechy wzor-
cowego projektu Normalkirche, autorstwa Karla Friedricha Schinkla. 
Prace budowalne przeprowadził Ernst Samuel Friebel.

Zachował się oryginalny projekt szafy organów dla kościoła 
w Starych Siołkowicach. Rysunek powstał ok. 1826 r. Instrument 
został wykonany w 1828 r. przez organmistrza Johanna Höpke 
z Oleśnicy. W późniejszym czasie organy były przebudowywane. 
Z schinklowskiego projektu zachowała się dolna część szafy organowej 
z charakterystycznym reliefem. Motyw ten pojawił się we wzornikach 
dla artystów i rzemieślników wydawanych przez Karla F. Schinkla.

W latach 1933-1934 kościół został przebudowany i rozbudo-
wany. Przedłużono nawę, wykonano nowe prezbiterium i podwyż-
szono wieżę – z zachowaniem cech stylowych dotychczasowej budowli. 
W przekształconym wnętrzu wydzielono przy pomocy kolumn 
doryckich dwie kaplice mieszczące ołtarze boczne. Zachowano 
część wyposażenia wnętrza z ołtarzami i amboną. Przed przebu-
dową kościoła pomnik z I wojny światowej z kapliczką św. Michała 
nie był przy ścianie kościoła, tylko był wolnostojący na granicy działki. 
W latach 60. XX w. przeprowadzono modernizację w duchu posoborowym 
– usunięto dotychczasowe ołtarze i zastąpiono je polichromiami ściennymi.

W 2011 r. rozpoczęto prace zmierzające do odtworzenia orygi-
nalnego wystroju kościoła. Obiekt zachował oryginalną bryłę i formę, 
a także historyczną dyspozycję wnętrza. Kościół jest jednonawowy 
z niższym, prosto zamkniętym prezbiterium. Na osi fasady wysunięta 
jest przed korpus pięciokondygnacyjna wieża, podzielona gzymsami. 

Wieża kryta jest niskim dachem namiotowym, w jej zwieńczeniu 
znajduje się kula i krzyż.

Kościół umieszczony jest na Opolskim Szlaku Architektonicznym 
Karla Friedricha Schinkla. Na wyznaczone trasie znajduje się również 
inny zabytek z terenu gminy Popielów, a mianowicie kościół pw. św. 
Judy Tadeusza w Kurzniach. Pełną historię obiektów, szlaku i działal-
ności tego niemieckiego architekta można znaleźć na stronie interne-
towej Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Fot. Marcin Luszczyk

#odkrywamyPopielów

KALENDARIUM WYDARZEŃ

 29 STYCZNIA OD GODZ. 13.00 – Morsowanie
 dla WOŚP na kąpielisku w Nowych Siołkowicach

 29 STYCZNIA W GODZ. 13.00-15.00
 Podróż Aleją Lipowo-Dębową dla WOŚP w Karłowicach

 29 STYCZNIA OD GODZ. 15.00
 31. fi nał WOŚP w Centrum Kultury w Popielowie

 4 LUTEGO O GODZ. 19.00
 Babski Comber w Karłowicach

 13-17 LUTEGO W GODZ. 11.00-13.00
 Ferie z książką w bibliotece (Popielów)

 20-24 LUTEGO W GODZ. 10.00-13.00
 Ferie z książką w bibliotece (Stare Siołkowice)

 14-17 I 20-24 LUTEGO
 Ferie zimowe z Centrum Kultury
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#odkrywamyPopielów

Wśród pierwszych kobiet na stano-
wisku księdza znajduje się Katarzy-
na Kowalska z parafii Ewangelicko 
-Augsburskiej w Pokoju i Lubieni, która 
przytoczyła historię własnego powoła-
nia. Opowiedziała o szczególnej relacji 
rodzinnej i zdradziła, jaki towar jest 
w świecie deficytowy.

Pierwsza ordynacja kobiet na urząd  
duchownego odbyła się w Polsce 7 maja 
minionego roku. Od tego czasu może 
Pani pełnić w Kościele Ewangelicko 
-Augsburskim wszystkie funkcje na 
równi z mężczyznami. To duże zobo-
wiązanie. Co ono znaczy dla Pani?

Jestem oczywiście dumna i wdzięczna 
Panu Bogu. Jest to dla mnie także niesamo-
wita lekcja, aby nigdy nie siedzieć z założo-
nymi rękami i nie czekać, aż spełni się to, co 
sobie wymarzyliśmy albo zaplanowaliśmy, 
ale zaufać Bogu i robić to, co w danej chwili 
On daje nam jako zadanie. Przeprowadzki 
z parafii do parafii, kiedy mój mąż był wika-
riuszem sprawiły, że pracowałam w kilku 
miejscach i kilkakrotnie zmieniałam zawód.

Zdążyłam zrobić dwie podyplomówki 
i urodzić dwójkę dzieci, a mimo to „zdąży-
łam na czas”, aby zostać jedną z pierwszych 
ordynowanych księży, bo Pan Bóg miał to 
wszystko w swojej ręce. Dzięki temu jestem 
dziś szczęśliwa, bo spełniło się moje marze-
nie o służbie duchownego, ale mam też fan-
tastyczną pracę w warsztatach terapii zaję-
ciowej z osobami z niepełnosprawnością, 
których kocham z całego serca.

Z Bożą pomocą zrealizowała Pani swo-
je marzenie, ale kiedy ono właściwie się 
zrodziło?

Decyzja o służbie w Kościele zapadła 
już wiele, wiele lat temu. W wieku 14 lat 
zostałam zachęcona przez mojego probosz-
cza do tego, aby pojechać na takie szkole-
nie pracowników wśród dzieci, organizo-
wane przez Kościół. Pojechałam i złapałam 
bakcyla bez reszty. Zaczęłam organizować 
zajęcia dla dzieci w naszej parafii, założy-
łam chórek dziecięcy, który prowadziłam, 
angażowałam się w spotkania młodzieży 
i wracałam na te szkolenia przez kolejne 

Księżna, pani ksiądz, a może ksiądzka? 
Kobieta w koloratce z oddaniem służy Bogu

Fot. archiwum prywatne

lata. Żyłam Kościołem i chciałam być jego 
częścią. Tak już zostało.

Kiedy w 2001 r. zdałam maturę, nie  
miałam dylematu, gdzie składać dokumenty 
na studia. Nie wyobrażałam sobie, żeby nie 
pójść na teologię i nie kontynuować służby 
w Kościele. Były to czasy, kiedy ordynacja 
kobiet w Polsce była tak abstrakcyjna, jak 
wycieczki krajoznawcze na księżyc, więc wiele 
osób odradzało mi ten wybór, łącznie z moim 
proboszczem. Ja jednak byłam zdetermino-
wana i pewna tego, co chcę robić w życiu.

Poszłam na teologię, po pierwszym 
roku asekuracyjnie złożyłam dokumenty na 
pracę socjalną, żeby zabezpieczyć się, gdyby 
jednak wszyscy moi doradcy mieli rację 
i studiowałam dwa kierunki. To był dobry 
ruch, bo oczywiście od razu po studiach nie 
udało mi się dostać zgody komisji kościel-
nej na przystąpienie do egzaminu kościel-
nego, choć zostałam skierowana do pracy 
w parafii w Koninie. Potem wyszłam za 
mąż, skończyłam kolejne studia i rozpoczę-
łam pracę w szkole. Kiedy mój mąż został 
proboszczem w parafii w Pokoju i Lubieni 
i przeprowadziliśmy się tutaj, wydawało 
się, że moja ordynacja na księdza na zawsze 
zostanie w sferze marzeń.

Wydawało mi się, że już poukłada-
łam swoje życie, ale Pan Bóg upomniał się 
o mnie przez różnych ludzi, którzy zaczęli 
namawiać mnie, aby powtórnie złożyć 
podanie o egzamin kościelny. Zrobiłam to 
i w 2020 r. zdałam ten egzamin, a następnie 
zostałam ordynowana na diakona, a dzięki 
decyzji Synodu Kościoła z 16 października 
2021 r. o dopuszczeniu kobiet do ordyna-
cji prezbiterskiej, 7 maja 2022 r. zostałam 
jedną z 9 pierwszych kobiet księży w pol-
skim Kościele Ewangelicko-Augsburskim.

Ruch Synodu wywołał niemałą dyskusję 
wśród opinii publicznej. Zaczęto zasta-
nawiać się, w jaki sposób zwracać się  
do kobiet duchownych.

Jesteśmy księżmi. Ponieważ słowo 
ksiądz w języku polskim jest problema-
tyczne, bo nie ma swojego feminatywu, 
przed naszą ordynacją poproszono o inter-
pretację profesora Jana Miodka. Zasugero-
wał on, aby używać męskiej formy dla obu 
płci, stosując jednocześnie żeńskie formy 
pozostałych słów w zdaniu, np.: czy ksiądz 
odprawiła już dziś nabożeństwo.

Niemniej  jednak,  gdyby za  żeń-
ską formę słowa ksiądz przyjęto słowo 
księżna, nie miałabym nic przeciwko temu.  
W XXI w. jest to już określenie występujące 
głównie w historii oraz w bajkach, czemu 
więc nie nadać mu nowego znaczenia. Język 
polski, jak Kościół, jest żywy i powinien 
stale się reformować.

Problem formy gramatycznej wyni-
ka zapewne z nowości, jaką jest widok  
kobiety w koloratce. Jak ludzie reagują?

Konsternacją (śmiech). Nikt obcy jesz-
cze nigdy nie zapytał mnie o koloratkę 

na ulicy, ale kilkakrotnie zdarzyło mi się 
w stroju służbowym stawać na stacji ben-
zynowej po kawę i widziałam zaskoczenie 
ludzi, kiedy zauważyli na mojej szyi atrybut 
jednoznacznie przypisywany mężczyznom. 
Zawsze mnie intryguje, co sobie wtedy 
myślą i bardzo chciałabym mieć wtedy moc 
czytania w myślach. Mogłoby być bardzo 
zabawnie.

W Pani rodzinie sytuacja jest szczegól-
na, bowiem w domu jest obecnie dwóch 
księży.

Tak, jestem żoną księdza od wielu lat 
i w zasadzie od początku służyliśmy w para-
fii wspólnie. Dla mojego męża nigdy nie 
miało znaczenia, czy mam ks. przed nazwi-
skiem czy nie, bo skończyliśmy te same stu-
dia i mamy to samo powołanie do służby 
Bogu. Każde z nas ma jednak inne talenty 
i inny obszar zainteresowań, co pozwala 
nam się świetnie uzupełniać.

Myślę, że tworzymy świetny team 
i razem zjedliśmy już niejedną beczkę soli. 
Muszę jednak wyjaśnić, że między mną 
a moim mężem nie ma relacji służbowej, 
bo on nie jest moim szefem, a ja nie jestem 
jego wikariuszem. W parafii wciąż jestem 
jedynie wolontariuszem, dokładnie tak, 
jak przed ordynacją, ponieważ po ordyna-
cji nie zostałam skierowana przez biskupa 
do służby w parafii w Pokoju i Lubieni,  
a  do Centrum Misji  i  Ewangelizacji  
w Dzięgielowie koło Cieszyna i to tam mam 
swojego przełożonego.

Pracuje Pani także jako terapeutka osób 
z niepełnosprawnościami w WTZ Stare 
Siołkowice. Co daje kontakt z takimi 
osobami?

Przede wszystkim daje wiele satysfak-
cji. Bardzo lubię przyjeżdżać do warszta-
tów i być z naszymi podopiecznymi, bo oni 
są autentyczni, a to w dzisiejszym świecie 
towar bardzo deficytowy. Oni nie nakładają 
masek, zawsze są szczerzy i bezpośredni. 
Jak coś jest białe, to jest białe, a czarne 
jest czarne i trzeba to nazwać po imieniu. 
Oni nie owijają w bawełnę, mówią prosto 
z mostu, co im się nie podoba w zadaniach, 
które im daję, w mojej opinii albo we mnie 
samej.

Ale też kiedy przyjeżdżam, a oni bie-
gną do mnie, wołając: „pani Kasia”, wiem, 
że to też jest szczere i że nikt tam nie udaje, 
że mnie lubi. Uwielbiam również ich zaan-
gażowanie. Czasem robią coś niedokład-
nie, nie tak, jak ja zrobiłabym to sama, ale 
wkładają w to tyle serca i wysiłku, że gdyby 
każdy człowiek wkładał tyle zaangażowania 
w swoją pracę, w Polsce mielibyśmy samych 
szczęśliwych i zadowolonych pracowników, 
i pracodawców też. Codziennie uczę się 
tego wszystkiego od nich i dziękuję Bogu  
za każdego z nich.

Marcin Luszczyk
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Budżet gminy na 2023 r. opiewa na kwotę prawie 60 mln zł. 
Wydatki pochłoną aż 43% całej kwoty. Zaplanowanych jest 
kilka długo wyczekiwanych inwestycji, m.in. modernizacja 
oczyszczalni ścieków.

Odpowiednio zaplanowany budżet jest najważniejszym doku-
mentem dla każdego samorządu i stanowi podstawę gospo-

darki finansowej. Plan dochodów i wydatków wyznacza kierunki 
działania i informuje o stanie rozwoju gminy.

Budżet gminy Popielów na rok 2023 został przyjęty jednogło-
śnie przez radnych jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. 
Otrzymał on, podobnie jak projekt wieloletniej prognozy finanso-
wej, pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
oraz gminnej Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju.

Dochody gminy zostały ustalone na poziomie 44 911 972,15 zł. 
Wydatki mają wynieść 58 524 155,97 zł. Powstały deficyt zostanie 
sfinansowany przychodami, w tym: niewykorzystanymi środkami 
pieniężnymi, wolnymi środkami oraz kredytami. Budżet został 
zaplanowany z zachowaniem szczególnej ostrożności, która daje 
pole do realizacji najważniejszych działań. Warto zaznaczyć, że 
w ostatnich latach gmina wykazała się wstrzemięźliwością w zacią-
ganiu nowych zobowiązań i sukcesywną spłatą dawnych pożyczek.

– Sytuacja społeczno-gospodarcza jest pełna niepewności, ale 
i nadziei. Te różne trudności nie mogą nas jednak powstrzymy-
wać przed podejmowaniem ambitnych wyzwań oraz koniecznych 
i potrzebnych inwestycji, które będą zwiększać komfort życia miesz-
kańców. Będą one realizowane z wykorzystaniem środków europej-
skich, rządowych oraz własnych, które pochodzą z opłat lokalnych 
i podatków – mówi Sybilla Stelmach, wójt gminy.

Ambitny plan inwestycyjny
Tegoroczne wydatki majątkowe mają być wyższe od tych z 2022 r. 

Ich wartość to prawie 25 550 000 zł, co stanowi ponad 43% kwoty 
ogólnej wydatków.

Najdroższym, ale i niewątpliwie najistotniejszym dla jakości 
życia mieszkańców, zadaniem będzie rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków, która ma kosztować ponad 14 mln zł. Miesz-
kańcy Kabach zostaną podłączeni do sieci wodno-kanalizacyjnej. 
Stworzone będą dokumentacje projektowe na remonty kolejnych 
dróg. Gmina zamierza partycypować w kosztach wykonania ronda 
w Popielowie oraz remontu ul. Wolności w Popielowie.

W Kuźnicy Katowskiej i Nowych Siołkowicach wybudowane 
zostaną świetlice, natomiast wnętrze Centrum Kultury w Popielo-
wie przejdzie gruntowny remont (5 370 055 zł). Dodatkowo w tym 
ostatnim budynku pojawi się nowe źródło ciepła zasilane przez 

Rozwój w czasie kryzysu jest możliwy
panele fotowoltaiczne (1 800 000 zł). Modernizacja ośrodka zdro-
wia w Karłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i likwidacją 
barier architektonicznych kosztować ma 400 000 zł.

Kwota ponad 1 mln zł zostanie przeznaczona na rozbudowę 
zaplecza sportowego. W Popielowie modernizacji poddany zostanie 
kompleks „Moje boisko – Orlik 2012”, zaś drużyna LKS Karłowice 
będzie mogła cieszyć się z szatni i ogrodzenia rozgraniczającego 
płytę boiska od widowni.

Przed kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach zostaną wykonane 
miejsca postojowe, natomiast nad wodą pojawi się mała architek-
tura zabawowa. Ogród przedszkolny w Popielowie wzbogaci się 
o nowe plac zabaw i wiatę. Przy budynku Urzędu Gminy powięk-
szony zostanie parking.

Gmina będzie także realizować szereg projektów finansowanych 
z udziałem środków zewnętrznych, m.in. „Rekreacja i turystyka 
ponad granicami”, „Dostępny Popielów”, „Solidarni z Ukrainą”, 
„NieSamiDzielni”, „Bliżej rodziny i dziecka”.

Dotacje dla instytucji, jednostek i klubów
W budżecie kwota dotacji została określona na poziomie 

3 111 627,90 zł. Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka będą 
miały do dyspozycji kwoty wyższe o 20 000 zł. Pierwsza instytu-
cja otrzyma 810 000 zł, zaś druga 340 000 zł. Finansowe wsparcie 
zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej wyniesie 
115 000 zł.

Na dotychczasowym poziomie 230 000 zł pozostawiono kwotę 
na zadania w zakresie kultury fizycznej. Środki rozdzielono pomię-
dzy: Gminny Związek Ludowe Kluby Sportowe – 176 000 zł,  
Klub Sportowy Rybna – 40 000 zł, Klub Sportowy Inter Siołkowice 
– 7 000 zł oraz Ari Klub Karate Kyokushin – 7 000 zł.

Sołectwa z wyższym funduszem
Sołtysi dwunastu sołectw gminy Popielów będą mieli do dyspo-

zycji rekordową kwotę 367 616, 65 zł. O wydatkowaniu przydzie-
lonego funduszu samodzielnie decydują mieszańcy poszczegól-
nych wsi. Najczęściej środki przeznaczane są na organizację imprez  
kulturalnych oraz integracyjnych, ale pamięta się także o poprawie 
estetyki i utrzymaniu terenów zielonych.

W Kaniowie zakupią garaż blaszany na sprzęt i narzędzia 
oraz zrewitalizują boisko. Sołectwa Popielowska Kolonia, Rybna 
i Kurznie część pieniędzy przeznaczą na doposażenie placu zabaw. 
W Karłowicach odnowione zostaną oazy. Stobrawa zainwestuje 
w urządzenia Street Workout.

Kompleksowy remont potrwa kilka miesięcy i obejmie całe wnętrze.

Obecni w sali radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem budżetu.

Kąpielisko staje się atrakcyjniejsze dla dzieci i wygodniejsze dla dorosłych.

Popielowski Orlik ma ponad dwanaście lat i wymaga już pilnej naprawy.
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W gminie Popielów odbyła się wizyta studyjna przedstawi-
cielek Komisji Europejskiej i pracowników Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Opolskiego. Goście zapoznali się 
z inwestycjami i działaniami, które zostały zrealizowane przy 
wsparciu środków unijnych.

Członkostwo w Unii Europejskiej to nie tylko jednolity rynek, 
ochrona praw obywateli czy swoboda nauki i pracy, ale to także 

ogromne wsparcie finansowe dla przedsięwzięć z różnych sfer życia. 
O tym, jak ważne dla rozwoju są dodatkowe środki, wiedzą przed-
stawiciele województwa opolskiego. Region ten jest wiceliderem 
wykorzystania funduszy unijnych, co widoczne jest na niemalże 
każdym kroku.

Postęp dostrzegalny jest także w gminie Popielów, która  
regularnie sięga po europejskie dofinansowania. Z tej okazji 
samorząd w dniu 11 stycznia odwiedziły Cinzia Masina i Angela  
Martinez Sarasola, przedstawicielki Komisji Europejskiej i jedno-
cześnie dyrektorki dwóch dyrekcji generalnych odpowiedzialnych 
za fundusz rozwoju regionalnego i fundusz społeczny. Towarzy-
szyli im Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego, Karina 
Bedrunka, dyrektorka Departamentu Funduszy Europejskiej, Jacek 
Partyka, wicedyrektor departamentu.

Delegacja znamienitych gości odwiedziła m.in. Przedszkole 
Publiczne w Starych Siołkowicach, mieszkania wspomagane 
w Popielowie, firmę GT Trailers, sołectwa Stobrawa i Kurznie. 

Bezpieczna rekreacja w gminie Popielów
Zakończył się trzeci i jednocześnie ostatni etap budowy  
ścieżek pieszo-rowerowych. Łączna długość nowego trak-
tu wynosi ponad 10 km. Cykliści będą mogli swobodnie  
podróżować pomiędzy gminami Popielów i Lewin Brzeski.  
Wytyczone zostały bezpieczne trasy edukacyjne.

Gmina Popielów od kilku lat sukcesywnie staje się gminą przy-
jazną turystom i rekreacji. Część inwestycji jest realizowana 

z myślą o osobach lubiących aktywny wypoczynek na łonie natury 
i wśród zacisza wiejskiego. Niedawno zakończyła się rozbudowa 
sieci ścieżek pieszo-rowerowych, które mają zachęcić mieszkańców 
i gości do zwiedzania okolicy na jednośladzie, a tym samym ograni-
czyć zanieczyszczenie powietrza na terenie Aglomeracji Opolskiej.

Nowy trakt połączył dwie gminy
Za kwotę ponad 12 mln zł wybudowano w gminie Popielów  

aż 10 km nowej ścieżki pieszo-rowerowej. Ostatnie prace, które 
były prowadzone na odcinku od skrzyżowania w Popielowie aż 
mostu na rzece Odra, zakończyły się w pierwszych dniach stycznia. 
Ten odcinek ma ok. 4 km długości i prowadzi do granicy gminy.  
Władze Lewina Brzeskiego zrealizowały podobny projekt budow-
lany i wykonały ścieżkę do centrum swojego samorządu i tym 
samym umożliwiły rowerzystom bezpieczną podróż do zaprzyjaź-
nionych miejscowości.

Już w 2022 r. zrealizowane zostały dwa etapy wytyczania ścieżek. 
Pierwszy odcinek rozpoczyna się za miejscowością Stobrawa i pro-
wadzi przez 4,06 km wzdłuż tamtejszej drogi wojewódzkiej. Drugą 
część stworzono od końca zabudowań w Popielowie do Starych 
Kolni. Ma ona 2,02 km.

Niemalże cała ścieżka pokryta jest nawierzchnią asfaltową. 
Jedynym wyjątkiem jest fragment przebiegający w sąsiedztwie  
starorzecza, który ze względów przyrodniczych, jak i krajobrazo-
wych, wykonany jest z przepuszczalnego podłoża mineralnego. 
Wzdłuż powstałego traktu nasadzone zostały drzewa, a w dwóch 
miejscach wybudowane zostały parkingi Bike&Ride. W każdym  
jest przygotowanych dziesięć stanowisk postojowych. W newral-
gicznych punktach pojawiło się oświetlenie.

Na budowę nowego traktu rowerowego gmina otrzymała dwa 
dofinansowania. Prawie 60% kosztów pokryto z Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  
2014-2020. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  

pozyskano blisko 1,4 mln zł. Kwota niemalże 3,8 mln zł stanowiła 
wkład własny tutejszego samorządu.

Wyznaczono cztery trasy rowerowe
Rowerzyści odwiedzający gminę Popielów mogą już skorzy-

stać z wyznaczonych szlaków rowerowych. W ramach projektu  
„Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, roz-
poznanie i ochrona” odpowiednio oznakowane zostały cztery 
trasy o łącznej długości 121,2 km. Znaki zostały namalowane na  
drzewach lub umieszczone na słupach.

Najdłuższa trasa ma kolor czerwony i prowadzi przez miejsco-
wości: Kuźnica Katowska, Karłowice, Stobrawa, Stare Kolnie, Rybna, 
Popielowska Kolonia, Stare Siołkowice, Nowe Siołkowice. Ma ona 
długość 42,8 km. Decydując się na podróż zgodnie z niebieskimi 
oznaczeniami, pokonamy 31,8 km i odwiedzimy: Karłowice, Stare 
Kolnie, Rybną, Popielów, Nowe Siołkowice, Lubienię i Kuźnicę 
Katowską. Szlak w kolorze zielonym ma 36,2 km i prowadzi przez: 
Kuźnicę Katowską, Karłowice, Popielów, Stare Siołkowice i Nowe 
Siołkowice. Od Popielowa przez Lewandówkę aż do Karłowic  
prowadzi kolor czarny – 10,4 km.

W okolicy Karłowic dodatkowo oznaczona została ścieżka 
dydaktyczna o długości 4,6 km. W centrum Popielowa (tuż obok 
stacji paliw) znajduje się tablica ze schematem szlaków. Zaktuali-
zowanie tras kosztowało 41 127,50 zł, jednak 35 808,37 zł sfinanso-
wano poprzez projekt.

Powstałe szlaki można znaleźć 
w opracowanym przez Urząd Mar-
szałkowski przewodniku edukacyj-
nym pn. „Rowerem przez Stobrawski 
Park Krajobrazowy”. W duchu nowo-
czesności przebieg tras udostępniono 
w Internecie na stronie Velomapa.pl, 
skąd można pobrać ślad gpx.
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Podróż odbyła się niejako śladem projektów dofinansowanych z UE. 
Gmina Popielów była wizytowana jako jedyna w województwie 
opolskim i godnie reprezentowała ten region.

Wizyta była częścią oficjalnej inauguracji nowego programu 
regionalnego „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027”, 
którego wartość wynosi rekordowe 966 mln euro. Negocjacje 
tutejszego programu zakończyły się sukcesem już w listopadzie 
ubiegłego roku, kiedy to Komisja Europejska wyraziła zgodę na 
przyznanie środków drugiemu województwu w Polsce. Wkrótce 
przedstawiciele gmin wezmą udział w odpowiednich szkoleniach,  
aby później móc efektywnie aplikować o środki pieniężne.

Przedstawicielki Komisji Europejskiej 
przywiozły dobre wieści

Delegacja zobaczyła, jak środki europejskie są wykorzystywane w przedszkolu.
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Z życia przedszkoli…

W grudniu publiczne przedszkola zorganizowały dla swoich  
wychowanków pikniki edukacyjne, podczas których przedsta-
wiono rezultaty realizowanych projektów edukacyjnych oraz 
podsumowano działania projektu „Przedszkola dla wszystkich 
przyjazne 2”. Dzieci zaprezentowały bogaty program artystyczny 
oraz mogły do woli korzystać z przygotowanych atrakcji.

Przedszkole publiczne w Karłowicach, Starych Siołkowicach i Popie-
lowie są nadzwyczaj przyjazne, co od lat udowadniają poprzez swoją 

codzienną pracę. Placówki w ostatnim czasie rozwinęły swoje moż-
liwości edukacyjne poprzez uczestnictwo w projekcie „Przedszkola  
dla wszystkich przyjazne 2”. Zwieńczeniem licznych działań, które  
rozpoczęły się już w listopadzie 2020 r., były przedświąteczne pikniki.

Miło spędzone chwile
Spotkania edukacyjno-integracyjne były czasem chwalenia się 

i dobrej zabawy. Dzieci zaprezentowały swoim rodzicom przepiękny 
program artystyczny, który w dużej mierze nawiązywał do zbliżających 
się wówczas świąt Bożego Narodzenia.

Przedszkolaki po występach nagrodzonych gromkimi brawami 
mogły korzystać z atrakcji przygotowanych na kilku stanowiskach. 
W powietrzu unosiła się woń samodzielnie wykonywanych mydełek. 
Tworzone były magnesy z kolorowymi obrazkami. Niemalże wszyst-
kie dzieci opuszczały pikniki z kilkoma tatuażami. Dodatkowe atrak-
cje przygotowały także przedszkola, np. spacer po ścieżce sensorycznej.  
Na wszystkich czekał poczęstunek.

Dyrektorki trzech placówek wymieniły zalety projektu, wśród których 
znalazło się nowe wyposażenie do nauki, pobudzające ciekawość dzieci 
zajęcia czy możliwość dokształcenia dla nauczycieli. Słowa wdzięczności 
skierowane zostały w kierunku Wójt Gminy Sybilli Stelmach i pracowni-
ków urzędu, którzy koordynowali wszystkie aktywności.

Przedszkola skorzystały z projektu
Zakres działań projektowych był bardzo szeroki i rozłożony 

aż na dwa lata. Cztery nauczycielki zrealizowały studia podyplo-
mowe: język niemiecki (jedna pani z PP Stare Siołkowice), integracja  
sensoryczna (jedna pani z PP Stare Siołkowice), pedagogika korek-
cyjna/terapia pedagogiczna (dwie panie z PP Popielów). Dla dzieci 
z wszystkich przedszkoli zorganizowano 880 godzin dodatkowych zajęć 
z zakresu rozwijania umiejętności uczenia się oraz z edukacji teatralnej. 
W czerwcu minionego roku zorganizowana została wycieczka na Festyn 
Przedszkolaka do Opola, gdzie na najmłodszych czekały dmuchańce, 
warsztaty kreatywne i liczne atrakcje.

Wychowankowie przedszkoli wraz ze swoimi opiekunkami zreali-
zowali na początku trwającego roku szkolnego projekty edukacyjne. 
W Starych Siołkowicach i Popielowie skupiono się na rozwijaniu zmy-
słów i poznawaniu świata z ich wykorzystaniem. Karłowice postawiły 
na zdrowie i prawidłowe odżywianie. Do realizacji inicjatyw zakupione 
zostały wszystkie niezbędne materiały i akcesoria.

Każda placówka została doposażona w nowoczesny sprzęt audiowi-
zualny: monitor interaktywny, podłogę interaktywną z pakietem gier, 
laptop z oprogramowaniem, drukarkę. Zakupiono również pomoce 
naukowe (alfabet ruchomy, mikroskop elektroniczny) oraz chusty  
na szyję dla dzieci. Przedszkole w Starych Siołkowicach otrzymało  
multizestaw zabawowy na plac zabaw.

Realizacja wszystkich tych dwuletnich działań kosztowała  
240 000 zł, z czego aż 188 000 zł pochodziło z dofinansowania. Pro-
jekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Fo
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Pikniki edukacyjne były zwieńczeniem 
projektu pełnego atrakcji
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W ostatnim czasie w gminie Popielów odnotowano kilka sytu-
acji, w których obce osoby próbowały dostać się do czyichś 

domów lub wyłudzić dane osobowe od starszych mieszkańców. 
Podejrzani podszywają się m.in. pod urzędników kontrolujących 
spalanie odpadów w piecach.

Urząd Gminy w Popielowie przestrzega przed takimi osobami 
i apeluje, aby nie wpuszczać ich do domów i kategorycznie nie  

Wzruszające jasełka w wykonaniu 
WTZ Stare Siołkowice
Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Starych Sioł-
kowic wystąpili w jasełkach. Bożonarodzeniowe przedsta-
wienie spotkało się z dużym uznaniem licznie zgromadzonej  
publiczności i otrzymało gromki aplauz.

Pierwsze widowisko bożonarodzeniowe zaaranżował w 1223 r. 
w Greccio św. Franciszek z Asyżu. W Polsce zwyczaj wystawia-

nia jasełek pojawił się na przełomie XIV i XV w., kiedy to zaczęto 
również kolędować. Nazwa tej tradycji wywodzi się od staropol-
skiego słowa jasło oznaczającego żłób, w którym leżał nowonaro-
dzony Chrystus.

Swoją własną interpretację wydarzeń sprzed ponad dwóch 
tysięcy lat postanowili także przygotować uczestnicy i pracow-
nicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach. Ich 
wyjątkowe jasełka miały miejsce 8 stycznia w sali Samorządowego  
Centrum Kultury, Turystki i Rekreacji. – Nasz występ miał się 
odbyć jeszcze w czasie poprzednich świąt, jednak wtedy pandemia 
uniemożliwiła nam ich organizację. Cieszę się, że po prawie półtora 

Siedem sołectw 
weszło w skład 
obszaru 
zagrożonego 
ptasią grypą
W sąsiadującej z gminą Popielów miejscowości  
Pokój potwierdzone zostało wystąpienie ogniska 
HPAI. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu zde-
cydował, że w skład obszaru zagrożonego wejdą miej-
scowości: Kurznie, Karłowice, Kuźnica Katowska, 
Popielów, Nowe Siołkowice, Lubienia i Kaniów.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków nie jest groźny 
dla ludzi, natomiast jest bardzo szkodliwy dla 

gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Jego wystąpienie może 
doprowadzić do pełnego pomoru drobiu. Wśród najbardziej wraż-
liwych na zakażenie znajdują się kury, indyki, perliczki, przepiórki, 
bażanty i kuropatwy, a dalej kaczki, gęsi oraz strusie.

W związku z potwierdzeniem wystąpienia ogniska HPAI 
w miejscowości Pokój (powiat namysłowski) Powiatowy Lekarz 

Mieszkańcy, uważajcie na oszustów!
udostępniać im żadnych danych osobowych. Każdą wizytę poten-
cjalnie podejrzanego człowieka należy zgłosić pracownikom 
urzędu, policji lub sołtysowi. Oni dokonają weryfikacji zasadności  
odwiedzin nieproszonego gościa.

Przypominamy, że wszelkie próby powoływania się na instytucje 
w celu zwiększenia zysków i środków pieniężnych oraz wyłudzenia 
danych to działania nielegalne i podlegają określonej karze.

roku przygotowań mogliśmy w końcu stanąć na scenie i zaprezen-
tować szerszemu gronu efekt wielu prób – mówi Malwina Kupczyk, 
kierownik WTZ.

Jasełka dotknęły prawdziwej istoty świąt Bożego Narodze-
nia, jaką jest przyjście na świat Dzieciątka, które daje ludzkości  
zbawienie. Przypomniano historię tułaczki Maryi i Józefa,  
narodziny Jezusa oraz przybycie trzech królów. W tle tych symbo-
licznych wydarzeń ukazano współczesną rodzinę, która prowadzi 
świąteczne przygotowania.

W role aktorów wcieliły się osoby z niepełnosprawnościami, 
które biorą udział w codziennych zajęciach warsztatowych  
w Starych Siołkowicach. Wśród występujących pojawili się także 
terapeuci tych osób oraz przyjaciele placówki. Ważną częścią przed-
stawienia był także chórek aniołów, który zachęcał do wspólnego 
śpiewania kolęd i pastorałek.

Występ zachwycił wszystkich widzów, którzy nagrodzili aktorów 
brawami i owacjami na stojąco. Na niektórych twarzach dostrzec 
można było wzruszenie i dumę z pięknej gry swoich dzieci.

Weterynarii w Opolu informuje, że w skład obszaru zagrożonego 
została włączona gmina Popielów, a konkretnie miejscowości: Kurz-
nie, Karłowice, Kuźnica Katowska, Popielów, Nowe Siołkowice, 
Lubienia, Kaniów. Tym samym zaczęły obowiązywać specjalne 
wytyczne, w tym te uwzględniające zasadę bioasekuracji. Istnieje 
także nakaz zgłaszania miejsc, w których jest utrzymywany drób lub 
inne ptaki. Podstawowe zasady przedstawione zostały na grafice.
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strony pełne kultury

Czerwony dywan, błysk fl eszy, przepych i blask – to znaki 
rozpoznawcze tegorocznego Babskiego Combru. Panie z całej 
okolicy zaproszone są do zabawy w iście gwiazdorskim stylu. 
Koszt imprezy wynosi 130 zł.

Tegoroczna edycja Babskiego Combru w gminie Popielów będzie 
ze wszech miar wyjątkowa. Wydarzenie będzie miało swoją 

jubileuszową, dziesiątą odsłonę. Po raz pierwszy odbędzie się  ono 
w innym miejscu. Tym razem kobiety bawić się będą w Domu 
Kultury w Karłowicach, który to stanie się namiastką wielkiego 
świata gwiazd. Zagości w nim Hollywood!

Ten najbardziej znany na świecie symbol branży rozrywko-
wej i miejsce corocznych ceremonii wręczenia Oscarów od dekad 

Dzieci mogą
aktywnie spędzić 
ferie zimowe
w gminie Popielów
Centrum Kultury i Gminna Biblioteka przy-
gotowały atrakcyjną ofertę zajęć na czas ferii 
zimowych. Dzieci będą mogły mile spędzić czas 
podczas warsztatów plastycznych, czytelniczych 
lub fotografi cznych.

Ferie zimowe w województwie opolskim rozpoczną 
się 13 lutego. Uczniowie przez dwa tygodnie będą 

odpoczywać od nauki i oddawać się błogiemu leniu-
chowaniu. Alternatywą dla nudy może być udział 
w pełnych atrakcji warsztatach zimowych. Jak co 
roku bogaty program zajęć został przygotowany przez 
Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji 
oraz Gminną Bibliotekę Publiczną.

W każdym drzemią pokłady kreatywności
Pracownicy Centrum Kultury postarają się udo-

wodnić uczestnikom zajęć zimowych, że w każdym 
tkwi ogrom niespożytej energii twórczej. W Popielowie 
i Karłowicach zorganizowane zostaną czterogodzinne 
warsztaty, których koszt za każdy dzień wyniesie 10 zł. 
Spotkania w świetlicach w Stobrawie, Rybnej i Kanio-
wie będą darmowe.

Dzieci będą mogły poznać techniki fotograficzne, 
wcielić się w rolę cukierników, nadać nowe życie starym 
przedmiotom, stworzyć makietę miasta lub wykonać 
ekobiżuterię. Do wspólnej zabawy są zaproszone dzieci 
powyżej 7. r.ż.

Wszyscy chętni, w tym także dorośli, mogą wziąć 
udział w wycieczce wycieczki do Funzeum, kra-
iny koloru i zabawy w Gliwicach. Odbędzie się ona 
22 lutego, a jej koszt to 110 zł. Kwota obejmuje przejazd, 
bilet wstępu i ubezpieczenie.

Chęć uczestnictwa dziecka w warsztatach lub wyjeździe należy 
zgłosić w sekretariacie placówki lub pod numerem telefonu 77 469 21 93.

Pouczająco i rozwijająco, bo wśród książek
Biblioteka zaprasza w swoje progi młodych czytelników na 

zajęcia ze zwierzętami w roli głównej. W Popielowie w dniach 
13-17 lutego w godzinach 11.00-13.00 prowadzone będą zajęcia pod 
pełnym czułości hasłem „Leśne przytulisko”. Uczestnicy poprzez 
książki poznają futrzanych, pierzastych i innych mieszkańców 
lasu. Nie zabraknie także działań kreatywno-plastycznych. Zapisy 
dla dzieci od 7. r.ż. prowadzone są do 8 lutego.

W Karłowicach panie poczują się
niczym w Hollywood

p r z y c i ą g a  t u r y s t ó w 
i jest podróżniczym marze-
niem milionów. Panie z gminy 
Popielów i okolicy nie będą 
musiały odkładać swoich planów w nieskończoność, ponieważ 
pełna blasku rzeczywistość Hollywood zagości 4 lutego (sobota) 
od godz. 19.00 w Karłowicach. SCKTiR zapewnia, że każda z uczest-
niczek poczuje się niczym światowej sławy gwiazda. Zabawie 
przewodniczyć będzie zespół Atlantis. W cenie 130 zł przewidziano 
ciepły posiłek, szwedzki stół oraz napoje.

Bilety do nabycia są w popielowskim biurze. Płatność dokony-
wać można poprzez konto internetowe: 77 8895 0006 2002 0050 
1549 0001. W tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko 
wraz z dopiskiem: Babski Comber 2023.

W Starych Siołkowicach bohaterem spotkań, które odbywać się 
będą w drugim tygodniu ferii w godz. 10.00-13.00, będzie sympa-
tyczny psiak Reksio. Dzieci przypomną sobie książkowe perypetie 
tego zwierzaka i zastanowią się, czego mogą się od niego nauczyć. 
W ramach części plastycznej przewidziano m.in. malowanie, 
zrobienie karmnika. Chętne dzieci w wieku 6-11 lat należy zgłosić 
do 15 lutego.

Zajęcia w obu miejscowościach są bezpłatne, a zapisy na nie 
odbywają się pod numerem telefonu 77 469 20 17 lub w siedzibie 
biblioteki.
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Wielka Orkiestra Świątecznej  
Pomocy odbędzie się w tym roku 
pod hasłem: „Chcemy wygrać 
z sepsą. Gramy dla wszystkich – 
małych i dużych”. Jej finał zapla-
nowany jest na niedzielę 29 stycz-
nia. Wtedy sztaby z całej Polski 
prowadzić będą zbiórki i akcje 
towarzyszące.

W gminie Popielów w trakcie 
finałowego weekendu odbędą 

się cztery wydarzenia. W sobotę 
w godz. 11.00-12.30 szkoła języ-
kowa „Kuźnia Języków” przepro-
wadzi warsztaty z chińskiego, wło-
skiego lub angielskiego. Ich koszt 
to 30 zł. Niedziela rozpocznie się 
aktywnie. Chętni będą mogli wziąć 
udział w morsowaniu na kąpieli-
sku w Nowych Siołkowicach lub 
przejść się Aleją Lipowo-Dębową 
w Karłowicach. W trakcie tych spo-
tkań nie zabraknie dobrej atmosfery  

Uczniowie spojrzeli 
na poezję przez 
pryzmat zimy i świąt
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Siedemnaścioro uczniów wzięło udział w gminnym  
konkursie recytatorskim. Młodzi deklamatorzy zaprezen-
towali wiersze o tematyce zimowej i świątecznej. Komisja 
nagrodziła najpiękniejsze interpretacje.

Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie tuż przed świę-
tami Bożego Narodzenia przeprowadziła konkurs recyta-

torski pt. „Zimowo i świątecznie w poezji”. Do udziału w nim 
zaproszone zostały wszystkie szkoły podstawowe, które wyło-
niły ze swoich społeczności najlepszych deklamatorów. Łącz-
nie udział wzięło siedemnaście osób (PSP Popielów – siedem,  
PSP Stare Siołkowice – sześć, PSP Karłowice – cztery).

Konkurs zaplanowany został tak, aby wyłonić zwycięz-
ców w trzech kategoriach wiekowych. Pierwotne założenia 
zostały zmodyfikowane, ponieważ część uczestników z powodu  
choroby nie dotarła na konkurs.

W kategorii klas I-III nagrody przyznano aż sześciu osobom, 
w tym po jednym miejscu pierwszym i drugim, dwa miejsca 

Odnaleźć kolory w szarzyźnie zimy
Centrum Kultury w Popielowie zaprasza dzieci i młodzież 
do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Kolor w kadrze”. 
Zadaniem jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego optymi-
styczne barwy w tej niezbyt pogodnej porze roku.

Wyznacznikami zimowych miesięcy są wcześnie zapadający 
zmrok, kolorystyczna monotonia i będąca w stanie spoczynku 

przyroda. Takie okoliczności nie sprzyjają stałemu optymizmowi, za 
to wciąż zmuszają do szukania pozytywów. W szukanie barw nadają-
cych radość życiu włączyło się popielowskie Centrum Kultury.

Placówka realizuje konkurs fotograficzny pt. „Kolor w kadrze”, do 
udziału w którym zaproszeni są mieszkańcy gminy w wieku 9-18 lat. 

Zdjęcie powinno na przekór zimie przedstawiać kolory znajdujące 
się wokół. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię, która 
musi być przesłana w wersji elektronicznej. W mailu dostarczonym 
na adres imprezy.scktir@popielow.pl powinny znajdować się także 
dane autora, wypełniona karta zgłoszeniowa oraz podpisana zgoda 
na wykorzystanie wizerunku.

Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego br., natomiast o wyni-
kach konkursu laureaci zostaną powiadomieni 7 marca. Podsumo-
wanie pojawi się także na stronie internetowej i Facebooku SCKTiR. 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych, 
a za poszczególne miejsca przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

Gmina Popielów 
dołoży swoją cegiełkę 
na konto WOŚP

trzecie i dwa wyróżnienia. Wśród uczniów klas IV-VIII uhono-
rowano czterech uczestników, w tym jedno pierwsze miejsce, 
dwa drugie i wyróżnienie. Komisję w szczególny sposób urzekły 
wykonania Karoliny Prodlik ze szkoły w Starych Siołkowicach 
i Anity Głowacz ze szkoły w Popielowie i to one zwyciężyły.

– Z wielką radością stwierdziłam, że wysłuchanie wystę-
pów młodych artystów było w ten zimowy, przedświąteczny,  
ale i nieco zagoniony poranek, prawdziwą ucztą dla ucha.  
Ewidentnie dało się zauważyć w prezentacjach swobodę, natu-
ralność i talenty recytatorskie. Uczestnicy prezentowali wysoki 
poziom artystyczny, przygotowani byli naprawdę świetnie  
– mówi Agnieszka Subzda, p.o. dyrektora.

Uczestnicy zaprezentowali dowolnie wybrane wiersze 
o tematyce zimowo-świątecznej. Ich interpretacja była częścią 
oceny jury. Wśród pozostałych kryteriów znalazły się: dobór 
repertuaru, zgodność z tematem, kultura słowa, dykcja, emisja 
głosu, tempo, modulacja, intonacja i ogólny wyraz artystyczny.

i czegoś do zjedzenia. Obecni będą 
także wolontariusze ze skarbonkami.

Centralne wydarzenie odbędzie 
się w godz. 15.00-20.00 w sali Cen-
trum Kultury w Popielowie (ul. 
Powstańców 34). Na scenie wystąpią 
liczne zespoły wokalne i taneczne. 
O db ę d ą  s i ę  p ok a z y  pi e r w s z e j 
pomocy, żonglerki i diabolo. Rodzeń-
stwo Iwona i Kamil Konieczni zapre-
zentują się w urzekającym koncer-
cie. Dzieci będą mogły wziąć udział 
w warsztatach kreatywno-plastycznych. 
Pomiędzy kolejnymi punktami pro-
gramu odbędą się licytacje. Ponadto 
dostępne będą: kącik szczęścia, ciasto, 
wata cukrowa, popcorn.

Wolontariusze będą kwesto-
wać po mszach świętych w okolicy 
kościołów w Starych Siołkowicach, 
Karłowicach i Lubieni. Osoby z pusz-
kami WOŚP pojawią się także na uli-
cach Brzegu. Do dnia finału w sied-
miu punktach dostępne są skarbonki 
stacjonarne, do których można  

wrzucić dowolny datek. Poprzez stronę Allegro da 
się wylicytować m.in. naukę jazdy konnej czy wła-
snoręcznie zdobiony kubek. Nieustannie aktywna 
jest eSkarbonka, którą można zasilić poprzez  
wykonanie płatności internetowej.

Gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej!

Uczniowie z całej gminy zaprezentowali zdolności recytatorskie.
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W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców

Liderzy sołectw starają się chro-
nić mieszkańców przed różnymi nie-
bezpieczeństwami, dlatego w Karło-
wicach, Kuźnicy Katowskiej, Lubieni 
i Popielowie zakupione zostały nowe 
lampy solarne. Wsparcie w postaci 
nowego sprzętu otrzymały jed-
nostki OSP Karłowice i OSP Popie-
lów. Zakupiono m.in. pilarkę, hełmy,  
aparat powietrzny.

Bawią się i doposażają świetlice
Po pandemicznej przerwie do 

sołectw powróciło dawne życie. Zor-
ganizowane zostały liczne imprezy 
i wydarzenia integrująco-rozryw-
kowe. Mieszkańcy spotykali się 
z okazji Dnia Kobiet, majówki, Dnia 
Dziecka, dożynek, Octoberfestu, 
Mikołajek. W Starych Siołkowicach 
kultywowano tradycje i ponownie 
zorganizowano Marzanki, Święto 
Dyni i wigilijne spotkanie dla senio-
rów. Sołectwa Popielów, Popielowska Kolonia i Rybna zainicjowały 
ponowne powstanie wyjątkowego Western City.

Do organizacji różnego typu przedsięwzięć konieczne jest 
wyposażenie, dlatego też sołectwa dokonały odpowiednich inwe-
stycji. I tak zakupiono: w Kaniowie – maszynę do waty cukro-
wej, maszynę do popcornu i zaparzacz do kawy, w Karłowicach  
– frytownicę, podgrzewacze gastronomiczne, w Lubieni – regały 
i rolety wewnętrzne, w Starych Kolniach – namiot imprezowy, 
w Starych Siołkowicach – komplety biesiadne, zaparzacze do kawy 
i termosy, w Nowych Siołkowicach – kuchenkę, okap, elementy 
wyposażenia kuchennego.

Sołectwa po raz szósty wykorzystały według własnego  
uznania wydzielone z budżetu gminy środki. Na działania 
zrealizowane w dwunastu wsiach wydano 331 075,95 zł.

Gminy wiejskie najczęściej tworzone są przez jednostki pomoc-
nicze, którymi są sołectwa. Właśnie te najmniejsze komórki  

są najbliżej mieszkańców, których głosem jest sołtys, a rękami do 
pracy rada sołecka. W ich dyspozycji jest fundusz sołecki, stanowiący 
budżet na samodzielnie wybrane zadania.

W gminie Popielów sołectwa zarządzają własnym funduszem już 
od 2017 r. W ubiegłym roku wsie otrzymały dotychczas najwyższą 
kwotę – 334 642,31 zł. Ostatecznie środki wykorzystano w 98,93%. 
Cztery miejscowości otrzymały dodatkowy zastrzyk gotówki w wyso-
kości 5 000 zł z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Lepiej się żyje w ładnym otoczeniu
Fundusz sołecki rokrocznie w dużej mierze poświęcony jest 

poprawie estetyki i utrzymaniu terenów zielonych. Poprzez te 
środki w sołectwach są koszone trawniki oraz pielęgnowane skwery. 
Pamięta się także o zakupach, które będą przez lata cieszyć oko 
mieszkańców.

Karłowice nawiązując do pasji dra Dzierżona, zakupiły wita-
cze i drogowskazy w kształcie pszczół. Zadbano o tereny wokół 
świetlic. W Kaniowie i Starych Kolniach wykonano ogrodzenie 
wokół budynku, zaś w Kurzniach wyłożono kostkę brukową. Nowe  
Siołkowice zyskały nowe miejsce odpoczynku przy studni. W Ryb-
nej do koszenia terenów zielonych zakupiono traktorek, natomiast 
w Stobrawie kosę spalinową z akcesoriami. Pracami pielęgnacyj-
nymi, konserwacyjnymi i modernizacyjnymi objęto kapliczkę 
przy ul. Michała i staw przy ul. Błonie w Starych Siołkowicach.  
W Stobrawie odnowiono przystanek autobusowy.

Sołectwa Kurznie i Stobrawa doposażyły swoje place zabaw 
w zjazd linowy – tyrolkę. Na boisku w Starych Siołkowicach zamon-
towano łapacz do piłek. W Popielowskiej Kolonii prowadzone 
były niezbędne prace i inwestycje związane z realizacją zadania  
„Sanitariat na boisku”. Kuźnica Katowska wzbogaciła się o namiot 
magazynowy.

Fundusz sołecki pomaga 
mieszkańcom dbać o otoczenie
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Stan na dzień 31.12.2020 Stan na dzień 31.12.2021 Stan na dzień 31.12.2022

Urodzenia 57 70 45

Małżeństwa 29 60 43

Zgony 110 107 103

Zameldowania na pobyt stały 70 91 71

Przemeldowania w gminie 38 49 64

Wymeldowania z pobytu stałego 87 108 75

Stan ludności (pobyt stały i czasowy) 7877 7805 7774

W gminie Popielów odnotowano kolejny spadek liczby  
ludności. Nutę optymizmu może dostarczać mniejsza liczba 
zgonów i wymeldowań z pobytu stałego względem wcześniej-
szego roku.

Polska stale się kurczy… Z wyników Narodowego Spisu 
Powszechnego 2021 wynika, że liczba osób rezydujących 

w tym państwie po raz kolejny zmniejszyła się. Tendencja spadkowa 
w demografii jest dostrzegalna także w gminie Popielów.

W 2022 r. w gminie po raz kolejny zaistniał ujemny przy-
rost naturalny. W porównaniu do poprzedniego roku stan lud-
ności zmniejszył się o 31 osób, lecz patrząc dwa lata wstecz to już  
o 103 osoby. W 2021 r. odnotowano wzrost urodzeń i małżeństw, 
co było najpewniej wynikiem popandemicznego zastoju, jednak 

W demografii wciąż zauważalna jest 
tendencja spadkowa

w ubiegłym roku ponownie zmalały te wartości. Liczba zgonów 
nieco zmniejszyła się, choć dalej jest na stosunkowo wysokim 
poziomie.

Nieco lepiej przedstawia się sytuacja w zakresie meldunku. 
Dokonano dużo zameldowań na pobyt stały i przemeldo-
wań w obrębie gminy. Cieszy fakt, że zdecydowanie mniej osób  
zdecydowało się na wymeldowanie.

W zakresie gminnej działalności gospodarczej nie zaszły 
wielkie zmiany. Trudna sytuacja na rynku finansowym nie znie-
chęciła przedsiębiorców do prowadzenia własnych działalności. 
Liczba zarejestrowanych podmiotów pozostała na ubiegłorocz-
nym poziomie 450, to jednak zmalała liczba podmiotów aktywnych  
(2021 r. – 357, 2022 r. – 356). Z trzynastu do czternastu wzrosła 
natomiast liczba spółek.
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Solidna, pewna, lokalna.
Siła przedsiębiorstw
gminy Popielów

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

zowa i bezpłatna forma promocji obejmuje: nazwę, loka-
lizację, dane kontaktowe, zakres działalności i logo (jeśli 
fi rma posiada).

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

Nasz przepiśnik 
Gmina Popielów wyróżnia się swą różno-
rodnością kulturową, religijną i... kulinar-
ną. W wielu domach do dziś wykorzysty-
wane są przepisy z zeszytów babć lub nawet 
prababć. Receptury przechodzą z poko-
lenia na pokolenie i tworzą niesamowite 
rodzinne historie.

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

kulinarne. Potrawy kresowe, śląskie, polskie. 
Nalewki, wina, syropy. Powidła, dżemy. Ciasta, 
ciasteczka, wafl e. Stwórzmy wspólnie gminny 
PRZEPIŚNIK i ubogaćmy wzajemnie swoje 
kuchnie.

Przepisy prosimy przesyłać na maila
nowinygminne@gmail.com

W miarę możliwości
warto dołączyć do nich fotografi ę potrawy.

Błędy, ach, te błędy! Są one nierozerwalnie związane 
z każdym użytkownikiem języka, jednak trzeba sta-

rać się ich unikać. Popełniać tzw. gafy to jeszcze nie jest 
wstyd. W iększy blamaż popełniamy, gdy nie potrafi my się do 
nich przyznać. W tym nowym cyklu będę snuć bardziej lub 
mniej naukowe rozważania na temat najczęściej spotykanych 
lapsusów językowych.

Jako pierwszy na warsztat pójdzie nagminnie pojawia-
jący się w wypowiedziach coraz większej liczby mężczyzn 
twór „poszłem” i jego krewniak „przyszłem”. Drodzy Pano-
wie, czy naprawdę aż tak zależy Wam na równouprawnieniu 
i zrównaniu męskich form gramatycznych z żeńskimi? Od lat 
zastanawia mnie ta społeczna chęć usilnego skracania czasow-

W okresie przedświątecznym Koło Gospodyń Wiejskich 
„StyLOVE” z Rybnej zorganizowało warsztaty cukiernicze 
i doposażało swoją siedzibę. Działanie otrzymało dofi nanso-
wanie zewnętrzne.

W Rybnej już od kilku miesięcy prężnie działa KGW „StyLOVE”. 
Panie inicjują różne wydarzenia dla mieszkańców. Przed świę-

tami Bożego Narodzenia przeprowadzone zostały warsztaty cukier-
nicze, podczas których dzieci i dorośli upiekli korzenne pierniki 
o aromatycznym zapachu i pysznym smaku.

Wspólne pieczenie było możliwe dzięki zakupionej w ramach 
projektu kuchence gazowej z piekarnikiem. Koło otrzymało 3  000 zł 
na doposażenie swojej siedziby, którą jest świetlica wiejska. Dofi nan-
sowanie pochodziło z Samorządu Województwa Opolskiego.

StyLOVE gospodynie z Rybnej 
zrealizowały projekt
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Zimowy barszcz syberyjski
Składniki (6 porcji):
500 g wołowiny na zupę
100 g fasoli (kolorowej)
750 g kapusty kiszonej
2 czerwone buraki (surowe lub gotowane)
4 ziemniaki
2 marchewki
4 pomidory (można użyć również z puszki)
2 cebule
kwaśna śmietana
pieprz, sól, liść laurowy
1 papryczka chili

Wykonanie:
Mięso i fasolę (można ją dzień wcześniej namoczyć) włożyć do garnka, dolać wodę 
i gotować, aż składniki będą miękkie. Dodać kiszoną kapustę. Obrane i pokrojone na małe 
kawałki ziemniaki dodać do garnka wraz z solą, pieprzem, liściem laurowym i posiekaną 
papryczką chili. Buraczki i marchew zetrzeć na grubej tarce. Połowę dodać do garnka. 
Obrać i posiekać cebule. Posiekać pomidory. Pomidory, cebulę oraz pozostałą połowę 
marchewki i buraczków podsmażyć na patelni i dodać do garnka. Zagotować.
Smacznego!

Polonistyczne refl eksje redaktora
nika oznaczającego przejście z punktu A do punktu B. Czy ten 
„zaoszczędzony” czas jest tak ważny, że może wytłumaczyć 
tak kardynalny błąd?

Ustalmy raz na zawsze: poszedłem! Dlaczego tak? Otóż 
niemożliwe jest utworzenie formy 3. osoby liczby pojedynczej 
w postaci: (on) poszł, (on) przyszł. I właśnie brak takich struk-
tur decyduje o istnieniu w 1. i 2. osobie form: (ja) poszedłem, 
(ja) przyszedłem, (ty) poszedłeś, (ty) przyszedłeś.

Badacze skupieni w Radzie Języka Polskiego są zgodni, 
że należy zwalczać te przerażająco niepoprawne formy, które 
nie noszą w sobie żadnych znamion erudycji, poprawności 
czy intelektu. Są za to przejawem braku wiedzy. Panowie, czas 
udowodnić, że wiemy, kim jesteśmy i jak mówimy.
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Wraz z początkiem roku w gminie Popielów rozpoczęła się 
druga część dystrybucji węgla w kwocie 1780 zł. Mieszkańcy 
mogą składać wnioski do 15 lutego.

Zasady składania wniosków nie zmieniły się w stosunku do 
pierwszego naboru. Ponownie do zakupu węgla po niższej 

cenie uprawnione są osoby prowadzące gospodarstwo domowe, 
które fi gurują w CEEB, otrzymały dodatek węglowy (lub spełniają 
warunki jego otrzymania), nie zakupiły w trwającym sezonie grzew-
czym paliwa stałego w cenie poniżej 2 tys. zł.

W 2023 roku można zakupić do 1,5 tony węgla – dotyczy osób, 
które złożyły wnioski o zakup 1,5 tony już w 2022 roku. W przy-
padku osób, które nie złożyły wniosku w 2022 roku, można w bieżą-
cym roku wnioskować o maksymalnie 3 tony opału. Wskazana ilość 
opału przysługuje na gospodarstwo domowe.

Cena za tonę opału wynosi w gminie Popielów 1780 zł brutto. 

OSP Kaniów
ul. Szkolna 1,

46-090 Kaniów,
województwo opolskie,

gmina Popielów

OSP Karłowice
ul. Kolejowa 1c,

46-037 Karłowice,
województwo opolskie,

gmina Popielów

OSP Popielów
ul. Dworcowa 27a,
46-090 Popielów,

województwo opolskie,
gmina Popielów

OSP Stare Siołkowice
ul. Michała 55a,

46-083 Stare Siołkowice,
województwo opolskie,

gmina Popielów

OSP Stobrawa
ul. odrzańska 1a,
46-090 Stobrawa,

województwo opolskie,
gmina Popielów

Przekaż swoje 1,5% podatku 
strażakom ochotnikom
W 2023 r. za sprawą nowych przepisów podatnicy mogą na rzecz organiza-
cji pożytku publicznego przekazać aż 1,5%. Na liście znajdują się ochotni-
cze jednostki straży pożarnej z gminy Popielów.

Za sprawą rządowego projektu „Polski Ład” zmieniła się wysokość odpisu od 
podatku, który można przekazać dowolnie wybranej organizacji pożytku 

publicznego. Dotychczasowy 1% został zwiększony do 1,5%. Ten wyższy odsetek 
obowiązuje już w zeznaniach PIT za 2022 r. Termin ich składania rozpocznie się 
15 lutego, a upłynie 2 maja br.

Lista potencjalnych organizacji jest tradycyjnie długa, bowiem każda złotówka 
jest bardzo cenna dla różnego typu fundacji i stowarzyszeń. Dodatkowe wsparcie 
fi nansowe jest także potrzebne jednostkom OSP, w tym z terenu gminy Popielów. 
Druhowie ochotnicy pełnią swoją służbę w czynie społecznym i z myślą o drugim 
człowieku. Bez wahania udzielają wsparcia w sytuacjach kryzysowych, ale także 
wzmacniają działania podejmowane w sołectwach oraz angażują się w niesienie 
pomocy. W ostatnich latach wykazali się szczególnie dużym zaangażowaniem, 
bowiem włączyli się w akcje związane z pandemią i wojną za wschodnią granicą.

Każdy z obywateli może w realny sposób okazać im swoją wdzięczność poprzez 
przekazanie na rzecz danej jednostki 1,5% podatku. Ten prosty gest nie generuje 
żadnych dodatkowych kosztów. Niewskazanie organizacji pożytku publicznego jest 
równoznaczne z przekazaniem środków do budżetu państwa. Warto więc wypełnić 
odpowiednią rubrykę w zeznaniu i przekazać strażakom część swojego podatku, 
która zostanie przeznaczona na zakup nowego wyposażenia.

Jak wypełnić PIT i pomóc?

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz OPP zawarty jest w zeznaniu 
podatkowym. Wystarczy wpisać numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, jaką 
chce się przekazać, przy czym nie może ona  przekraczać 1,5% podatku.

Dla wszystkich gminnych jednostek obowiązuje numer KRS: 0000116212. 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje 
podziału zebranych środków na podstawie danych zawartych w części „Informa-
cje uzupełniające”. W rubryce „Cel szczegółowy” należy wpisać dokładny adres 
wybranej przez siebie jednostki.

Gmina prowadzi sprzedaż węgla 
po cenach preferencyjnych

Płatność należy uiścić dopiero po otrzymaniu informacji z urzędu 
o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Nie pobiera się opłat za 
dowóz do klienta, jednak inne usługi (np. workowanie) są już 
dodatkowo płatne. Szczegółowe informacje widnieją na stro-
nie Urzędu Gminy oraz udzielane są pod numerami telefonów 
77 42 75 834 i 77 42 75 824 lub poprzez e-mail: wegiel@popielow.pl.

Gmina Popielów była jedną z pierwszych w regionie, które 
włączyły się w pomoc mieszkańcom poprzez dystrybucję węgla. 
Wielu mieszkańców nie musiało w ten sposób martwić się 
o znalezienie środków na zawyżone ceny opału. Szczególne słowa 
wdzięczności w stronę Wójt Gminy Popielów Sybilli Stelmach 
i pracowników Urzędu Gminy w Popielowie kierują przedsta-
wiciele zarządu i rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zorza” w Karłowicach. Szybka i bezinteresowna reakcja włodarzy 
była ogromnym wsparciem w pierwszych trudnych dniach zimy, 
za co kierownictwo z serca dziękuje.

DANE Do PRZELEwU

02 8895 0006 2002 0005 1044 0035
Bank spółdzielczy Dobrzeń Wielki

tytuł przelewu: za węgiel – ilość węgla (np. 1,5 tony), rodzaj (orzech/groszek),
imię i nazwisko wnioskodawcy, miejscowość


