Popielów
2030

Diagnoza

P op ielów lip ie c 2 02 1

ZESPÓŁ ROBOCZY DS. STRATEGII
Magdalena Gandyra

Alicja Semerjak-Gnap

Elżbieta Górka

Kornelia Sluga

Tomasz Jonek

Nina Szpajcher

Magdalena Julia Gleń

Stanisław Szynkowski

Artur Kansy-Budzicz – koordynator zespołu

Paweł Walaszczyk

Beata Kołodziej

Joanna Widacha-Cichoń

Monika Kopka-Jędrychowska,
Mateusz Macioszek
Jan Mazurkiewicz
Irena Michno
Barbara Piekarek
Zespół Roboczy ds. Strategii powołany został Zarządzeniem nr 0050/379/2020 z dnia 10 grudnia 2020r.
przez Wójta Gminy Popielów SYBILLĘ STELMACH

ZESPÓŁ AUTORSKI
mgr Katarzyna Moga - koordynator zespołu

lic. Artur Glenc

dr inż. Łukasz Dymek

Adam Rogala

dr Wojciech Rogala
dr Anna Romaniewska
mgr Laura Kalbrun

Opolskie Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole
e-mail: biuro@oczp.pl
www.oczp.pl

Spis treści

Wprowadzenie

5

1 PROBLEMY PRZEKROJOWE
1.1 COVID-19
1.2 Depopulacja i starzenie się społeczeństwa

7
7
8

2 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
2.1 Charakterystyka gminy
2.2 Ludność i procesy demograficzne

14
14
15

3 SPOŁECZEŃSTWO
3.1 Warunki zamieszkania
Mobilność i transport zbiorowy
Infrastruktura techniczna
3.2 Społeczność lokalna
Stan ludności
Aktywność społeczna
3.3 Usługi społeczne w zakresie zdrowia i pomocy społecznej
3.4 Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Poziom przestępczości
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
3.5 Edukacja i opieka nad dziećmi
3.6 Kultura i dziedzictwo kulturowe
Tradycje i zwyczaje kulturowe gminy Popielów
Dziedzictwo kulturowe

20
20
21
23
25
25
27
29
34
34
36
37
38
41
43
43

4 ŚRODOWISKO
4.1 Zasoby przyrodnicze
4.2 Ochrona środowiska
4.3 Zasoby i infrastruktura turystyczna
4.4 Sport i rekreacja

47
47
50
50
53

5 GOSPODARKA
5.1 Rolnictwo
5.2 Zasoby i potencjał rynku pracy
5.3 Potencjał inwestycyjny
5.4 Aktywność samorządu
5.5 Finanse Samorządu

56
56
59
62
63
65

Spis tabel

69

Spis rysunków

70

Wprowadzenie

DIAGNOZA WYWODZI SIĘ OD
GRECKIEGO SŁOWA
„DIAGNOSIS”,CO OZNACZA
ROZRÓŻNIANIE, OSĄDZANIE I
FUNKCJONUJE JAKO
SPECJALISTYCZNY
ODPOWIEDNIK SŁOWA
„ROZPOZNANIE”.

Dokument diagnozy jest najbardziej elementarną częścią każdej strategii.
W sposób obiektywny powinien udzielać odpowiedzi na pytanie: Gdzie
jesteśmy? Jest to zatem pierwsze i fundamentalne pytanie, bez którego
nie można w sposób kompetentny wyznaczać celów strategicznych.
Niestety powszechna rola i znaczenie diagnozy jako elementu procesu
planowania strategicznego jest niedoceniana. Najczęściej prace mają
charakter zestawienia wszelkich powszechnie dostępnych informacji,
które opisują jednostkę od strony statystycznej i choć jest to obraz
prawdziwy, to z praktycznego punktu widzenia jest on niepełny i często
nie zawiera odpowiedniej informacji o realizowanych przedsięwzięciach
oraz bieżących uwarunkowaniach. W konsekwencji, wszelkie działania
planistyczne bazujące na takim podejściu mogą być nierealne do
osiągnięcia lub też nawet zbędne. Nierealność wiąże się najczęściej
z faktem, że cel ustanowiony w strategii jest niemożliwy do osiągnięcia
w związku z brakiem odpowiednich zasobów (ludzi, infrastruktury,
pieniędzy), brakiem realnych potrzeb lub zakłada nierealny termin.
Natomiast działania zbędne to sytuacja, w której pożądany stan zostanie
osiągnięty bez względu na planowaną strategię z uwagi na rozpoczęte
lub zaplanowane przedsięwzięcia. Zatem to właśnie dzięki umiejętnemu
uchwyceniu wszystkich najważniejszych uwarunkowań wewnętrznych
i zewnętrznych możliwe jest właściwe przeprowadzenie dalszych
czynności w ramach budowania strategii z przekonaniem, że udało się
zidentyfikować i uwzględnić wszelkie czynniki warunkujące rozwój.
Ustawodawca w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju nakłada na twórców strategii
obowiązek zamieszczenia w dokumencie strategii wniosków z diagnozy.
Zatem wydaje się zasadne doprowadzenie do takiej sytuacji, w której
dokument strategii jest nie tylko spójny z diagnozą, ale również wyznacza
przestrzeń do skutecznego jej realizowania - co z punktu widzenia
wymagań stanowi cel diagnozy.
Dokument składa się z 5 części. Część pierwsza prezentuje problemy
przekrojowe rzutujące na całość zagadnień rozwojowych, a są nimi
epidemia wirusa COVID-19 i depopulacja. Epidemia COVID-19 oraz stan
epidemiologiczny ogłoszony w I kwartale 2020 roku w znaczący sposób
wpłynął na kształt ogółu aktywności realizowanych przez ludzi.
Szczególną uwagę zwrócono na stan zdrowotny obywateli, niemniej ogół
zachowań i relacji międzyludzkich uległ znacznej zmianie, w efekcie
czego trudno jest przewidzieć czy dane z przeszłości dotyczące
określonych trendów będą miały swoją ciągłość w przyszłości. Ponadto
w gminie jak również w regionie największym problemem rozwojowym
jest depopulacja, czyli systematycznie zmniejszająca się liczba ludzi
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zamieszkujących to terytorium. Jest to wypadkowa naturalnych
procesów starzenia się społeczeństwa przy zmniejszonej dzietności, ale
również proces przemieszczania się ludności i osiedlania się w innych
lokalizacjach. Zatem te dwa przekrojowe problemy w istotny sposób
rzutują na obraz opisujący gminę w 2021 roku.
Cześć druga opracowania zawiera ogólne informacje na temat gminy
i najważniejszych elementów ją opisujących. Kolejne części, od trzeciej
do piątej, poświęcone są kolejno: społeczeństwu, środowisku
i gospodarce. Oparta o potrzeby społeczności lokalnej część poświęcona
społeczeństwu może i powinna zostać wykorzystana jako baza do
Gminnego Programu Rewitalizacji.

Gmina Popielów

DIAGNOZA OZNACZA
„ROZPOZNANIE BADANEGO
STANU RZECZY POPRZEZ
ZALICZENIE GO DO ZNANEGO
TYPU LUB GATUNKU, PRZEZ
PRZYCZYNOWE, CELOWE
WYJAŚNIENIE TEGO STANU
RZECZY, OKREŚLENIE JEGO
FAZY OBECNEJ ORAZ
PRZEWIDYWANEGO DALSZEGO
ROZWOJU” - S. ZIEMSKI,
PROBLEMY DOBREJ DIAGNOZY,
WARSZAWA 1973
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1 PROBLEMY PRZEKROJOWE
1.1 COVID-19
Epidemia COVID-19 w istotny sposób wpłynęła na
ludzi i ich otoczenie. Ograniczone zostało nie tylko
przemieszczanie się społeczeństwa, ale zastopowane
zostały niektóre działania inwestycyjne mając wpływ
na szereg aktywności. Do najbardziej widocznych
efektów epidemii i stanu epidemiologicznego zaliczyć
należy zwiększenie wydatków publicznych na ochronę
zdrowia. Dodatkowo dla poszczególnych gmin
epidemia miała wpływ na stronę dochodową, tzn.
zmniejszyły się wpływy dochodów do budżetu

z tytułu CIT i PIT jako następstwo przymusowego
ograniczenia aktywności gospodarczej mieszkańców.
Z perspektywy małego samorządu obciążenia
związane z jego funkcjonowaniem przy jednoczesnym
ograniczeniu przychodów do minimum grozi wieloma
problemami. Ubytki w poszczególnych źródłach
dochodów wymuszają poszukiwanie oszczędności
i źródeł dodatkowych wpływów do budżetu, co
w konsekwencji może się przełożyć na ograniczenie
wydatków bieżących i przesunięcie planowanych
inwestycji.

Tabela 1. Zachorowania wywołane SARS-CoV-2 w 2020 roku

liczba zachorowań

zapadalność na 100 tys.

województwo opolskie

36391

3710,44

powiat opolski

3279

2559,50

gmina Popielów

182

2275,30

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie powiatu opolskiego za rok 2020

W danych demograficznych dotyczących gminy
Popielów widoczny jest wzrost liczby zgonów
wynikający z epidemii choroby COVID-19
wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2. Ograniczenia
epidemiczne wpłynęły na mniejszą liczbę zawieranych
związków małżeńskich oraz zameldowań czasowych.
Epidemia COVID-19 miała wpływ także na stan
bezpieczeństwa. Ze względu na ograniczenia
w przemieszczaniu się odnotowano mniejszą ilość
postępowań mandatowych dotyczących spożywania
alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz
zaśmiecania miejsc publicznych na terenie gminy.
W 2020 roku ze względu na obostrzenia związane
z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 nie

prowadzono inspekcji gotowości operacyjnej
jednostek OSP. Z tego samego powodu nie
organizowano szkoleń dla jednostek OSP. Osobami
najczęściej chorującymi w trakcie epidemii były osoby
65 + (23%), następnie 36-45 lat (19,4%) - dane dla
powiatu opolskiego. Największe liczby zachorowań
obserwowano się w gminach występowań większych
skupisk ludzkich typu zakład pracy, DPS itp. Z uwagi na
fakt, że gmina Popielów ma charakterystykę
rozproszoną, wielkość zachorowań na jej terenie jest
niższa jak średnia dla powiatu i województwa.
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1.2 Depopulacja i starzenie się
społeczeństwa
Depopulacja
jest
procesem
dobrowolnego
przemieszczenia
się
ludności,
wynikającym
z indywidualnych decyzji poszczególnych osób
(rodzin), powodującym zmianę miejsca zamieszkania
w związku z zamiarem uzyskania korzystniejszych
warunków realizowania własnych (rodzinnych)
zamierzeń życiowych w sferze kontaktów osobistych,
zawodowych, dostępności rynku pracy oraz
aktywności społecznej, ekonomicznej, politycznej,
kulturalnej¹. Depopulacja nie jest zagadnieniem
nowym. Występowała w każdym okresie rozwoju
i stawała się przedmiotem troski oraz poszukiwania
skutecznych metod rozwiązywania problemów
społecznych, ekonomicznych i politycznych, które
inicjowała. Współcześnie depopulacja jest wynikiem
głębokich przemian demograficznych, zwłaszcza
w państwach europejskich.
Demograficznym
skutkiem
depopulacji
jest
systematyczny i trwały ubytek ludności w określonym
czasie i przestrzeni, który prowadzi do głębokich
zmian ilościowych i jakościowych w strukturze
demograficznej i społecznej mieszkańców zarówno
wyludniającego się terytorium, jak i miejsca nowego
osiedlenia osób zmieniających miejsce realizacji
swoich interesów życiowych. Na zmiany notowane
w poziomie zaludnienia jednostki terytorialnej
wpływają liczby urodzeń i zgonów oraz saldo migracji
(różnica między odpływem i napływem ludności)².
Proces wyludnienia powoduje nie tylko zmniejszanie
się liczby ludności, ale także utratę potencjału
demograficznego na terenie depopulacyjnym
w związku ze zmianą struktury wieku i płci
mieszkańców. Depopulacja charakteryzuje się
znacznym spadkiem liczby mieszkańców oraz istotną
zmianą
struktury
demograficznej
populacji
w jednostce administracyjnej. Wskutek procesu
odpływu ludności na terenie objętym depopulacją
w strukturze ludności w pierwszym okresie zmniejsza

się udział mieszkańców w wieku produkcyjnym.
W kolejnym okresie zmniejsza się udział osób w wieku
przedprodukcyjnym; wzrasta udział osób w wieku
poprodukcyjnym. Konsekwencją procesu wyludniania
są zmiany w poziomie natężenia zjawisk ruchu
naturalnego (urodzenia, zgony) oraz w przebiegu
procesów demograficznych (głównie migracje). Na
terenach wyludniających się w kolejnych latach
przebiegu depopulacji notowany jest spadek liczby
zawieranych małżeństw i liczby urodzeń oraz wzrost
liczby zgonów; utrwala się stan ujemnego przyrostu
naturalnego i ujemne saldo migracji, ubywa osób
w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym,
przybywa osób w wieku poprodukcyjnym.
Wraz z postępującym zjawiskiem depopulacji
następują zmiany w strukturze ludności, zatrudnienia
i dochodów ludności oraz w organizacji
i zagospodarowaniu wyludniającej się przestrzeni.
Utrwalający się proces wyludnienia zagraża terenom
depopulacyjnym związanym z wykluczeniem
z procesu rozwoju i degradacją ekonomiczną. Zmiany
w liczbie i strukturze demograficznej ludności
wywołują przemiany w charakterze lokalnej polityki
gospodarczej i społecznej. Deformacja struktury
demograficznej
mieszkańców
polegająca
na
systematycznym i stałym wzroście udziału określonej
grupy w wieku poprodukcyjnym prowadzi
konsekwentnie
do
zmian
społecznych
i ekonomicznych. Na terenach depopulacyjnych
zmianie ulega wielkość i struktura źródeł dochodów
mieszkańców; zmniejsza się udział gospodarstw
domowych utrzymujących się z dochodów z pracy
i działalności gospodarczej; rośnie udział gospodarstw
utrzymujących się z dochodów ze świadczeń
społecznych (emerytury, renty, zasiłki)³.

¹ Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje, red. J. Hryniewicz, G. Ślusarz, GUS, Warszawa 2020.
² P. Eberhardt, Regiony wyludniające się w Polsce, „Prace Geograficzne” nr 148, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN 1989.
³ Depopulacja. Uwarunkowania… dz. cyt.
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W przeciwieństwie do wzrastającej ogólnej światowej
populacji, w Polsce obserwuje się systematyczny
spadek liczby ludności kraju od początku 2 dekady XXI
wieku. W 1990 roku liczba mieszkańców kraju
wynosiła 38 073 tysięcy. W okresie 20 lat, począwszy
od roku 1990 do roku 2010 liczba mieszkańców

zwiększyła się o 457 tysięcy i wyniosła 38 530 tysięcy.
Od roku 2010 liczba osób zamieszkujących kraj
systematycznie spada. 2018 rok w stosunku do 2010
roku przyniósł spadek liczby ludności o 119 tysięcy
osób.

Rysunek 1. Liczba ludności Polski w latach 1990-2020 (w mln.)

38,7
38,6
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38,4
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38,2
38,1
38,0
37,9
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych oraz Informacje statystyczne GUS. Ludność. Stan
i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2020 r. Stan w dniu 30 czerwca, GUS, Warszawa 2020.

Przeprowadzona w 2013 roku przez Główny Urząd
statystyczny prognoza stanu ludności Polski na lata
2013-2050 obrazuje stopniowe zmniejszanie
poziomu osób zamieszkujących kraj. Zgodnie

z prognozami liczba mieszkańców Polski w 2050 roku
wyniesie 33 950,6 tysięcy mieszkańców i w stosunku
do 2013 roku zmniejszy się o 45 45,1 tysiąca osób.

Rysunek 2. Przewidywana liczba ludności w Polsce w latach 2025-2050 (w mln.)

38
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Prognoza ludności na lata 2014-2050. Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa 2014.
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Proces depopulacji widoczny jest w szczególny
sposób na obszarze województwa opolskiego.
Zgodnie ze stanem na 2020 rok liczba mieszkańców
województwa opolskiego wynosi 941187 osób.
W ciągu ostatnich 20 lat liczba ludności zmniejszyła

się o 131354 osób tj. 12,25%. Zakładając utrzymanie
się niekorzystnego trendu, przewidywana liczba
ludności zamieszkująca Opolszczyznę w 2050 roku
w stosunku do roku 2000, ulegnie zmniejszeniu
o około 25%.

Rysunek 3. Prognozowana zmiana liczby ludności województwa opolskiego w latach 2000-2050 (w tys.)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa opolskiego, GUS, 2015.

Procesy depopulacyjne obserwowane na terenie
województwa opolskiego wpisują się w szerszy
kontekst procesów społeczno-demograficznych
i gospodarczych odnotowanych również w innych
obszarach kraju, Europy i świata, lecz region posiada
także swoje specyficzne uwarunkowania. Należą do
nich m.in.:
• trwale zmniejszająca się liczba ludności;
• trwale ujemne saldo migracji wewnętrznych
i zewnętrznych
• duża i nieznana skala przeszacowania
rzeczywistej liczby ludności wskutek kumulacji
braku w ostatnim trzydziestoleciu rejestracji
migracji, głównie tych zagranicznych⁴;
• utrata młodych mieszkańców wskutek ich
migracji związanych z pobieraniem nauki
i późniejszym osiedlaniem się w miejscu
edukacji⁵;
• trwały spadek liczby istniejących małżeństw, co
niekorzystnie wpływa na potencjał reprodukcyjny
i opiekuńczo-pielęgnacyjny, połączony
z przemianami obyczajowymi prowadzącymi do

•

•

•

•

•
•

wzrostu ważności związków nieformalnych
i urodzeń pozamałżeńskich⁶;
trwale niska dzietność, z bardzo wysoką skalą
bezdzietności i niską płodnością (mierzoną
okresowym współczynnikiem dzietności) wśród
kobiet dojrzałych⁷;
starzenie się ludności przejawiające się jednym
z najwyższych w skali kraju udziałem seniorów
wśród ludności ogółem;
trwały spadek liczby osób aktywnych zawodowo
oraz wzrost udziału w tej grupie osób
w niemobilnym wieku produkcyjnym (zgodnie
z GUS dla mężczyzn 45-64 lat a dla kobiet 45-59)⁸;
tendencje typowe dla społeczeństw
wysokorozwiniętych, gdzie malejącej dzietności
kobiet towarzyszy wzrost przeciętnej długości
życia;
wzrost znaczenia metropolii jako ośrodków życia
społeczno-gospodarczego;
postępujący proces suburbanizacji⁹.

⁴ R. Jończy, Problem nierejestrowanej emigracji definitywnej (emigracji zawieszonej) w badaniu procesów społeczno-gospodarczych
na obszarach wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014; J. Dybowska, K. Widera,
Trudności w ocenie zmian zaludnienia Polski w związku z migracjami o charakterze czasowym, Studia Ekonomiczne, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 290, Katowice 2016.
⁵ R. Jończy, D. Rokita-Poskart, M. Tanas, Exodus absolwentów szkół średnich województwa opolskiego do dużych ośrodków
regionalnych kraju oraz za granicę, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Opole 2013.
⁶ P. Szukalski, Charakterystyka związków kohabitacyjnych we współczesnej Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8, 2014, s. 62-74.
⁷ Tamże.
⁸ K. Heffner, B. Solga, Perspektywy rozwoju demograficznego województwa opolskiego. Wybrane konsekwencje ekonomiczne i
społeczne [w:] J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Śląska Opolskiego jako wyzwanie dla polityki
społecznej i gospodarczej, Warszawa 2017.
⁹ Diagnoza problemu depopulacji oraz trendów wynikających z prognoz ludnościowych w województwie opolskim. Przegląd,
programów, działań i instrumentów realizowanych na poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, mających na
celu przeciwdziałanie depopulacji, Raport cząstkowy I, 2019.
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Głównym czynnikiem specyficznym dla województwa
opolskiego jest także trwająca od niemal pół wieku
i wciąż żywa tradycja migracji zagranicznych o statusie
zawieszonym, co oznacza, że pewna część ludności
województwa regularnie wyjeżdża w celach
zarobkowych, lecz nie zrywa na trwałe kontaktu ze
swoją lokalną społecznością¹⁰. Często wiąże się to
z trwaniem rodzin w stanie długotrwałej rozłąki.
Czynnikiem przesądzających o specyfice procesów
obserwowanych na terenie województwa opolskiego
jest wysoki w porównaniu do danych ogólnopolskich
średnioroczny
ubytek
populacji
wiejskiej.
Województwo ustępuje jedynie województwu

lubuskiemu (odpowiednio: -0,50% oraz -0,64%),
dwuipółkrotnie przekraczając dynamikę zmian dla
Polski¹¹. W tym kontekście należy ponownie
podkreślić specyfikę wsi województwa opolskiego,
w tej jego części, w której odnotowuje się znaczący
udział autochtonicznej ludności śląskiej. Populację
wiejską Opolszczyzny od wielu dekad cechowała
ponadprzeciętna w skali kraju skłonność do migracji
zarobkowych.
Specyfika województwa opolskiego najwyraźniej
zaznacza się w gminach z przewagą lub ze znaczącym
udziałem śląskiej ludności autochtonicznej. Część

Rysunek 4. Prognozowana zmiana liczby ludności do 2030 r. w odniesieniu do stanu ludności wg GUS
w 2018 r. w woj. opolskim (prognozy skorygowane o zjawisko emigracji nierejestrowanej)
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Źródło: Programowanie działań zaradczych w zakresie depopulacji dla województwa opolskiego. Wnioski i rekomendacje z badania
pn. Wpływ depopulacji na perspektywy rozwojowe województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, WarszawaKielce 2019.

¹⁰ Tamże.
¹¹ Tamże.
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spośród tych gmin w dłuższym okresie uległa
znaczącej depopulacji z powodu migracji
zagranicznych – tracąc nawet do 20% swojej
ludności¹². Należy zauważyć, że migracje ludności
z terenów województwa opolskiego są jedynie
częściowo rejestrowane przez powołane do tego

instytucje, co wynika z tego, że zawieszony charakter
migracji nie skłania sporej części migrujących osób do
wypełniania obowiązków meldunkowych.
Według nowych prognoz zmian liczby ludności do
2030 r. z uwzględnieniem aktualnych danych dot.

Rysunek 5. Obszary szczególnie dotknięte depopulacją według wskaźnika syntetycznego na terenie
woj. opolskiego w latach 2010-2017 oraz podział gmin wg klasyfikacji Webba¹³
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Źródło: Programowanie działań zaradczych w zakresie depopulacji dla województwa opolskiego. Wnioski i rekomendacje z badania
pn. Wpływ depopulacji na perspektywy rozwojowe województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, WarszawaKielce 2019.

¹² Diagnoza problemu depopulacji… dz. cyt.
¹³ W efekcie jej zastosowania można wyróżnić osiem typów demograficznych oznaczonych literami od A do H. Pierwsze cztery typy
(A-D) odnoszą się do jednostek aktywnych demograficznie, czyli zaludniających się w wyniku:
A – przewagi przyrostu naturalnego nad ubytkiem migracyjnym,
B – przewagi przyrostu naturalnego nad przyrostem migracyjnym,
C – przewagi przyrostu migracyjnego nad przyrostem naturalnym,
D – przewagi przyrostu migracyjnego nad ubytkiem naturalnym.
Cztery pozostałe typy (E-H) oznaczają jednostki nieaktywne, czyli wyludniające się wskutek:
E – przewagi ubytku naturalnego nad przyrostem migracyjnym,
F – przewagi ubytku naturalnego nad ubytkiem migracyjnym,
G – przewagi ubytku migracyjnego nad ubytkiem naturalnym,
H – przewagi ubytku migracyjnego nad przyrostem naturalnym.
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liczby ludności oraz korekty o zjawisko emigracji
nierejestrowanej, dla województwa opolskiego
prognozowany spadek liczby ludności wyniesie
-14,56% (przy średniej dla kraju -7,39%) do poziomu
842,9 tys. osób¹⁴. Stanowi to istotne wyzwanie dla
prowadzenia polityki regionalnej i lokalnej, mającej
na celu przeciwdziałanie i łagodzenie zjawisk
depopulacyjnych. Województwo opolskie cechuje
znaczne zróżnicowanie sytuacji demograficznej
w skali poszczególnych gmin. Odzwierciedla to
opracowany w ramach raportu „Programowanie
działań zaradczych w zakresie depopulacji dla
województwa opolskiego. Wnioski i rekomendacje
z badania pn. Wpływ depopulacji na perspektywy
rozwojowe
województw:
opolskiego,
świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego” wskaźnik
syntetyczny agregujący kilka wskaźników bazowych:
wskaźnik starości, ludność w wieku poprodukcyjnym
na 100 osób w wieku produkcyjnym, przyrost
naturalny na 1000 ludności, saldo migracji na 100
osób oraz prognozowana zmiana liczby ludności do
2030 r.¹⁵
Analizując rozkład wartości wskaźnika syntetycznego
dla roku 2017, na terenie województwa opolskiego
można dostrzec dwie główne prawidłowości. Po
pierwsze, w zdecydowanie najkorzystniejszej sytuacji
znajdowały się gminy wiejskie położone w powiecie
opolskim. Jednak najwyższa wartość wskaźnika
wyliczona została dla wiejskiej gminy Skarbimierz,
położonej w powiecie brzeskim (0,99). Wśród gmin
znajdujących się w najmniej korzystnej sytuacji
demograficznej, co znalazło swój wyraz w najniższych
wartościach wskaźnika syntetycznego, znalazły się
głównie gminy miejsko-wiejskie, a wśród nich:
Głubczyce, Praszka, Nysa, Prudnik, Krapkowice.
Jednak najniższa wartość wskaźnika w całym
zestawieniu prezentującym dane dla województwa
opolskiego wyliczona została dla miejskiej gminy
Kędzierzyn-Koźle (0,26).

Dostrzegając zagrożenia demograficzne regionu
jednostki samorządu terytorialnego województwa
opolskiego podejmowały działania mające na celu
ograniczenie ich skali. W działania takie wpisywał się
Program
Specjalnej
Strefy
Demograficznej
w województwie opolskim do 2020 roku, Opolskie dla
Rodziny realizowany przez samorząd wojewódzki oraz
lokalny program – nyski bon wychowawczy, czyli
wypłata świadczeń wychowawczych na drugie i każde
kolejne dziecko do ukończenia 6. roku życia.
Wzmocnienie idei prorodzinnej poprzez wspieranie
rodzin oraz kreowanie optymalnych warunków dla
rozwoju dzieci było celem Programu „Opolska
Rodzina” realizowanego dla mieszkańców Opola od
2014 r.
Depopulacja stanowi wyzwanie dla organów władzy
i administracji publicznej. Przyczyny i skutki procesu
depopulacji powinny być brane pod uwagę przy
formułowaniu strategii rozwoju i podejmowaniu
decyzji dotyczących kształtowania kapitału ludzkiego,
społecznego i instytucjonalnego oraz rozwoju
infrastruktury na poziomie lokalnym, regionalnym
i ogólnokrajowym. W realizowanych i projektowanych
strategiach rozwoju należy uwzględniać sytuację
demograficzną w poszczególnych jednostkach
administracyjnych. Symulacyjne modele procesów
demograficznych opracowane dla gmin, aglomeracji
i miast mogą być wykorzystywane do podejmowania
decyzji administracyjnych dotyczących rozwoju
regionalnego
i
kształtowania
gospodarki
przestrzennej. Modele oddziaływania procesów
ekonomicznych, społecznych, instytucjonalnych
i ekologicznych na sytuację demograficzną mogą
służyć jako skuteczne narzędzie do racjonalnego
lokowania środków i gospodarowania przestrzenią
oraz przeciwdziałania depopulacji.

¹⁴ Programowanie działań zaradczych w zakresie depopulacji dla województwa opolskiego. Wnioski i rekomendacje z badania pn.
Wpływ depopulacji na perspektywy rozwojowe województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, WarszawaKielce 2019.
¹⁵ Tamże.

14

Gmina Popielów

2 INFORMACJE
WPROWADZAJĄCE
2.1 Charakterystyka gminy
Gmina Popielów położona jest na Nizinie Śląskiej,
w dolinie Odry i Stobrawy, na terenie województwa
opolskiego, w zachodniej części powiatu opolskiego.
Gmina znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego, a także obszaru Natura 2000, które
łącznie stanowią ok. 80% powierzchni gminy¹⁶. Gmina
Popielów graniczy od południowego-wschodu
z gminą Dobrzeń Wielki, od południa z gminą
Dąbrowa, od zachodu z gminami powiatu brzeskiego:
Lewinem Brzeskim, Skarbimierzem, Lubszą, a od
północy z gminami powiatu namysłowskiego:
Świerczowem i Pokojem.

Centrum gminy Popielów oddalone jest od Centrum
miasta Brzeg o 23,1 km (kierując się drogą nr 457
i 39). Do centrum Opola odległość ta wynosi 28,1 km
(kierując się drogami nr 451 oraz 454). Z kolei
centrum Wrocławia oddalone jest od centralnej
części gminy Popielów o 75,7 km (kierując się drogą
nr 457, 39 oraz 94). Odległość od granic gminy
Popielów do granic miast wynosi kolejno:
• do granic Brzegu – 10 km,
• do granic Opola – 9,2 km,
• do granic Wrocławia – 47,2 km.

Rysunek 6. Odległość gminy Popielów od ośrodków miejskich
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie rzeczywistych odległości drogoweych od poszczególnych miejscowości, h�ps://
www.google.pl/maps/preview (dostęp: 31.05.2021 r.).

Gmina Popielów jest gminą rolniczą ze znacznym
udziałem terenów leśnych, która coraz silniej
ukierunkowuje się na rozwój turystyki, aktywności
gospodarczej oraz zabudowy mieszkaniowej.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Województwa Opolskiego gmina Popielów należy do
obszaru rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej,
o przewadze lasów, predysponowanej do pełnienia
wiodącej funkcji rekreacyjnej z poszanowaniem
wymogów ochrony środowiska i gospodarki leśnej¹⁷.

¹⁶ Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.
¹⁷ Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, Opole 2019.
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Rysunek 7. Mapa gminy Popielów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy podkładowej: www.openstreetmap.org

2.2 Ludność i procesy demograficzne
Gmina Popielów składa się z 12 sołectw: Kaniów,
Karłowice, Kurznie, Kuźnica Katowska, Lubienia,
Nowe Siołkowice, Popielowska Kolonia, Popielów,
Rybna, Stare Kolnie, Stare Siołkowice, Stobrawa.
W 2020 roku gminę zamieszkiwało 7877 osób¹⁸.
Największym sołectwem pod względem liczby
ludności jest siedziba administracji gminnej, czyli
Popielów, w którym w 2020 r. mieszkało 1968 osób.

Do większych pod względem liczby ludności sołectw
należą również Stare Siołkowice - 1912 osób
i Karłowice - 1252 osób. Pozostałe sołectwa są
wyraźnie mniejsze, gdzie liczba ludności waha się
w przedziale 500 – 200 mieszkańców. Najmniejsze
sołectwo – Kuźnicę Katowską – zamieszkiwało w 2020
r. 109 osób¹⁹.

¹⁸ Dane pozyskane z Urzędu Gminy w Popielowie - Urząd Stanu Cywilnego (stan na 31.12.2020 r.).
¹⁹ Tamże.
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Rysunek 8. Liczba ludności oraz powierzchnia sołectw gminy Popielów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Gminy w Popielowie
(stan na 31.12.2020).

Wśród 13 gmin powiatu opolskiego, gmina Popielów
zajmuje 2 miejsce pod względem powierzchni oraz 10
miejsce pod względem liczby ludności (2020)²⁰.
Piramida płci i wieku mieszkańców gminy przyjmuje
kształt zbliżony do piramidy płci i wieku całego kraju.
61,6% mieszkańców gminy jest w wieku
produkcyjnym, 15,4% w wieku przedprodukcyjnym,
a 22,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
Dla gminy Popielów charakterystyczna jest
regresywna struktura wieku ludności tego obszaru,

cechująca się dużym udziałem osób starszych i małym
udziałem dzieci i młodzieży, przy jednoczesnym
utrzymaniu się udziału ludności w wieku
produkcyjnym na podobnym poziomie.
W gminie Popielów na 100 osób w wieku
produkcyjnym przypada 62,2 osób w wieku
nieprodukcyjnym, co stanowi wartość mniejszą niż
w skali województwa oraz kraju²¹.

²⁰ Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, Opole 2019.
²¹ Dane GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2020 r.
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Rysunek 9. Struktura płci i wieku mieszkańców gminy Popielów
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych
(stan na 31.12.2020 r.).

Współczynnik obciążenia demograficznego osobami
starszymi, czyli liczba osób w wieku od 65 lat
przypadająca na 100 osób w wieku 15-64 lata,
kształtuje się w gminie Popielów na poziomie 29 i jest
wartością nieznacznie większą od wartości
współczynnika dla województwa oraz w skali kraju.

Odsetek osób w wieku od 65 lat w populacji ogółem
kształtuje się w gminie Popielów na poziomie 19,6
i jest nieznacznie większy od wartości dla
województwa opolskiego oraz większy w stosunku do
wartości dla całego kraju.
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Rysunek 10. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w roku 2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych (stan na 31.12.2020 r.).

Rysunek 11. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w roku 2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych (stan na 31.12.2020 r.).
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Gmina Popielów charakteryzuje się ujemnym
przyrostem naturalnym wynoszącym -8²². Odpowiada
to przyrostowi naturalnemu -0,99 na 1000
mieszkańców gminy. Współczynnik dynamiki
demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych
do liczby zgonów wynosi 0,91²³ i jest znacznie większy
od średniej dla województwa (0,79) oraz
porównywalny
do
współczynnika
dynamiki
demograficznej dla całego kraju (0,92). Na 1000

ludności gminy Popielów przypada 9,44 zgonów. Jest
to wartość znacznie mniejsza od średniej dla
województwa (10,8) oraz w skali kraju (10,67).
Prognoza ludności opracowana przez Główny Urząd
Statystyczny na lata 2017-2030 zakłada, że liczba
ludności w gminie Popielów będzie regularnie malała,
do poziomu 7 392 osób w roku 2030, co oznacza
spadek o 6%²⁴.

Rysunek 12. Liczba urodzeń, zgonów oraz przyrost naturalny mieszkańców gminy Popielów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych (stan na 31.12.2020 r.).

Rysunek 13. Prognoza liczby ludności gminy Popielów do 2030 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2020 r.
²² Dane GUS, Bank Danych Lokalnych (stan na 31.12.2019 r.).
²³ Tamże.
²⁴ Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030 (opracowanie eksperymentalne), GUS 2016 r.
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3 SPOŁECZEŃSTWO
3.1 Warunki zamieszkania
Zabudowa mieszkaniowa w gminie Popielów
zlokalizowana jest wzdłuż głównych ciągów
komunikacyjnych. Wszystkie wsie posiadają charakter
typowo wiejski. Przeważa zabudowa zagrodowa
w formie klasyczny czworoboków, która tworzy
zwarte układy ulicowe o różnej długości.
W zasobach mieszkaniowych na terenie gminy
Popielów zdecydowanie dominuje własność
prywatna. Infrastruktura budowlana na terenie gminy
jest zróżnicowana pod względem wieku, powierzchni
zabudowy, technologii wykonania, parametrów
energochłonności oraz przeznaczenia.

W latach 2018 – 2020 wydano łącznie 31 pozwoleń na
budowę domów jednorodzinnych na terenie gminy
Popielów²⁵.
Średni
metraż
nowopowstałych
budynków wynosi około 150 m2. Największy przyrost
wydawanych pozwoleń na budowę w latach
2018-2020 w przeliczeniu do liczby mieszkańców
spośród gmin powiatu opolskiego oraz gmin
sąsiednich widoczny jest w gminach: Skarbimierz,
Prószków, Lubsza oraz Chrząstowice. Najmniej
pozwoleń na budowę w stosunku do liczby
mieszkańców wydano w gminach Świerczów, Murów
i Popielów.

Rysunek 14. Wydane pozwolenia na budowę nowych budynków mieszkalnych w latach 2018-2020
w stosunku do liczby ludności - gminy powiatu opolskiego oraz gminy sąsiadujące z gminą Popielów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych (stan na 31.12.2020 r.).

²⁵ Dane GUS, Bank Danych Lokalnych (stan na 31.12.20219 r.).
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Teren gminy Popielów jest w 100% objęty
miejscowymi
planami
zagospodarowania
przestrzennego.
W
opracowanym
Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Popielów – edycja 2017
wyznaczono kierunki polityki przestrzennej gminy do
roku 2030, do których zaliczono m.in. ²⁶:
• lokalizację zabudowy mieszkaniowej
i mieszkaniowo – usługowej w zwartych obszarach
wokół terenów już zainwestowanych, w sposób

umożliwiający mieszkańcom maksymalne
wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego
jako podstawowego środka transportu;
• maksymalną ochronę terenów otwartych
o funkcji rolniczej;
• ochronę wartości przyrodniczych i wartości
kulturowych gminy.
Zakłada się także zwiększenie powierzchni pod nową
zabudowę mieszkaniową na terenie gminy o 95,3 ha
oraz pod zabudowę usługową o 47,6 ha²⁷.

Mobilność i transport zbiorowy
Stan dróg na terenie gminy Popielów jest
zróżnicowany. Częściowo wyremontowane są drogi
wojewódzkie, ich stan jest średni lub dobry. Stan
większości dróg powiatowych jest zły i nie wszystkie

posiadają utwardzoną nawierzchnię. W ostatnich
latach poczyniono jednak kilka inwestycji drogowych,
które nieco poprawiły stan infrastruktury dróg
powiatowych. Ogółem w gminie Popielów znajdują

Rysunek 15. Sieć komunikacyjna w gminie Popielów
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Źródło: Opracowanie własne.
²⁶ Studium Uwarunkowań… dz.cyt.
²⁷ Tamże.
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się 184 km dróg publicznych, z czego 88 km to drogi
gminne, ponad 70 km- drogi powiatowe, a 25 km
- drogi wojewódzkie²⁸.
Główne szlaki komunikacyjne stanowią drogi
wojewódzkie przebiegające przez teren gminy. Należą
do nich²⁹:
• DW nr 457 Brzeg – Dobrzeń Wielki;
• DW nr 458 Obórki – Czeska Wieś – Lewin Brzeski
– Skorogoszcz – Popielów;
• DW nr 462 Stobrawa – Kopanie – Łosiów –
Krzyżowice.
Pomimo
złego
stanu
dróg
powiatowych
przebiegających przez teren gminy Popielów, budżet
powiatu opolskiego na rok 2021, przewiduje jedynie
opracowanie projektu budowlano-wykończeniowego
rozbudowy drogi powiatowej nr 1149 Karłowice –
Popielów w m. Popielów ul. Wolności³⁰.
Drogi na terenie gminy Popielów - zarówno gminne,
powiatowe jak i wojewódzkie wymagają dalszych

inwestycji polegających na utrzymaniu bądź poprawie
ich stanu. Konieczne są także remonty i przebudowy
dróg, szczególnie tych o znaczeniu ponadgminnym.
Stan dróg ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości, dostępu do usług oraz
bezpieczeństwa ich użytkowników. Dla poprawy
bezpieczeństwa ważne jest także kontynuowanie
rozbudowy ścieżek pieszo-rowerowych i przebudowy
skrzyżowań, przede wszystkim wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 457, a także powiatowych
w Popielowie i Karłowicach. Istotne znaczenie dla
rozwoju gminy ma również trasa kolejowa Opole Wrocław. Niestety plany przebudowy np. dróg
powiatowych są w tym zakresie bardzo ograniczone.
Publiczną komunikację wewnątrzgminną pomiędzy
poszczególnymi miejscowościami, a także pomiędzy
gminą a największymi miastami regionu – Opolem
i Brzegiem – zapewnia komunikacja autobusowa.

Rysunek 16. Sieć połączeń komunikacyjnych (autobusowych i kolejowych) w gminie Popielów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Gminy w Popielowie (stan na 31.05.2021 r.).
²⁸ Tamże.
²⁹ Tamże.
³⁰ Uchwała Nr XXVI/185/20 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na
rok 2021.
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Najlepiej skomunikowanym z Brzegiem sołectwem są
Karłowice oraz Kurznie – 6 kursów do Brzegu oraz 4
kursy powrotne w ciągu dnia. Z kolei z sołectwa
Popielów do Brzegu odbywa się wyłącznie jeden kurs
autobusowy w ciągu dnia, bez możliwości powrotu³¹.
Najlepsze połączenie autobusowe z Opolem
posiadają sołectwa Stare Siołkowice oraz Popielów –
odpowiednio 11 i 10 kursów w ciągu dnia do Opola
oraz
10
kursów
powrotnych.
Najgorzej
skomunikowane z Opolem jest sołectwo Kuźnica
Katowska (1 kurs do Opola oraz 1 kurs powrotny) oraz
Kaniów, z którego do Opola nie kursują żadne
autobusy³².
Komunikację kolejową na terenie gminy zapewnia
przebiegająca przez jej obszar linia kolejowa nr 277
relacji Opole Groszowice – Wrocław Brochów. Na
terenie gminy znajdują się dwie stacje kolejowe:
Popielów i Karłowice. Stan infrastruktury kolejowej na
ternie gminy jest w bardzo złym stanie i wymaga
gruntowej modernizacji. Obecnie dostępne są
regionalne połączenia kolejowe realizowane przez
przedsiębiorstwo „Polregio” obejmujące przejazdy
w kierunku Opola oraz Wrocławia, a także połączenia
powrotne³³. Przez stacje w Popielowie i Karłowicach
prowadzone są dwa kursy do stacji Opole Główne
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(wczesnym ranem i późnym popołudniem)³⁴ i dwa
kursy do stacji Wrocław Główny (wczesnym ranem i
późnym popołudniem)³⁵.
Planowane są przyszłe prace na linii kolejowej
Wrocław – Opole przez Siechnice, Jelcz, Popielów (C-E
30). Głównym celem projektu jest skrócenie czasu
podróży
i
transportu
ładunków,
poprawa
punktualności oraz zwiększenie bezpieczeństwa
w ruchu kolejowym. Linia kolejowa C-E 30, łącząca
Wrocław z Opolem przez Jelcz Laskowice, pełni ważną
rolę w ruchu towarowym – stanowi równoległą trasę
do magistrali kolejowej Wrocław - Brzeg - Opole.
Zmodernizowanie trasy C-E 30 pozwoli na odciążenie
linii przez Brzeg i bardziej efektywne wykorzystanie
kolejowych połączeń w ruchu regionalnym, krajowym
i międzynarodowym³⁶.
Dostęp do transportu lotniczego dostępny jest dla
mieszkańców gminy Popielów z lotnisk krajowych.
Najbliższe porty lotnicze oferujące połączenia
krajowe oraz międzynarodowe znajdują w odległości
85 km we Wrocławiu oraz około 120 km
w Pyrzowicach.

Infrastruktura techniczna
Obszar gminy Popielów jest niemal w 100%
zwodociągowany. W skutek zakończonych w 2018 r.
przedsięwzięć polegających na budowie kanalizacji
sanitarnej, aż 98,57% mieszkańców terenu
wyznaczonej
Aglomeracji
Popielów-Karłowice
korzysta z sieci kanalizacji sanitarnej. Poza
wyznaczonym terenem Aglomeracji znajdują się
miejscowości: Popielowska Kolonia, Kuźnica Katowska
oraz część ternu Popielowa tj. Wielopole i fragment
Kabach. W miejscowości Lubienia z pozyskanych
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
środków również została wykonana sieć kanalizacji
sanitarnej, natomiast na pozostałym obszarze, ze
względów ekonomicznych wynikających z dużego
rozproszenia zabudowy mieszkaniowej, niezasadna
jest budowa sieci kanalizacyjnej. W miejscach tych
dopuszczono możliwość budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków.
W 2020 r. gmina Popielów, zgodnie z Uchwałą nr XIX/
137/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego
2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania
i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Popielów

na
dofinasowanie
realizacji
przydomowych
oczyszczalni ścieków, udzieliła 22 dotacji na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości
Popielów, Kuźnica Katowska i Stobrawa. Wysokość
udzielanych dotacji wynosiła do 9 000,00 zł³⁸.
Sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna są własnością
gminy. Administratorem sieci jest Międzygminny
Zakład Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o.
w Czarnowąsach. W oparciu o zawartą umowę,
eksploatuje on również Stację Uzdatniania Wody
w Kurzniach oraz Starych Siołkowicach, a także
oczyszczalnię w Starych Siołkowicach. W Karłowicach
na obszarze osiedla mieszkaniowego dawnego PGR-u
funkcję administratora sieci wodociągowej oraz
kanalizacyjnej pełni Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Zorza”. Siecią kanalizacyjną objęte są miejscowości
Popielów, Stare Siołkowice, Nowe Siołkowice,
Karłowice, Kurznie. Na terenie gminy funkcjonują
2 oczyszczalnie ścieków, zlokalizowane w na granicy
miejscowości Stare Siołkowice oraz Popielów, a także
w Karłowicach. Mieszkańcy oraz instytucje

³¹ ³² ³⁴ ³⁵ stan na 31.05.2021 r.
³³ h�ps://polregio.pl/pl/rozklad-jazdy-i-mapa-polaczen/rozklad-jazdy/ (stan na 31.05.2021 r.).
³⁶ h�ps://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/projekt-szybszej-kolei-z-wroclawia-przez-jelcz-do-opola-4928/, stan na
31.05.2021 r.
³⁷ Studium Uwarunkowań… dz. cyt.
³⁸ Dane pozyskane z Urzędu Gminy w Popielowie (stan na 31.05.2021 r.).
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z miejscowości nieskanalizowanych korzystają
z indywidualnych zbiorników, których zawartość
wywożona jest sukcesywnie do oczyszczalni
ścieków³⁹. W 2019 roku na terenie gminy znajdowało
się 117 zbiorników bezodpływowych oraz 67
oczyszczalni przydomowych. Wysoki poziom

zwodociągowania i skanalizowania gminy wskazuje
się na konieczność modernizacji i remontów sieci, w
tym modernizacji oczyszczalni ścieków. Dotyczy to
przede wszystkim infrastruktury, która powstała w
latach 80-tych i 90-tych XX w.

Rysunek 17. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (w % ogółu ludności)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Gminy w Popielowie (stan na 31.05.2021 r.).

Przez obszar gminy przebiegają elektroenergetyczne
linie napowietrzne wysokiego napięcia 110 kV,
napowietrzna dwutorowa linia elektroenergetyczna
400 kV oraz napowietrzna jednotorowa linia 110 kV.
Na terenie gminy Popielów zlokalizowany jest jeden
główny punkt zasilający oraz trafostacje. Długość sieci
15 kV przebiegającej przez teren gminy Popielów
wynosi 103 km, w tym 89 km to linia napowietrzna,
a 14 km to linia kablowa. Długość sieci 0,4 kV
przebiegającej przez teren gminy Popielów wynosi
100 km, w tym 93 km to linia napowietrzna, a 7 km to
linia kablowa⁴⁰.
Zaopatrzenie w energię cieplną zapewnia jedyna
działająca na terenie gminy kotłownia obsługująca
sieć ciepłowniczą. Z usług kotłowni korzysta osiedle
oraz część indywidualnych budynków w Karłowicach.
Reszta budynków na obszarze gminy korzysta

z lokalnych źródeł ciepła. Wśród systemów
zaopatrzenia w ciepło przeważają piece węglowe,
etażowe c.o. węglowe lub gazowe oraz w niewielkim
stopniu ogrzewanie elektryczne⁴⁰. Gmina Popielów
przystąpiła do realizacji programu wymian
indywidualnych źródeł ciepła w Regionalnego
programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
2014-2020, Działanie 5.5 Ochrona powietrza, na
likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła i zmianę
systemu ogrzewania na ekologiczne. Chęć wymiany
źródła ciepła na ekologiczne zadeklarowało 18
właścicieli budynków indywidualnych⁴¹. W ramach
Programu Czyste
Powietrze
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska, z którym gmina ma
podpisane Porozumienie, chęć wymiany kotłów lub
termomodernizacją zgłasza ok. 15 właścicieli
miesięcznie⁴².

³⁹ Przy wysokim poziomie zwodociągowania i skanalizowania gminy wskazuje się również na konieczność modernizacji i remontów
tych sieci, w tym modernizacji oczyszczalni ścieków. Dotyczy to przede wszystkim infrastruktury, która powstała w latach 80-tych i
90-tych XX w
⁴⁰ Studium Uwarunkowań… dz. cyt.
⁴¹ ⁴² Dane pozyskane z Urzędu Gminy w Popielowie (stan na 30.05.2021).
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Do jednych z możliwości pozyskiwania energii należą
źródła odnawialne. Na terenie gminy Popielów nie
występują farmy wiatrowe, nie występują również
prace pod przyszłe instalacje. Gmina leży w IV strefie,
niekorzystnej dla rozwoju energetyki wiatrowej,
dodatkowo rozwój tej gałęzi ograniczony jest
występowaniem znacznej ilości terenów ochronnych.
Teren gminy położony jest na obszarze, gdzie
usłonecznienie względne w ciągu roku waha się
w granicach 30-32%, a roczna liczba godzin czasu
promieniowania słonecznego wynosi 1550⁴³.
W ostatnim okresie znacznie wzrosło wykorzystanie
energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej,
obecnie na terenie gminy na wielu budynkach
jednorodzinnych
instalowane
są
panele
fotowoltaiczne. W gminie Popielów energia
słoneczna wykorzystywana do przygotowania ciepłej
wody użytkowej powinna stanowić jedno z głównych
alternatywnych źródeł energii. Nie można określić
wykorzystywania
pomp
ciepła
u
osób
indywidualnych, gdyż gmina nie prowadzi ewidencji
urządzeń. Jednakże gmina Popielów wykorzystuje
efektywnie pompy ciepła w modernizowanych

obiektach stanowiących mienie gminy. Również
mieszkańcy coraz częściej wykorzystują to źródło
ciepła w swoich nieruchomościach. Gmina korzysta
także z wodnych źródeł pozyskiwania energii. Na
terenie gminy pracuje elektrownia wodna Popielów
na rzece Odra o mocy 1,4 MW. Planowana jest także
budowa 2 kolejnych MEW (małych elektrowni
wodnych): Stobrawa – rzeka Odra oraz Karłowice –
rzeka Stobrawa o mocy do 1MW. Wśród
odnawialnych źródeł energii wysoki potencjał gminy
Popielów ulokowany jest w biomasie, natomiast brak
potencjału występuje w gałęzi biogazu rolniczego,
ponieważ na terenie gminy nie ma możliwości
budowania biogazowi rolniczych ze względu na
rozdrobnioną strukturę gospodarstw⁴⁴.
Mieszkańcy gminy mają dobry dostęp do
infrastruktury telekomunikacyjnej. Na terenie gminy
znajduje się 8 nadajników różnych operatów. Po 3
z nich znajdują się na terenie Popielowa oraz
Karłowic. Pozostałe 2 zlokalizowane są w Stobrawie⁴⁵.
Na terenie gminy Popielów działa prywatny operator
Internetu radiowego, ponadto w trakcie realizacji jest
również infrastruktura światłowodowa⁴⁶.

3.2 Społeczność lokalna
Stan ludności
Gmina Popielów liczy 7 877 mieszkańców⁴⁷, z czego
51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. Średni
wiek mieszkańców wynosi 43,3 lat i jest
porównywalny do średniego wieku mieszkańców
województwa opolskiego (43,2) oraz nieznacznie
większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski
(41,9)⁴⁸.
Gęstość zaludnienia w gminie Popielów kształtuje się
na poziomie 46 osób na 1 km⁴⁹. Największym
sołectwem pod względem liczby ludności jest
siedziba administracji gminnej, czyli sołectwo
Popielów, w którym mieszka 1 968 mieszkańców⁵⁰. Do
większych pod względem liczby ludności należą
również sołectwa Stare Siołkowice i Karłowice.
W 2020 roku na obszarze gminy Popielów
zarejestrowano
59
zameldowań
oraz

64 wymeldowania w ruchu wewnętrznym, w wyniku
czego saldo migracji wewnętrznych jest ujemne
i osiąga wartość -5⁵¹. W tym samym roku odnotowano
2 zameldowania z zagranicy oraz 18 wymeldowań za
granicę, w wyniku czego saldo migracji zagranicznych
jest ujemne i kształtuje się na poziomie -16⁵². Według
prognozy ludności gmin na lata 2017-2030
opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny
poziom migracji wewnętrznych i zagranicznych będzie
stale wzrastał. Prognozowane saldo migracji
wewnętrznych w 2030 roku kształtuje się na poziomie
-3, a saldo migracji zagranicznych na poziomie -16⁵³.

⁴³ ⁴⁶ Studium Uwarunkowań… dz. cyt.
⁴⁴ Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Popielów na lata 2012-2027.
Załącznik do uchwały nr XX/136/2012z dnia 25.10.2012; Popielów, maj 2012 r.
⁴⁵ h�p://mapa.btsearch.pl [dostęp: 22.04.2021r.].
⁴⁷ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² Dane pozyskane z Urzędu Gminy w Popielowie (stan na 30.05.2021 r.).
⁴⁸ ⁴⁹ Dane GUS, Bank Danych Lokalnych. Stan na 31.12.2020 r.
⁴⁷ Dane pozyskane z Urzędu Gminy w Popielowie (stan na 30.05.2021 r.).
⁵³ Prognoza ludności gmin… dz. cyt.
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Rysunek 18. Liczba ludności gminy Popielów w latach 2015-2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Gminy w Popielowie (stan na 31.05.2021 r.).

Rysunek 19. Ludność i saldo ludności w latach 2015-2020 w gminie Popielów i gminach sąsiednich
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Gminy w Popielowie (stan na 31.05.2021 r.).
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Na terenie gminy Popielów zamieszkuje mniejszość
niemiecka. Jak wynika z danych głównego Urzędu
Statystycznego w Warszawie, liczba mieszkańców
gminy Popielów należących do mniejszości
niemieckiej ustalona na podstawie wyników
Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań z 2011 roku
wynosiła 1786 osób⁵⁴. Tym samym gmina Popielów
znalazła się na liście gmin, w których udział osób
posiadających obywatelstwo polskie i deklarujących
przynależność do grupy narodowej lub wspólnoty
etnicznej wynosił co najmniej 20%. Na terenie gminy

aktywnie działa Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców na Śląsku Opolskim z Kołami w Popielowie
oraz w Starych Siołkowicach. W szkołach
i przedszkolach w Popielowie i Starych Siołkowicach
prowadzona jest nauka języka niemieckiego jako
języka mniejszości narodowej. W 2015 r., na
podstawie Uchwał Rady Gminy Popielów
wprowadzone
zostały
dwujęzyczne
tablice
z oznakowaniem miejscowości: Popielów, Stare
Siołkowice, Nowe Siołkowice, Lubienia, Kaniów
i Popielowska Kolonia.

Aktywność społeczna
Aktywność mieszkańców gminy Popielów wyrażana
jest poprzez różne formy działania i współpracy, m.in.
z samorządem, sołectwami i organizacjami
pozarządowymi. Aktywność ta przejawia się poprzez
zaangażowania w różnego rodzaju zrzeszenia
o charakterze hobbystycznym lub profesjonalnym, co
sprzyja integracji środowiska lokalnego oraz pozwala
na pełniejsze zaspakajanie potrzeb konkretnych grup
społecznych. W 2020 r. na terenie gminy Popielów
działały
następujące
stowarzyszenie
oraz
organizacje⁵⁵:
• Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice,
• Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Nowe Siołkowice”,
• Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa „Razem”,
• Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy
Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona,
• Związek Śląskich Kobiet Wiejskich – koło
Popielów,
• Koła Gospodyń Wiejskich w Karłowicach,
Kurzniach i Stobrawie,
• Ochotnicze Straże Pożarne w Popielowie, Starych
Siołkowicach, Karłowicach, Stobrawie i Kaniowie,
• Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na
Śląsku Opolskim - DFK Popielów i Stare
Siołkowice,
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
• Gminny Związek Wędkarski,
• Gminne Zrzeszenie Ludowe Kluby Sportowe
i kluby w nim stowarzyszone,
• Parafialne koła „Caritas”,
• Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu,
• Polski Związek Łowiecki koło łowieckie „Odyniec”
w Karłowicach oraz koło łowieckie „Łoś”
w Popielowie,
• Polski Związek Wędkarski, koło terenowe

Popielów,
sekcja rowerowa „Wandrusie”,
spotkania seniorów „Senior Cafe”,
hodowcy gołębi,
zespół folklorystyczny „Siołkowiczanki”,
zespół folklorystyczny „Lira”
orkiestra dęta „Select Band”działająca przy
Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki
i Rekreacji,
• Studio Piosenki działające przy Samorządowym
Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji,
• formacja „Euforia” – 4 grupy taneczne.
Mieszkańcy gminy Popielów realizują również
przedsięwzięcia, na które środki gwarantuje fundusz
sołecki. Fundusz ten stanowią środki w budżecie
gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie
przedsięwzięć służących poprawie warunków życia
mieszkańców. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego
decydują bezpośrednio mieszkańcy wsi na zebraniach
wiejskich⁵⁶. Środki funduszu przeznacza się na
realizację zadań, które zostały⁵⁷:
• zgłoszone we wniosku sołectwa,
• są zadaniami własnymi gminy,
• służą poprawie warunków życia mieszkańców,
• są zgodne ze strategią gminy,
• są przeznaczone na pokrycie wydatków na
działania zmierzające do usunięcia skutków klęski
żywiołowej w rozumieniu ustawy o stanie klęski
żywiołowej.
Najwięcej środków w ramach funduszu sołeckiego
wykorzystano w sołectwach: Popielów, Stare
Siołkowice, Karłowice, niemniej w przeliczeniu na 1
mieszkańca kwota w tych sołectwach jest
najmniejsza.
•
•
•
•
•
•

⁵⁴ Dane pochodzą z pisma Głównego Urzędu Statystycznego nr DRP-04-611/30/2014r z dnia 24.06.2014 r.
⁵⁵ Raport o Stanie powiatu Opolskiego za rok 2020, Opole 2020 oraz dane pozyskane z Urzędu Gminy w Popielowie (stan na
30.05.2021 r.).
⁵⁶ Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, Dz.U. 2014, poz. 301.
⁵⁷ Tamże.
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Rysunek 20. Wykonanie funduszu sołeckiego w latach 2019-2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Załącznika Nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2019
oraz 2020 rok

Ponadto mieszkańcy gminy mogą realizować zadania
inwestycyjne lub nieinwestycyjne w trybie inicjatyw
lokalnych, na które corocznie zabezpiecza się środki w
budżecie gminy. W 2021 zabezpieczono na ten cel 15
tys. zł.⁵⁸
Aktywność społeczna wyraża się także poprzez udział
w wyborach. Na poniższym wykresie zaprezentowano
poziom frekwencji wyborczej w gminie Popielów,
powiecie oraz województwie opolskim w odniesieniu
do wyborów samorządowych, wyborów do Sejmu

i Senatu, wyborów prezydenckich oraz wyborów do
Parlamentu Europejskiego.
Frekwencja wyborcza gminy Popielów w przypadku 8
na 9 wyborów w latach 2015-2020 była niższa niż
średnia frekwencja wyborcza na poziomie krajowym,
wojewódzkim oraz powiatowym. Frekwencja
przewyższyła średni poziom frekwencji wyborczej na
poziomie powiatu jedynie w przypadku I tury
wyborów samorządowych w 2018 roku.

⁵⁸ Uchwała nr XXIX/207/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów za 2021
rok.
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Rysunek 21. Frekwencja wyborcza w latach 2015-2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej

3.3 Usługi społeczne w zakresie
zdrowia i pomocy społecznej
Na terenie gminy Popielów działa Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Popielowie, który w ramach
swojej działalności realizuje zadania w zakresie
pomocy finansowej i świadczeń opiekuńczych⁵⁹.
Głównym celem funkcjonowania Gminnego Ośrodek
Pomocy Społecznej jest realizacja zadań wynikających
z ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r.,
czyli prowadzenie szeroko rozumianej pracy socjalnej
z osobami potrzebującymi jak również wypłacanie
świadczeń pieniężnych, w tym świadczeń rodzinnych,
dodatków do świadczeń rodzinnych, świadczeń
wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego⁶⁰.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom
w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa,
bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy
w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
bezradności
w
sprawach
opiekuńczo
–
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych. Pomoc społeczna szeroko rozumiana
ma wspierać rodziny i osoby w usamodzielnieniu się
oraz integracji ze środowiskiem.
Biorąc pod uwagę ilość rodzin dotkniętych danym
problemem społecznym w gminie Popielów,
dominują zjawiska ubóstwa (65 rodzin), bezrobocia
(47 rodzin) oraz alkoholizmu (38 rodzin). Występują
również problemy niepełnosprawności (25 rodzin),
a także bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych (5 rodzin).
Analizując liczbę osób w rodzinach dotkniętych
określonymi problemami społecznymi, największe
ilości osób znajdują się w rodzinach zmagającymi się
z ubóstwem (129 osób w rodzinach), alkoholizmem
(118 osób w rodzinach) oraz bezrobociem (90 osób
w rodzinach). Liczba osób w rodzinach zmagających
się z niepełnosprawnością wynosi 45, a bezradnością
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 14⁶¹.

⁵⁹ Studium Uwarunkowań… dz. cyt.
⁶⁰ Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, 2369, z 2021 r. poz. 794, 803.
⁶¹ Dane pozyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie, stan na 31.12.2020 r.
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Rysunek 22. Liczba rodzin oraz osób w rodzinach na terenie gminy Popielów zmagających się
z określonymi problemami społecznymi w 2020 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie
(stan na 31.12.2020 r.);

Liczba sporządzonych w 2020 roku formularzy
Niebieskich Kart A ogółem wyniosła 13: 2 niebieskie
karty zostały sporządzone przez przedstawiciela
jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, a 11
przez Policję⁶². W latach 2017-2019 w gminie
Popielów zostało sporządzonych łącznie 51
formularzy niebieskich kart, co stanowi około 9%
wszystkich formularzy sporządzonych w powiecie
opolskim⁶³.
W latach 2015-2020 w gminie Popielów
w największym stopniu udało się ograniczyć problemy
związane z bezradnością w sprawach opiekuńczowychowawczych - liczba rodzin dotkniętych tym
problemem zmniejszyła się o 62,10%. Spadkowi
uległa również liczba rodzin zmagających się
z problemem bezrobocia (liczba rodzin zmniejszyła
się o 62,10%) oraz niepełnosprawności (spadek liczby
rodzin o 32,43%)⁶⁴.
Znaczący spadek liczby osób borykających się
z bezrobociem oraz bezradnością w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych to sygnał, że istotnie
zmniejsza się liczba osób, którym konieczne jest
udzielenie wsparcia. Z drugiej jednak strony
zauważono wzrost liczby rodzin zagrożonych
ubóstwem i znaczący wzrost liczby osób w rodzinach
zagrożonych alkoholizmem. Na ten moment brak jest

informacji, czy wpływ na identyfikowaną zmianę ma
stan epidemii, czy może realizacja strategii
przeciwdziałania tego typu problemom (bardziej
precyzyjne rejestrowanie stanu danego zjawiska).
W ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Popielowie działa Klub Integracji Społecznej,
którego celem jest udzielanie pomocy indywidualnym
osobom oraz ich rodzinom w odbudowywaniu
i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu
społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról
społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji
zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi różnego
rodzaju programy mające na celu rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji. Przykładem
takiej inicjatywy jest projekt “Budujemy własny los nie czekamy na lepsze jutro”, w ramach którego
organizowane są warsztaty i wyjazdy, m.in.: warsztaty
kroszonkarstwa, warsztaty wikliniarstwa czy warsztaty
zdrowej żywności⁶⁵. W ostatnich latach liczba
uczestników zajęć kształtuje się na podobnym
poziomie i w 2020 r. było to 11 osób. Dzięki
działalności Klubu, GOPS może korzystać ze środków
pozabudżetowych pozyskiwanych w ramach
konkursów z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej⁶⁶.

⁶² Tamże
⁶³ Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2026 r.,
Opole 2021.
⁶⁴ Obliczenia na podstawie danych pozyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie (stan na 31.12.2020 r.).
⁶⁵ Studium Uwarunkowań… dz. cyt.
⁶⁶ Raport o Stanie powiatu… dz. cyt.
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Rysunek 23. Procentowa zmiana liczby rodzin oraz osób w rodzinach na terenie gminy Popielów
zmagających się z określonymi problemami społecznymi w roku 2020 w porównaniu do roku 2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie
(stan na 31.12.2020 r.);

W ośrodku realizowane są również zadania związane
z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy. Zgodnie z tą
ustawą powołany został Zespół Interdyscyplinarny,
którego obsługę administracyjną w postaci
dokumentacji, sprawozdań i innych spraw prowadzi
GOPS. Na podstawie ww. ustawy działają również
grupy robocze, składające się z pracowników
socjalnych, policji, pracowników oświaty, służby
zdrowia, członków gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych, których zadaniem jest
praca z rodzinami, w których istnieje podejrzenie
stosowania przemocy⁶⁷.
Kolejnym zadaniem zleconym, które realizuje GOPS,
są działania w ramach wykonywania zapisów ustawy
o pieczy zastępczej. Zgodnie z tymi przepisami gmina
zobowiązana jest do ponoszenia opłat za każde
dziecko skierowane do domu dziecka, rodziny
zastępczej lub innej placówki. Koszt umieszczenia
dziecka w placówce wynosi około 5 tys.
zł. miesięcznie. Gmina płaci w pierwszym roku pobytu

⁶⁷ Tamże.
⁶⁸ Raport o Stanie powiatu… dz. cyt.
⁶⁹ stan na rok 2020.

dziecka 10% kosztu, w następnym 30%, a w kolejnych
50%.
W roku 2020 r. z gminy Popielów: 6 dzieci przebywała
w placówce opiekuńczo wychowawczej, 3 dzieci
przebywała w rodzinie zastępczej⁶⁸. Ponadto, GOPS
zatrudnia 1 asystenta rodziny na ¾ etatu⁶⁹.
W ośrodku realizowane są również usługi opiekuńcze
dla osób starszych lub schorowanych. Ośrodek
zatrudniał 1 opiekunkę, natomiast od roku 2017
zatrudniona
została
druga
opiekunka
w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój
usług społecznych oraz wspierających osoby
niesamodzielne” realizowanego w partnerstwie
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
w Opolu. W ramach projektu, w 2019 roku usługi
opiekuńcze były świadczone przez 1 opiekunkę dla
12 osób. W 2020 r. usługi opiekuńcze świadczyła
1 opiekunka dla 11 osób. Ponadto w ramach realizacji
II edycji projektu zaplanowanej na lata 2020-2023 w
Popielowie utworzone zostaną dwa mieszkania
chronione. Dodatkowo w ramach ww. projektu osoby
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starsze i niepełnosprawne otrzymywały bezpłatnie
posiłki 7 dni w tygodniu oraz był zatrudniony kurier
społeczny, który realizował zakupy i szeroko rozumiane
wsparcie dla Seniorów⁷⁰. Dotychczasowe działania
kontynuowane są w II edycji projektu realizowanego w
latach 2020-2023.
W 2020 roku GOPS w Popielowie przystąpił również do
realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka” w ramach
którego został zatrudniony Wychowawca podwórkowy.
Ze względu na stan epidemii prowadził zajęcia w formie
zdalnej (online) dla dzieci ze Stobrawy i Lubieni. Podczas
zajęć
dzieci
rozwijały
swoje
kompetencje,
predyspozycje i mogły atrakcyjnie spędzać czas⁷¹.
W 2020 roku w gminie Popielów realizowany był
program „Wspieraj Seniora”. Program przyczynił się
do zapewnienia usługi wsparcia seniorów w wieku 70
lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii
zdecydowali się na pozostanie w domu. Zatrudniona
została dodatkowa osoba ze środków programowych,
która zajmowała się wyłącznie wsparciem Seniorów
w gminie⁷². W roku 2020 utworzony został klub seniora
w Popielowie (w ramach programu rządowego), a dzięki
środkom centralnym przyznanym w 2021 możliwe stało
się utworzenie drugiego klubu w Lubieni. Kluby te
prowadzone są przez GOPS.
W zakresie polityki społecznej i prorodzinnej gmina
Popielów realizuje coraz większy zakres zadań i usług
skierowanych do osób niesamodzielnych. Jednym z nich
jest utworzenie na terenie gminy Popielów dwóch
mieszkań wspomaganych dla dwóch osób
niesamodzielnych: osób starszych i/lub osób z
niepełnosprawnością.
W 2020 r. na terenie gminy funkcjonowały 4 Ośrodki
Zdrowia (podmioty lecznicze)⁷³:
1) Przychodnia Rodzinna „DOM ZDROWIA”
(POPIELÓW)
• liczba pacjentów w 2020 r. wynosiła: 2 223,
• liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych: 10
681, w tym kobiety: 6 097, mężczyźni: 4 584, dzieci
i młodzież do lat 18: 970, pacjenci powyżej 65 lat
– 4 904;
• odbyło się 49 wizyt domowych, w tym 30 kobiet
i 19 mężczyzn, dzieci i młodzież do lat 18: 1,
pacjenci powyżej 65 lat: 19 wizyt;
• zważywszy na epidemie COVID-19 odbywały się
również TELEPORADY, których łączna liczba
wyniosła 2 448, w tym 1 712 kobiet i 736
mężczyzn, dzieci i młodzież do lat 18: 10, pacjenci
powyżej 65 lat: 727;
• średnia liczba pacjentów na dzień to ok. 70 osób.
⁷⁰
⁷¹
⁷²
⁷³
⁷⁴

Raport o Stanie gminy Popielów (28.05.2021 r.).
Tamże.
Tamże.
Bilans Personelu Medycznego, GUS (stan na 31.12.2020 r.).
Dane GUS, Bank Danych Lokalnych (stan na 31.12.2020 r.).

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED”
Sp. J. (STARE SIOŁKOWICE)
• liczba pacjentów w 2020 r. wynosiła: 726,
• liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych: 3 067,
w tym kobiety: 1 779, mężczyźni: 1 288, dzieci
i młodzież do lat 18: 243, pacjenci powyżej 65 lat:
1617,
• w roku 2020 zważywszy na epidemie COVID-19
odbywały się również TELEPORADY, których łączna
liczba wyniosła 75, w tym 43 kobiety i 32
mężczyzn, dzieci i młodzież do lat 18: 6, pacjenci
powyżej 65 lat: 27,
• w roku 2020 było 16 wizyt domowych, w tym 13
kobiet i 3 mężczyzn, dzieci i młodzież do lat 18: 0,
pacjenci powyżej 65 lat: 16 wizyt,
• średnia liczba pacjentów na dzień to ok. 12 osób.
3) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED”
Sp. J. (KARŁOWICE)
• liczba pacjentów w 2020 r. wynosiła: 1 276,
• liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych: 9 048,
w tym kobiety: 5 151, mężczyźni: 3 897, dzieci
i młodzież do lat 18: 1 084, pacjenci powyżej 65
lat: 3 695,
• w roku 2020 zważywszy na epidemie COVID-19
odbywały się również TELEPORADY, których łączna
liczba wyniosła 255, w tym 141 kobiety i 114
mężczyzn, dzieci i młodzież do lat 18: 21, pacjenci
powyżej 65 lat: 60,
• w roku 2020 było 25 wizyt domowych, w tym 14
kobiet i 11 mężczyzn, dzieci i młodzież do lat 18: 0,
pacjenci powyżej 65 lat: 19 wizyt,
• średnia liczba pacjentów na dzień to ok. 37 osób.
4) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED”
Sp. J. (STOBRAWA) - niepełne dane o liczbie pacjentów.
Budynki Zakładów Opieki Zdrowotnej na terenie gminy
Popielów wymagają modernizacji i dostosowania do
obowiązujących przepisów.
W 2020 r. w Gminie Popielów zatrudnionych na Umowę
o pracę było 4 lekarzy (internista, neonatolog-pediatra,
internista-geriatra i lekarz rodzinny), 5 stomatologów, 4
magistrów farmaceutów, 17 pielęgniarek (z czego 12
w hospicjum) oraz 1 ratownik medyczny w Popielowie.
Liczba lekarzy, zwłaszcza lekarzy specjalistów, w gminie
jest stosunkowo niewielka. Na rok 2019, średnia liczba
lekarzy pracujących według podstawowego miejsca
pracy na 10 tys. ludności w powiecie opolskim to 6,
natomiast w Popielowie to tylko 5. Różnicę można
dostrzec jeszcze wyraźniej porównując liczbę lekarzy
pracujących ogółem na 10 tys. ludności. Średnia dla
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Rysunek 24. Personel medyczny oraz ośrodki zdrowia i apteki zlokalizowane w gminie Popielów
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Źródło: Opracowanie własne

powiatu opolskiego wynosi 17,2. Z kolei w gminie
Popielów ta liczba wynosi tylko 11,3 ⁷⁴.
Na terenie gminy Popielów funkcjonują także
następujące placówki wsparcia⁷⁵:
1) Centrum Opieki Paliatywnej Caritas Diecezji Opolskiej
(STARE SIOŁKOWICE)
• W 2020 roku placówka przyjęła 151 pacjentów,
w tym: 21 pacjentów na oddział Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego (11 kobiet), 130 pacjentów
na oddział Hospicjum Stacjonarnego (68 kobiet),
• osób w wieku powyżej 60 lat było: w Zakładzie
Opiekuńczo-Leczniczym: 14 osób (10 kobiet),
w Hospicjum Stacjonarnym: 106 osób (56 kobiet).
Centrum Opieki Paliatywnej na dzień 31.12.2020
zatrudniała
ogółem:
48
pracowników,
w tym 5 lekarzy, 26 pielęgniarek, 1 psychologa,

⁷⁵ Raport o Stanie gminy … dz. cyt.

2 fizjoterapeutów, 1 terapeutę zajęciowego, 1 logopedę,
8 opiekunów, 4 salowe.
2) Warsztaty Terapii Zajęciowej (STARE SIOŁKOWICE)
• w 2020 r. roku z działalności placówki korzystało 30
osób, w tym 16 kobiet,
• warsztaty odbywały się codziennie w godzinach
7:00 – 17:00 (wydłużono czas pracy placówki
z powodu zwiększenia godzin terapeutycznych dla
uczestników). W placówce, prowadzone były
zajęcia w różnych pracowniach m.in.: plastycznej,
ceramicznej, zabawkarskiej, informatycznej,
ogrodniczej, kulinarnej. Uczestnicy korzystają
również z terapii pedagogicznej, psychologicznej
oraz z rehabilitacji ruchowej.
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3.4 Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Głównymi jednostkami pełniącymi zadania z zakresu
bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy
Popielów są jednostki ochrony przeciwpożarowej
(Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży
Pożarnej) oraz policja. Do najważniejszych zadań
jednostek należy zaliczyć działania na rzecz ochrony
życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed
pożarami, klęskami żywiołowymi i miejscowymi
zagrożeniami⁷⁶.
Na terenie gminy Popielów działa 5 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Stare Siołkowice,
OSP Kaniów, OSP Stobrawa, OSP Popielów i OSP
Karłowice. Trzy jednostki miny Popielów są włączone
do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego – OSP
Stare Siołkowice od 1995 roku, OSP Popielów
włączona w 2013 oraz OSP Karłowice od 2020 roku⁷⁷.
Przy Ochotniczych Strażach Pożarnych w gminie
Popielów działają 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
zrzeszające łącznie 33 młodych druhów⁷⁸.
Na wyposażeniu jednostek znajduje się 8
samochodów pożarniczych (w tym 6 samochodów
gaśniczych średnich i 2 lekkie samochody

ratownictwa technicznego). Analizując wyposażenie
jednostek OSP należy zwrócić uwagę na znaczne
wyeksploatowanie i wiek pojazdów ratowniczogaśniczych należących do 5 jednostek OSP - wyjątek
stanowi jednostka OSP Stare Siołkowice, która
wyposażona jest w stosunkowo nowe samochody
ratowniczo-gaśnicze⁷⁹ ⁸⁰.
W 2020 roku na terenie gminy Popielów jednostki
ochrony przeciwpożarowej prowadziły działania 80
razy, z czego 17 razy przy pożarach, a 63 razy przy
miejscowych zagrożeniach⁸¹. Zarówno w 2019, jak
i 2020 roku, najwięcej zdarzeń odnotowano
w miesiącach letnich (czerwiec i sierpień 2019 - po
10, lipiec 2020 - 12⁸²). Zwiększona liczba zdarzeń
w miesiącach letnich w latach 2019 i 2020
spowodowana była warunkami atmosferycznymi,
takimi jak przedłużający się okres zimowy, dzięki
czemu w I kwartale nie wystąpiły pożary traw oraz
późniejsze anomalie pogodowe w postaci silnych
wiatrów co zwiększyło ilość zdarzeń związanych
z usuwaniem ich skutków w porównaniu do innych
miesięcy⁸³. Na tle pozostałych 12 gmin powiatu

Rysunek 25. Działania ratowniczo - gaśnicze prowadzone w roku 2020 przez jednostki ochrony
przeciwpożarowej w gminach powiatu opolskiego (wartości bezwzględne)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o Stanie Powiatu Opolskiego za rok 2019 oraz Informacji o działalności
przeciwpożarowej na terenie Gminy Popielów za rok 2019 i 2020.

⁷⁶
⁷⁷
⁷⁸
⁷⁹
⁸⁰
⁸¹
⁸²
⁸³

Informacja o działalności przeciwpożarowej na terenie Gminy Popielów za rok 2019 i 2020.
Tamże.
Raport o Stanie gminy… dz. cyt.
Informacja o działalności przeciwpożarowej… dz. cyt.
h�p://osp.staresiolkowice.pl/historia/ [dostęp: 30.06.2021].
Informacja o działalności przeciwpożarowej… dz. cyt.
Tamże.
Tamże.
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Rysunek 26. Działania ratowniczo - gaśnicze prowadzone w roku 2019 przez jednostki ochrony
przeciwpożarowej (na 1000 ludności)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o Stanie Powiatu Opolskiego za rok 2019 oraz Informacji o działalności
przeciwpożarowej na terenie Gminy Popielów za rok 2019 i 2020

opolskiego, gmina Popielów ma jeden z najniższych
wskaźników działań ratowniczo – gaśniczych.
Średni czas dojazdu pierwszego podmiotu
ratowniczego na miejsce zdarzenia w 2019 r. na
terenie całej gminy wyniósł 12 minut⁸⁴.

Gmina Popielów charakteryzuje się małym
współczynnikiem zagrożenia (stopień ogólnego
zagrożenia gminy określony na podstawie arkusza
kalkulacyjnego do oceny stopnia zagrożenia gminy⁸⁵).
Na jej terenie spośród wszystkich kryteriów
zagrożenia na uwagę zasługuje wyłącznie

Rysunek 27. Procentowy udział wyjazdów poszczególnych jednostek z terenu gminy Popielów w 2019
i 2020 roku

2019

2020

OSP Popielów 49%
42%

OSP Karłowice 22%

30%
22%

OSP Stare Siołkowice 17%
OSP Stobrawa 8%
OSP Kaniów 4%

4%
2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji o działalności przeciwpożarowej na terenie Gminy Popielów za rok 2019 i 2020.

⁸⁴ Tamże.
⁸⁵ Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
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występowanie obszarów leśnych zakwalifikowanych
do I i do II kategorii zagrożenia pożarowego,
zagrożenie powodziowe oraz przewóz kolejowy
materiałów niebezpiecznych. Pozostałe kryteria
klasyfikowane są głównie jako mały stopień
zagrożenia. Gmina Popielów ogółem została
zaklasyfikowana do III kategorii (w skali od I do V⁸⁶),
czyli średniego stopnia zagrożenia⁸⁷.
Biorąc pod uwagę powyższe, należy podkreślić, iż
gminę Popielów cechują trzy podstawowe zagrożenia
mające wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo.
Jest to: 1. oddalenie od większych ośrodków miejskich
(wydłużony czas oczekiwania na pomoc służby
zdrowia z Opola i Brzegu), 2. liczne cieki wodne i rzeki,

3. duże zalesienie gminy i rozległe obszary cenne
przyrodniczo, które wpływają na zagrożenie
bezpieczeństwa zdrowotnego, powodziowego i
pożarowego mieszkańców. W związku z tym ważna
jest sprawność techniczna i organizacyjna lokalnych
jednostek OSP, tj. dbałość o jakość sprzętu p. poż.,
sprzętu ratującego życie (w nagłych zdarzeniach jak
zawały serca, udary i wypadki drogowe i wypadki w
rolnictwie) i odpowiednio wyszkolonych i dobrze
zorganizowanych strażaków ochotników. W celu
zapewnienia odpowiedniej jakości, konieczne jest
także zachęcanie najmłodszych pokoleń do
uczestnictwa w życiu i działaniach jednostek OSP.

Poziom przestępczości
Gmina Popielów, podobnie jak gminy Dobrzeń Wielki,
Łubniany i Murów, znajduje się w obszarze działania
Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim. W sumie
obejmuje on swoją opieką 48 miejscowości.

W Gminie Popielów w 2019 r. nastąpił wzrost
wszczętych postępowań przygotowawczych o 7 spraw
w porównaniu do roku 2018, a następnie w 2020 r.
spadek o 25 spraw, w porównaniu do roku 2019⁸⁸.

Rysunek 28. Przestępczość i wykroczenia w gminie Popielów w 2020 r. oraz łącznie za lata 2018-2020
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Źródło: Analiza stanu bezpieczeństwa w roku 2020 i 2019 na terenie działania Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim

W 2019 r. nastąpił spadek wszczętych postępowań
przygotowawczych o 4 sprawy w stosunku do 2018 r.
W roku 2020 odnotowano spadek wszczętych
postępowań przygotowawczych o 16 spraw
w stosunku do roku 2019.
W 2019 roku nastąpił wzrost wszczętych postępowań
przygotowawczych o 2 sprawy w stosunku do roku

2018. W 2020 roku nastąpił spadek wszczętych
postępowań przygotowawczych o 5 spraw w stosunku
do roku 2019.
W gminie Popielów w 2019 r. nastąpił spadek
wszczętych postępowań przygotowawczych o 2 sprawy
w stosunku do roku 2018, a w 2020 r. nastąpił spadek
o 3 sprawy w stosunku do roku 2019.

⁸⁶ Tamże.
⁸⁷ Informacja o działalności przeciwpożarowej… dz. cyt.
⁸⁸ Analiza stanu bezpieczeństwa w roku 2020 na terenie działania Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim.
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Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Na terenie gminy Popielów można zaobserwować
znaczne zmniejszenie liczby rannych w wypadkach
drogowych w stosunku do roku 2018. Zmalała także
liczba samych wypadków. Liczba kolizji w ruchu
drogowym była podobna we wszystkich latach. Na tle

pozostałych 12 gmin powiatu opolskiego, gmina
Popielów ma jeden z najniższych wskaźników
bezwzględnej liczby zdarzeń drogowych (wypadków
i kolizji) oraz najniższy wskaźnik zdarzeń drogowych
(4,27) w przeliczeniu na 1000 osób.

Rysunek 29. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym (liczba zdarzeń) na terenie gminy Popielów
w latach 2018-2020
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Źródło: Analiza stanu bezpieczeństwa w roku 2020 i 2019 na terenie działania Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim.

Rysunek 30. Liczba zdarzeń drogowych w 2019 roku w poszczególnych gminach powiatu opolskiego
(w wartościach bezwzględnych i na 1000 ludności)

16,00

na 1000 ludności

12,00
8,00
4,00

4,27

0,00

wartości bezwzględne
150
100
34

50

od
em

Ni

ur
ów
M

lin
Oz
im
ek
Po
pi
el
ów
Pr
ós
Ta
zk
rn
ów
ów
Op
ol
sk
i
Tu
ra
w
a
Tu
ło
w
ice
Łu
bn
ia
ny

Ch

rz
ąs
to
Do
wi
br
ce
ze
ń
W
ie
lki
Dą
br
Ko
ow
m
a
pr
ac
hc
ice

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o Stanie Powiatu Opolskiego za rok 2019.
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3.5 Edukacja i opieka nad dziećmi
Na terenie gminy Popielów funkcjonuje 6 publicznych
jednostek
oświatowych
kształcących
i wychowujących dzieci i młodzież, z czego 3 to szkoły
podstawowe i 3 to przedszkola. Działa również

1 specjalne liceum ogólnokształcące dla uczniów
niedostosowanych społecznie.

Tabela 2. Placówki oświatowe w gminie Popielów

Nazwa jednostki oświatowej

Adres

Obwód

Przedszkole Publiczne w Karłowicach

ul. Młyńska 1,
46-037 Karłowice

-

Przedszkole Publiczne w Popielowie

ul. Powstańców 26,
46-090 Popielów

-

Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach

ul. Piastowska 15,
46-083 Stare Siołkowice

-

Niepubliczne Artystyczne Przedszkole A�-Tude

ul. Michała 2,
46-083 Stare Siołkowice

-

ul. Kolejowa 9,
46-037 Karłowice

Karłowice, Kurznie, Kuźnica
Katowska

ul. Powstańców 14,
46-090 Popielów

Popielów, Popielowska, Kolonia,
Lubienia, Stare Kolnie, Rybna,
Stobrawa, Kaniów

ul. Klapacz 62,
46-083 Stare Siołkowice

Stare Siołkowice, Nowe
Siołkowice

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne
dla Uczniów Niedostosowanych - Społecznie
Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci
i Młodzieży "Razem w Przyszłość" w Stobrawie

ul. Witosa 30,
46-090 Stobrawa

-

Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy Towarzystawa Społecznych
Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w
Przyszłość" w Stobrawie

ul. Witosa 30,
46-090 Stobrawa

-

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana
Dzierżona w Karłowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych
Siołkowicach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rejestru Szkół i placówek Oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zgodnie z Informacją o stanie realizacji zadań
oświatowych gminy Popielów w roku szkolnym
2019/2020 do szkół i przedszkoli na terenie gminy
Popielów uczęszczało łącznie 765 dzieci, z tego 509 to
uczniowie szkół podstawowych, a 256 to dzieci
uczęszczające do przedszkola. W porównaniu do roku

szkolnego 2018/2019 liczba uczniów szkół
zmniejszyła się z 558 do 509, natomiast liczba dzieci
objętych opieką przedszkolną zwiększyła się z 243 do
256. W związku z rekrutacją do przedszkoli
publicznych na terenie gminy Popielów, z powodu
braku miejsc nie dostało się 7 dzieci⁸⁹.

⁸⁹ Informacja o stanie i realizacji zadań oświatowych gminy Popielów w roku szkolnym 2019/2020, Październik 2020 r.
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Tabela 3. Charakterystyka wybranych placówek oświatowych gminy Popielów

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Średnia liczba
dzieci na
oddział

Zatrudnienie
nauczycieli
(etaty)

Przedszkole
Publiczne w
Karłowicach

63

3

21

5,49

6

-

Przedszkole
Publiczne
w Popielowie

121

5

24,20

7,37

9,63

74

Przedszkole
Publiczne w Starych
Siołkowicach

72

3

24

5,21

7,75

49

Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Ks.
Jana Dzierżona w
Karłowicach

138

10

13,80

13,20

8,25

-

Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Popielowie

230

13

17,70

29,08

10

203

Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Starych
Siołkowicach

141

8

17,63

17,53

4,5

118

Nazwa jednostki
oświatowej

Zatrudnienie
Język
obsługi (etaty) mniejszościowy

Źródło: Opracowanie na podstawie Informacji o stanie i realizacji zadań oświatowych gminy Popielów w roku szkolnym 2019/2020,
październik 2020 r.

Tabela 4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w szkołach na terenie gminy Popielów

Przedmiot

PSP
Popielów

PSP
Karłowice

PSP Stare
Siołkowice

Średnia gminy

Średnia woj.
opolskiego

Średnia kraju

Język polski

55,4%

58,0%

53,9%

55,6%

60%

59%

Matematyka

40,2%

36,3%

41,3%

39,6%

45%

46%

Język niemiecki

62,2%

43,0%

60,0%

57,5%

56%

45%

Język angielski

52,6%

56,0%

63,09%

57,3%

54%

54%

NISKA/ŚREDNIA/WYSOKA wartość

Źródło: Opracowanie na podstawie Informacji o stanie i realizacji zadań oświatowych gminy Popielów w roku szkolnym 2019/2020,
październik 2020 r.
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W roku szkolnym 2020/2021 liczba uczniów
deklarujących chęć nauki języka mniejszości
narodowej w odniesieniu do ogólnej liczby uczniów
kształtowała się następująco: PSP Popielów
159
uczniów (na 233 uczniów), PSP Stare Siołkowice 98
uczniów, na 146 uczniów co daje łącznie 257
uczniów.
Język
mniejszości
nauczany
był
również
w przedszkolach. Liczba dzieci, których rodzice złożyli
deklaracje o chęci nauki języka mniejszościowego
w przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021
wynosiła odpowiednio: PP Popielów
74
dzieci
(na 121 dzieci), PP Stare Siołkowice
50
dzieci
(na 75 dzieci), daje to razem
124 przedszkolaków.
W sumie nauczaniem języka mniejszości narodowej
w roku szkolnym 2020/2021 objętych zostało 381
uczniów, co stanowi 49,03 % wszystkich uczniów
uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie
gminy Popielów (stan na 30.09.2020r.)⁹⁰.
Uczniowie gminnych szkół w roku szkolnym
2019/2020 uczestniczyli między innymi w konkursach
na szczeblu lokalnym i wojewódzkim oraz zawodach
sportowych z wielu dziedzin, w których odnosili liczne
sukcesy. W roku szkolnym 2019/2020 Stypendium
Wójta Gminy otrzymało 33 uczniów, wśród nich
znajdowało się 13 uczniów PSP w Popielowie, 10
uczniów PSP w Karłowicach oraz 10 uczniów PSP
w Starych Siołkowicach. Stypendium ma charakter
jednorazowej nagrody pieniężnej w wysokości 300
złotych i przyznawane jest w kategoriach sportu,
edukacji i pracy prospołecznej. Gmina stara się
również zwiększać dostępność dzieci do zajęć
pozalekcyjnych, stąd współfinansowanie przez gminę
programu „Animator ORLIK”, udostępnianie dzieciom
hal sportowych w okresie ferii oraz udział dzieci
w zajęciach sportowych organizowanych w ramach

zadania „sport dla wszystkich”, a także „szkolnego
klubu sportowego”⁹¹.
Gmina Popielów podejmuje działania na rzecz
wyrównywania szans edukacyjnych, które realizuje
poprzez udzielanie pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej w formie stypendium szkolnego
lub zasiłku szkolnego, a także poprzez realizację
programu „Posiłek w szkole i w domu”, który
gwarantuje dzieciom z najuboższych rodzin bezpłatne
posiłki. Ponadto, uczniowie szkół podstawowych mają
dostęp do opieki pedagoga, psychologa oraz
logopedy. Również w przedszkolach dzieci posiadają
dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej⁹².
Współczynnik skolaryzacji bru�o (stosunek liczby
osób uczących się na danym poziomie kształcenia do
liczby ludności w grupie wieku określonej jako
odpowiadająca temu poziomowi nauczania) dla szkół
podstawowych w 2019 roku wynosił 90,53% i był
nieznacznie mniejszy od wartości współczynnika dla
województwa opolskiego (92,84%) oraz kraju
(93,69%).
W roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli
uczęszczało 256 dzieci, co stanowi 95,4% dzieci
w wieku 3-5 lat⁹³. Na obszarze gminy funkcjonują dwa
żłobki niepubliczne: punkt żłobkowy w Popielowie
oraz niepubliczny żłobek i przedszkole artystyczne w
Starych Siołkowicach. Ponadto na terenie gminy
funkcjonuje również niepubliczny żłobek w Starych
Siołkowicach "Niepubliczne Artystyczne Przedszkole i
Żłobek A�-tude". Struktura wydatków budżetu gminy
według udziałów wskazuje, iż wydatki na oświatę
i wychowanie w 2017 roku wynosiły 28,9%, w 2018
roku 25,3%, natomiast w 2019 roku było to 31,1%⁹⁴.

Tabela 5. Dzieci w przedszkolach na 100 miejsc - gmina Popielów na tle gmin powiatu w 2019 roku
(pozycja gminy wśród gmin województwa)

Gmina

Pozycja gminy

Gmina

Pozycja gminy

Murów

3

Dąbrowa

37

Łubniany

5

Prószków

45

Niemodlin

12

Popielów

53

Turawa

19

Ozimek

54

Tarnów Opolski

20

Komprachcice

55

Tułowice

25

Chrząstowice

66

Dobrzeń Wielki

35

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020r.
⁹⁰
⁹¹
⁹²
⁹³
⁹⁴

Raport o stanie powiatu… dz. cyt.
Informacja o stanie i realizacji zadań oświatowych… dz. cyt.
Tamże.
Dane GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2019 r.
Statystyczne Vademecum Samorządowca Gminy Popielów, GUS, 2020 r.
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Rysunek 31. Liczba miejsc w przedszkolach na 1000 dzieci w wieku 3-6 lat w gminach powiatu
opolskiego (2015-2018)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych stan na 31.12.2018 r.)

Stan techniczny i funkcjonalność budynków
oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych
ulega stałej poprawie, co jest rezultatem znacznych
nakładów
finansowych.
Do
najważniejszych
remontów i inwestycji w roku szkolnym 2019/2020
należy zaliczyć⁹⁵:
• remont jadalni w PSP w Popielowie;
• gruntowny remont budynku przy ulicy Klapacz
62 stanowiącego docelową siedzibę szkoły
w Starych Siołkowicach;
• remont sali do zajęć dydaktycznych oraz
wymianę stołów oraz krzeseł do jadalni PP
w Starych Siołkowicach.
Dowóz dzieci do placówek oświatowych w gminie
Popielów jest realizowany przez Przedsiębiorstwo

Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. W roku
szkolnym
2019/2020
średnio
dowożonych
miesięcznie było 260 uczniów. Koszt jednostkowy
imiennego biletu miesięcznego wynosił w 2020 roku
81,81 zł i był pokrywany z budżetu gminy⁹⁶. Dzieci
dojeżdżające mają zapewnioną opiekę w czasie
przewozu oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach
świetlicowych⁹⁷.
W 2020 roku gmina Popielów sfinansowała również
dowóz 5 dzieci niepełnosprawnych do szkół
specjalnych w Opolu. Kwota, jaką wydatkowano na
ten cel w roku szkolnym 2019/2020 wyniosła
33 174zł⁹⁸.

3.6 Kultura i dziedzictwo kulturowe
Na terenie gminy Popielów najważniejszą instytucją
kulturalną jest Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki
i Rekreacji w Popielowie, w ramach którego działają domy
kultury w Popielowie i Karłowicach oraz świetlice wiejskie w
Kurzniach, Stobrawie, Rybnej, Starych Siołkowicach, Lubieni,
Kaniowie i Starych Kolniach. Prowadzi zróżnicowaną
działalność m.in. pokazy teatralne, kółka zainteresowań,
warsztaty i naukę gry na instrumentach, a także prowadzi

działania związane z zachowaniem bogactwa
i różnorodności kulturalnej i tradycji mieszkańców. Ponadto
realizuje projekty współfinansowane ze środków
zewnętrznych nakierowane na rozszerzenie oferty
kulturalnej m.in. o warsztaty rękodzieła i prezentacji
ginących zawodów, tańca i rzeźby. Oferta kulturalna
skierowana jest zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych
i seniorów.

⁹⁵ Informacja o stanie i realizacji zadań oświatowych… dz. cyt. - Część obiektów oświatowych wymaga dalszej modernizacji i dostosowania do zmieniających się potrzeb, jak np. Przedszkole Publiczne w Karłowicach.
⁹⁶ Dane pozyskane z Urzędu Gminy w Popielowie (stan na 31.05.2021)
⁹⁷ Tamże.
⁹⁸ Informacja o stanie i realizacji zadań oświatowych… dz. cyt.
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W roku 2020 Centrum Kultury prowadziło następujące
zespoły i sekcje: Zespół taneczny Euforia, Orkiestra Dęta
„Select Band”, Zespół folklorystyczny „Siołkowiczanki”,
Zespół śpiewaczy „Lira”, sekcja turystyczno-rowerowa
„Popielowskie Wandrusie”, Studio Piosenki, sekcja
plastyczna, zajęcia „Senior Caffe”, Grupa teatralna dla dzieci
i młodzieży, Studio Instrumentalne „Wszystko gra”, zajęcia
z zumby dla dzieci i dorosłych, zajęcia sensoryczne dla
małych dzieci.
W gminie Popielów działa szereg zespołów wokalnoinstrumentalnych, tanecznych i folklorystycznych. Wiele
z nich z powodzeniem bierze udział w konkursach na
szczeblu regionalnym oraz ponadwojewódzkim. Niektóre
z nich funkcjonują nieprzerwanie od ponad 30 lat⁹⁹.
Na terenie gminy Popielów działają również liczne świetlice
wiejskie i wiejskie Domy Kultury¹⁰⁰:
• Dom Kultury w Popielowie – w ramach którego
prowadzone są zajęcia: tańca nowoczesnego,
teatralne, fotograficzne, orkiestry dętej, gry na
instrumentach, hobbystyczno-kreatywne, studio
piosenki, zajęcia Studio Piosenki „Ekspresja”, Dziecięcy
Zespół Wokalny „Wiolinki”, zajęcia kreatywne dla
seniorów;
• Dom Kultury w Karłowicach – w ramach którego
prowadzone są zajęcia: tańca nowoczesnego,
plastyczne, płatnej nauki gry na instrumentach, zajęcia
teatralne dla dzieci i dorosłych;
• Świetlica wiejska w Kaniowie prowadząca zajęcia
hobbystyczno-kreatywne, Senior Caffe;
• Dom Ludowy w Rybnej prowadzący zajęcia
hobbystyczno-kreatywne;
• Świetlica wiejska: w Starych Siołkowicach (prowadząca
grupę Siołkowiczanki oraz Schalkowitzer

Heimatmelodie), Lubieni, Starych Kolniach, Stobrawie
w Kurzniach (zajęcia kreatywne dla seniorów).
W miejscowości Popielowska Kolonia mieszkańcy
dysponują zamykaną wiatą. Z kolei w Nowych Siołkowicach
miejscem spotkań i wydarzeń kulturalnych jest altana
z placem sołeckimi, wykorzystywana głównie w okresie
wiosennym i letnim. W Kuźnicy Katowskiej w 2019 r., na
skutek pożaru altana sołecka uległa całkowitemu
zniszczeniu. Na chwilę obecną miejscowość dysponuje
jedynie placem. Potrzeby w zakresie utworzenia nowych
świetlic wiejskich zgłaszane są przez mieszkańców Nowych
Siołkowic i Kuźnicy Katowskiej.
Ponadto w gminie funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna,
zlokalizowana w Popielowie. Jej filie działają także
w miejscowościach: Stare Siołkowice, Karłowice, Stobrawa.
Biblioteka udostępnia wszystkim zainteresowanym książki,
czasopisma i inne zbiory biblioteczne. Zbiory obcojęzyczne
posiadają 2 biblioteki w miejscowościach: Popielów
i Karłowice. Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać
z bezpłatnego dostępu do Internetu. W 2020 r. łącznie
zasoby Biblioteki obejmowały 49620 pozycji książkowych
oraz 119 audiobooków. W 2020 roku łącznie wypożyczono
14957 książek, z czego 81 książki ze zbiorów
obcojęzycznych¹⁰¹. Biblioteka organizuje także wystawy,
konkursy i akcje promujące czytelnictwo¹⁰². Użytkownicy
usług bibliotecznych to przede wszystkim czytelnicy
korzystający ze zgromadzonych w bibliotece książek,
czasopism, informacji oraz czytelni internetowej. W 2020
roku w bibliotece oraz filiach było zarejestrowanych 1178
użytkowników, co stanowi 14,5% mieszkańców gminy,
w tym 985 czytelników aktywnie wypożyczających.

Rysunek 32. Czytelnictwo bibliotek w gminach powiatu opolskiego
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2020 r.
⁹⁹ Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie, h�ps://sck�r.pl [dostęp 31.05.2021 r.].
¹⁰⁰ Dane pozyskane z Urzędu Gminy w Popielowie, stan na 31.05.2021 r.
¹⁰¹ Tamże.
¹⁰² Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie, h�ps://bibliotekapopielow.pl [dostęp 31.05.2021 r.].
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Tradycje i zwyczaje kulturowe gminy Popielów
Zwyczaje, obrzędy i tradycje pielęgnowane są na terenie
gminy Popielów w formie cyklicznych i jednorazowych
wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum
Kultury, sołectwa, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola,
Urząd Gminy oraz Gminną Bibliotekę Publiczną. Do
najważniejszych zaliczyć można¹⁰³:
• Marzanki (Stare Siołkowice) - lokalny zwyczaj
polegający na wystawieniu w oknach
przystrojonych w kolorowe wstążki kukieł marzanek
i marzołków w Niedzielę Palmową;
• Wodzenie niedźwiedzia (Stare i Nowe Siołkowice),
oraz Wodzenie kozła (Popielów) - korowód złożony
z przebierańców chodzi przez wieś od domu do
domu, prowadząc osobę w stroju niedźwiedzia, lub
żywego kozła [zwierzę];
• Rosenmontag (Stare Siołkowice) – tzw. różowy,
ostatkowy poniedziałek, podczas którego
uczestnicy zabawy tanecznej przebierają się
w różnorakie stroje;
• Oktoberfest (wydarzenie gminne i sołeckie)
jesienne święto biesiadne zbioru chmielu, święto
piwa;
• Coroczny konkurs gwarowy organizowany przez
Gminną Bibliotekę Publiczną - polega na
tłumaczeniu haseł ze śląskiej gwary;
• Dożynki - święto plonów organizowane w każdym
sołectwie oraz w formie wydarzenia gminnego,
czasem wojewódzkiego;
• Noc świętojańska (Karłowice) plenerowe obchody
słowiańskiego święta (zabawa przy ognisku,
puszczanie wianków na rzece, mile widziany udział
w przebraniach);

•
•

•
•

•

•

•

•

Babski comber – taneczna impreza karnawałowa
dla kobiet;
Spotkania kulinarne podczas których
przygotowywane są regionalne, lokalne potrawy.
W ramach podsumowania spotkań powstała
książka kulinarna pn. Popielowskie Spotkania
Kulinarne „Od wodziunki do pranzunki”,
zawierająca przepisy potraw, które od pokoleń
gościły na lokalnych stołach;
Warsztaty zdobienia jaj wielkanocnych kroszonkarstwo;
Pielęgnowanie pamięci o wybitnych osobach
związanych z terenem gminy (Jakub Kania, ks. Jan
Dzierżon)
Wspieranie tradycji i znajomości historii lokalnej
(wydawanie książek i albumów lokalnych
historyków i twórców - m.in. Andrzeja Stampki,
O�o Spiśli, Manfreda Kutymy, wznawianie starszej
literatury historycznej i prac literackich, wystawy,
prelekcje, pokazy biblioteczne)
Europejskie Dni Dziedzictwa - wydarzenia
edukacyjno – kulturalne organizowane na terenie
średniowiecznego zamku w Karłowicach;
Założenie i udostępnienie mieszkańcom Izby
Śląskiej w Popielowie oraz Izby Pamięci Jakuba Kani
w Starych Siołkowicach;
Spotkania edukacyjno – kulturalne dla dzieci,
młodzieży dorosłych i seniorów dotyczące
przywoływania, kultywowania i pielęgnowania
lokalnych tradycji i obyczajów.

Dziedzictwo kulturowe
Ważnym elementem dziedzictwa jest ukształtowana
historycznie sieć parafialna kościoła rzymsko-katolickiego i
ewangelicko-augsburskiego. Na terenie gminy działa 11
kościołów parafialnych i filialnych. Sześć z nich (2 w
Popielowie, w Kurzniach, w Starych Siołkowicach, w
Karłowicach i ewangelicki w Lubieni) to zabytki wpisane do
rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
Wszystkie obiekty stanowią ważne punkty dla społeczności
wiejskiej, również dla architektonicznego i krajobrazowego
dziedzictwa wsi, w związku z czym są utrzymywane dobrym
stanie i wysokiej estetyce.¹⁰⁴.
Na terenie gminy Popielów znajduje się znaczna liczba
zabytków, wśród nich należy wyróżnić 13 obiektów

i zespołów obiektów wpisanych do rejestru zabytków
(nieruchomych) województwa opolskiego oraz 21
stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru
zabytków archeologicznych. Ponadto na terenie gminy
zlokalizowanych jest 197 pozostałych stanowisk
archeologicznych. Do Gminnej Ewidencji Zabytków
nieruchomych wpisano 306 obiektów.
Na szerszy opis zasługuje Zamek w Karłowicach. Został on
zbudowany około 1350 roku na planie nieregularnego
czworoboku, z cylindryczną wieżą od zachodu chroniącą
bramę. Pełnił funkcję siedziby rycerskiej. W średniowieczu
zamek należał do śląskich rodów możnowładczych
Czamborów, Zedlitzów i Beesów (1440-1565). W 1565 roku

¹⁰³ Sprawozdanie z zaplecza kulturowego i turystycznego, Popielów 2020 r.
¹⁰⁴ Dane z Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Urzędu Gminy w Popielowie.
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Tabela 6. Kościoły w gminie Popielów

Kościół

Miejscowość

Ulica

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kaniów

ul. Wiejska

Parafialny pw. św. Michała Archanioła

Karłowice

ul. Kościelna 8

Rzymskokatolicki pw. św. Judy
Tadeusza

Kurznie

ul. Mickiewicza 23

Rzymskokatolicki św. Maksymilian
Maria Kolbe

Lubienia

ul. Wiejska 30

Ewangelicko-augsburski

Lubienia

ul. Wiejska 34

Matki Boskiej i św. Andrzeja (kościół
cmentarny)

Popielów

ul. Klasztorna 12A

Parafialny pw. NMP

Popielów

ul. Kościuszki 10

Rzymsko-katolicki pw. Najświętszej

Rybna

ul. Kościelna

Rzymsko-katolicki pw. św. Antoniego

Stare Kolnie

ul. Zawadzkiego

Parafialny pw. św. Michała Archanioła

Stare Siołkowice

ul. Michała 1

Rzymsko-katolicki pw. Wniebowzięcia

Stobrawa

ul. Witosa 25

Źródło: Opracowanie własne

stał się własnością książąt brzeskich z dynas�i Piastów jako
siedziba myśliwska i zarządu dóbr. Dokończyli oni
renesansową przebudowę zamku, w tym narożny budynek
z bramą. Po 1675 roku siedziba administracji cesarskiej. Ok.
1715 r. zbudowano barokową kaplicę dla miejscowych
katolików. W latach 1835-1870 posługę w kościele pełnił ks.
Jan Dzierżon. W XVIII-XIX wieku powstało skrzydło
południowe. Od połowy XVIII wieku siedziba zarządu i
dzierżawców państwowych dóbr ziemskich. W początku XX
wieku sprzedany prywatnym właścicielom (do 1945 roku)
Bryła i wnętrza noszą ślady licznych przebudów
i modernizacji.
Zamek otoczony jest parkiem z zachowanym starodrzewem
i częściowo zachowaną fosą. Ograniczony jest dawnym
biegiem rzeki Stobrawy (kanał Młynówka) i nowym

¹⁰⁵ dane pozyskane z Urzędu Gminy w Popielowie.

korytem rzeki Stobrawy. Po zakończeniu II wojny światowej
zamek stał się własnością Skarbu Państwa. Znajdowały się
tam Nadleśnictwo wraz z mieszkaniami dla pracowników,
przedszkole, a przejściowo siedziba Gromadzkiej Rady
Narodowej. Do lat 50 XX wieku w kaplicy zamkowej mieściła
się parafia katolicka, następnie do lat 70 XX wieku służyła
wiernym kościoła ewangelicko-augsburskiego. W końcu lat
70 XX wieku poddany częściowemu remontowi i w
następnej dekadzie przekazany prywatnemu inwestorowi.
Zmiana sytuacji gospodarczej po 1989 r. przyczyniła się do
pogorszenia możliwości finansowych właściciela, co
wpłynęło negatywnie na stan zabytku. W 2006 roku po
licytacji komorniczej zamek znalazł nowego właściciela,
który przeprowadził szeroko zakrojone prace badawcze,
zabezpieczające i remontowe. Zamek jest okazjonalnie
udostępniany do zwiedzania turystom oraz na wydarzenia
kulturalne¹⁰⁵.
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Rysunek 33. Wybrane obiekty zabytkowe gminy Popielów

kościół pw. św. Judy Tadeusza
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kościół rzymsko-katolicki
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Królowej Aniołów
Lubienia

Stare Kolnie

kościół cmentarny pw. Matki Boskiej
i św. Andrzeja w Popielowie
Kaniów
Bry
nic
a

Rybna

Nowe
Siołkowice

Popielów
458

Brynica

457
r
Od
a

Popielowska
Kolonia
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
województwa opolskiego – stan na dzień 30 września 2020 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

W zabudowie gminy przeważają obiekty powstałe
przed 1945 rokiem, wśród których 30% stanowią
budynki powstałe przed 1918 rokiem, w tym
posiadające cechy zabytkowe. Wśród zabytków
nieruchomych najliczniej występują budynki
mieszkalne oraz przemysłowe i gospodarcze. Cenną
grupę stanowią obiekty sakralne i budynki
użyteczności publicznej.
Na terenie gminy Popielów zlokalizowane są strefy
ochrony konserwatorskiej, mające na celu ochronę
krajobrazu kulturowego gminy. Wśród nich wyróżnić
należy strefę „A”, ścisłej ochrony konserwatorskiej,
która została wyznaczona dla kościoła filialnego p.w.

¹⁰⁶ Studium Uwarunkowań… dz. cyt.

św. Judy Tadeusza w miejscowości Kurznie. Strefa „B”,
częściowej ochrony konserwatorskiej obejmuje
centra miejscowości: Stare Siołkowice, Popielów,
Popielowska Kolonia, Rybna, Stare Kolnie, Stobrawa,
Kurznie, Lubienia, Kaniów. Co więcej, w miejscowości
Karłowice wyznaczono granicę układu ruralistycznego
o wartościach kulturowych. Jest to strefa ochrony
krajobrazu obejmująca obszar krajobrazu integralnie
związanego z zespołem zabytkowym, a jej
wprowadzenie ma na celu zapewnienie ekspozycji
zabytkowych struktur i ich publiczną dostępność
z
zagospodarowaniem
niepowodującym
zewnętrznych zagrożeń¹⁰⁶.
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Obiekty dziedzictwa kulturowego na terenie gminy
Popielów cechuje wysoki poziom ochrony oraz
dbałości o ich stan.
Do najbardziej znanych postaci związanych z gminą
Popielów należą:
• Ks. Jan Dzierżon - nazywany w środowisku
naukowym
„ojcem
współczesnego
pszczelarstwa”, a przez pszczelarzy „królem
pszczół”. W roku 1835 ksiądz Jan Dzierżon został
proboszczem parafii w Karłowicach gdzie przez
kilkadziesiąt lat prowadził badania związane
z życiem pszczół. Do dwóch jego najważniejszych
osiągnięć należy zaliczyć: odkrycie zasad
konstrukcji ula z ruchomą zabudową oraz
odkrycie partenogenezy u pszczół¹⁰⁷;
• Jakub Kania - polski poeta i pisarz ludowy, działacz
oświatowy i narodowy, urodzony 11 lipca 1872 r.
w Starych Siołkowicach w rodzinie rolniczej Jana
i Elżbiety z domu Glatki. Propagował historię
Śląska, polskie tradycje i zwyczaje, a także język
polski. Aktywnie działał w Związku Polaków
w Niemczech. Pisał dla „Gazety Opolskiej”,
„Katolika” i „Nowin Opolskich”. Wziął udział w II
i III powstaniu śląskim, po którym musiał opuścić
rodzinne Siołkowice. Po powrocie wznowił
działalność narodową i literacką – pisał wiersze
okolicznościowe, agitacyjne i patriotyczne, a także
utwory sceniczne dla teatrów amatorskich. Był
prześladowany przez władze niemieckie. Po II
wojnie światowej organizował polską szkołę
w Siołkowicach. W PRL-u działał w wielu
organizacjach społecznych i był członkiem
Związku Literatów Polskich. Zmarł 3 grudnia 1957
r. w Siołkowicach¹⁰⁸;
• Karl Friedrich Schinkel - wybitny architekt
niemiecki 1 połowy XIX wieku, wszechstronny
twórca i projektant, twórca Rundbogens�l,
prekursor historyzmu w architekturze i ochrony
zabytków.
Autor
niezrealizowanego,
klasycystycznego projektu kościoła w Kurzniach.
Współtwórca m.in. kościoła w Kurzniach i

Gmina Popielów

•

•

organów w kościele Starych Siołkowicach¹⁰⁹.
Gmina
Popielów
objęta
jest
szlakiem
architektonicznym K. F. Schinkla.
O�o Spiśla - dzieciństwo i młodość spędził
w Nowych Siołkowicach. Do Niemiec wyjechał
w latach siedemdziesiątych. Z wykształcenia był
lekarzem, a z zamiłowania pasjonatem historii
swoich rodzinnych stron. Już w Niemczech i
w języku niemieckim wydał kilka książek
traktujących o historii ziem, na których dorastał.
Autor publikacji "Szlakiem pięknych górnośląskich
wsi Stare Siołkowice, Popielów, Chróścice".
Opisuje w niej codzienne życie mieszkańców
Starych Siołkowic, Popielowa, i należących do
sąsiedniej gminy Dobrzeń Wielki, Chróścic¹¹⁰;
Andrzej Stampka - autor książki “Moje Siołkowice.
Obrazki z przeszłości” wydanej w 1970 r. przez
Instytut Śląski. Jej nieocenzurowana wersja “Z
dziejów Siołkowic i okolicy” została wydana przez
Gminną Bibliotekę w Popielowie w 2018r.¹¹¹;

¹⁰⁷ Por.: www.popielow.pl, h�ps://staresiolkowice.pl/portrety-dzierzona-tworcy-nowoczesnego-bartnictwa-ii/, h�ps://
www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1570434,Jan-Dzierzon-slaski-wladca-pszczol, h�ps://www.muzeum.kluczbork.pl/muzeumstandard/patron-muzeum, h�ps://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Dzierżon [dostęp:30.05.2021].
¹⁰⁸ Dane z Fundacji dla dziedzictwa, h�ps://www.dladziedzictwa.org/2018/07/20/jakub-kania-1872-1957-poeta-i-powstaniec-slaski/
[dostęp 30.05.2021].
¹⁰⁹ h�ps://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Schinkel-Karl-Friedrich;3973015.html, h�p://stobrawskiszlak.pl/2385/z-cyklu-szklakiem-historiiprzyrody-i-kultury-kosciol-sw-judy-tadeusza-w-kurzniach.html [dostęp:30.05.2021].
¹¹⁰ h�ps://nto.pl/biblioteka-w-popielowie-wyda-ksiazke-o�ona-spisli/ar/4431297 [dostęp:30.05.2021].
¹¹¹ Por.: www.popielow.pl, www.nto.pl, h�ps://opowiecie.info/wydano-ksiazke-o-dziejach-starych-siolkowicach-2/,h�ps://
staresiolkowice.pl/historia/[dostęp:30.05.2021].
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4 ŚRODOWISKO
4.1 Zasoby przyrodnicze
Gmina Popielów jest bogata w obszary o walorach
przyrodniczych. Ponad 11000 ha na terenie gminy
zajmuje Stobrawski Park Krajobrazowy, co stanowi
ok. 70% powierzchni gminy. Na jego terenie znajduje
się bogate środowisko leśne, liczne oczka, cieki
wodne i zadrzewienia śródpolne, ciekawe i unikatowe
w skali kraju okazy fauny (w tym 250 gatunków
zwierząt prawnie chronionych) i flory (w tym 49
gatunków roślin prawnie chronionych)¹¹². Obszar
Parku jest objęty ochroną prawną. Jego granice
obejmują znaczną część doliny Odry, Stobrawy i Nysy
Kłodzkiej wraz z terenami leśnymi należącymi do
dużego kompleksu Lasów Stobrawsko-Turawskich.
Obszar chronionego krajobrazu “Lasy Stobrawsko Turawskie” obejmuje rozległy, rozczłonkowany przez
tereny rolne, sieć komunikacyjną i osadniczą
kompleks leśny. Zajmuje on 118,4 tys.ha ogółem¹¹³.
Jest to największy obszar chronionego krajobrazu
w województwie. W 1999 r. dużą część obszaru
przekształcono w Stobrawski Park Krajobrazowy.
W gminie Popielów po ustanowieniu Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego tylko niewielki fragment
obszaru pozostał w granicach gminy (w jej wschodniej
części). Lasy Stobrawsko - Turawskie objęto ochroną
ze względu na znaczące walory przyrodnicze
i krajobrazowe, atrakcyjność turystyczną i słabe
zurbanizowanie. W granicach obszaru zawierają się
w znacznej części zlewnie: Smortawy, Stobrawy,
Brynicy, Budkowiczanki, Jemielnicy i Małej Panwi.
Duża ilość cieków wodnych i stawów, silnie rozwinięta
granica lasu, polodowcowa rzeźba terenu,
występowanie wielu chronionych gatunków roślin
i zwierząt stanowi o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu.
W gminie Popielów znajduje się cenna przyrodniczo
część doliny Odry i Stobrawy, należąca do obszaru
Natura 2000. Obejmuje ona tereny specjalnej
ochrony ptaków oraz specjalne obszary ochrony
siedlisk. W ramach tych obszarów w gminie Popielów

wyznaczono Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków
„Grądy Odrzańskie” oraz obszar „Łąki w okolicach
Karłowic nad Stobrawą”. OSO „Grądy Odrzańskie”
w części (ok. 25 km² – 12,5%) leży w granicach gminy
Popielów, a jego całkowita powierzchnia wynosi ok.
200 km² ¹¹⁴. Obszar ten leży wzdłuż koryta Odry,
stanowi podmokły kompleks łąk i lasów pocięty
licznymi ciekami i rowami rozciągający się od
Dobrzenia Małego po Wrocław. Został powołany
w 2002 r. dla ochrony populacji rzadkich gatunków
ptaków takich jak kania czarna i ruda, muchołówka
białoszyja, dzięcioł średni i zielonosiwy czy derkacz,
a także ich siedlisk, czyli występujących tu grądów,
łęgów, zalewowych łąk i starorzecza. Znaczna część tej
ostoi znajduje się w granicach Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego.
Obszar „Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą”
w całości mieści się̨ w granicach gminy Popielów,
a jego powierzchnia wynosi 9,33 km² ¹¹⁶. Obszar ten
leży w sąsiedztwie zabudowań wsi Kuźnica Katowska,
Karłowice i Stare Kolnie, stanowi podmokły kompleks
łąkowy użytków zaliczanych do rzędu Molinietalia
caeruleae położony w wyżłobionym przez Stobrawę̨
i jej dopływy nieznacznym obniżeniu. Na obszarze
ostoi szczególnej ochronie podlegają łąki trzęślicowe
i świeże oraz żerujące na występujących na nich
roślinach motyle: czerwończyk nieparek, modraszek
nausitous i modraszek telejus.
Obszary Natura 2000 obejmują swoim zasięgiem
spore tereny, przede wszystkim w południowej części
gminy, wzdłuż Stobrawy oraz w okolicach Karłowic
i Kuźnicy Katowskiej. Ich ustanowienie w granicach
gminy wskazuje na niezwykłe walory przyrodnicze
występujące w granicach gminy Popielów lecz także
niesie ze sobą ograniczenia dla mieszkańców
i potencjalnych inwestorów wynikające z potrzeby
ochrony rzadkich gatunków flory i fauny¹¹⁷.

¹¹² P. Żyła, Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Popielów, Popielów 2020.
¹¹³ Studium Uwarunkowań… dz. cyt.
¹¹⁴ P. Żyła, Inwentaryzacja… dz. cyt.
¹¹⁵ Tamże.
¹¹⁶ Tamże.
¹¹⁷ Studium Uwarunkowań… dz. cyt.
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Prawie10hagminyPopielówjestzaklasyfikowanejakoużytki
ekologiczne (pozostałości ekosystemów, mających znaczenie
dla zachowania różnorodności biologicznej). Należą do
nich¹¹⁸:
• „Gęsi Staw" - ochrona miejsc występowania
chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt takich
jak: kotewka orzech wodny Trapa natans, grążel żółty
Nuphar lutea, szczeżuja Anodonta sp., zaskroniec Natrix
natrix, a także zachowanie walorów krajobrazowych,
• „Puchacz" - łąka o powierzchni 6,55 ha z
pozostawionym naturalnej sukcesji płatem nie
użytkowanej roślinności, która jest także miejscem
regularnego przebywania zwierzyny płowej,
drobniejszych ssaków i ptaków.
Na terenie gminy Popielów objęto ochroną łącznie 19
obiektów przyrodniczych. Wśród pomników przyrody
znajduje się: 6 grup drzew, 12 pojedynczych drzew
pomnikowych i 1 głaz narzutowy.

Łącznie, obszary chronione prawnie stanowią ok. 80%
obszaru gminy (średnia dla woj. opolskiego to 27,1%).
Lesistość Popielowa wynosi 46,9% (ok. 8469 ha)¹¹⁹, co stawia
tę gminę wśród najbardziej zalesionych gmin
w województwie opolskim.
Pomimo, że gmina posiada spore zasoby rzek, to ich bilans
jest niekorzystnie rozłożony w czasie i przestrzeni. Deficyt
wód występuje w okresie największego zapotrzebowania na
wodę̨ – w okresie wegetacyjnym, a okresy nadmiaru wód,
prowadzące do wezbrań i powodzi występują wczesną
wiosną lub w lecie. Globalne zmiany klimatyczne już obecnie
zwiększają ryzyko zdarzeń ekstremalnych, których
prawdopodobieństwo w kolejnych dziesięcioleciach będzie
nadal rosło. W roku 2020 r. wiosną wystąpiła silna susza,
a następnie w lecie miało miejsce wezbranie wód Odry,
Stobrawy i Budkowiczanki skutkujące zalewaniem znacznych
obszarów dolin tych rzek¹²⁰.

Rysunek 34. Obszary chronione na terenie gminy Popielów

Kurznie
Kuźnica
Katowska

Sto
b

raw

a

Karłowice

b
Sto

Budkowiczanka

457

raw

a

Stobrawa
462

Lubienia
Stare Kolnie

Kaniów
Bry
nic
a

Nowe
Siołkowice

Popielów
458

Rybna

Brynica

457
r
Od
a

Legenda

Popielowska
Kolonia

Stare
Siołkowice

Stobrawski Park Krajobrazowy
Od
ra

Natura2000 Grądy Odrzańskie

Natura2000 Łąki w okolicach Karłowic
nad Stobrawą
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
¹¹⁸ h�ps://popielow.pl/334/494/przyroda.html#8 [dostęp 30.06.2021 r.].
¹¹⁹ P. Żyła, Inwentaryzacja… dz. cyt.
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Tabela 7. Obszary gminy Popielów predysponowane do objęcia różnymi formami ochrony

Nazwa obszaru

Położenie

Przedmiot ochrony
Kolonia czapli siwej Ardea cinerea położona w starym
grądzie nad rz. Stobrawą. Przy samym korycie rzeki las ma
charakter łęgu. Kompleks leśny otoczony jest obszarem
łąkowym z licznymi oczkami wody, będącymi
pozostałościami starorzeczy Stobrawy. Jest to jedno
z dwóch istniejących kolonijnych stanowisk tego gatunku
w województwie opolskim

Czapliniec nad
Stobrawą

Kompleks leśny na wschód od wsi
Stobrawa, na północnym brzegu
rzeki Stobrawa

Siołkowickie Łąki

Typowy dla naturalnych dolin rzecznych wielkoprzestrzenny
pas wilgotnych łąk z niewielkimi zadrzewieniami,
Fragment doliny Budkowiczanki od
zakrzaczeniami, fragmentami turzycowisk oraz jednym
Kuźnicy Katowskiej do Krzywej Góry
z największych w województwie kompleksów stawów
(część zachodnia należy do gminy
hodowlanych. Występują tu miejsca, w których rzeka
Popielów, wschodnia do gminy
Budkowiczanka zachowała zbliżony do naturalnego
Pokój)
charakter. Teren jest szczególnie cenny pod względem
faunistycznym
Liczne duże i małe Starorzecza, wraz z przyległymi do nich
i do Stobrawy podmokłymi łąkami i gęstymi zakrzewieniami
o charakterze zbliżonym do łęgowych. Typowe dla dolin
rzecznych ekosystemy tworzą na tym terenie silną mozaikę
krajobrazową, zwłaszcza w południowej części. Łącznik
pomiędzy dużymi, jak na wylesione doliny rzek
kompleksami lasów. Występują tu rzadkimi i chronionymi
gatunki zwierząt i roślin

Starorzecza nad
Stobrawą

Obszar położony nad rzeką
Stobrawą, na południe od
miejscowości Stobrawa

Wydmy koło
Karłowic

Ostatnie na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego
niezalesione wydmy białe charakteryzujące się prawie
Oddział 50am obrębu Popielów
całkowitym brakiem roślinności. W późniejszych stadiach
(Nadleśnictwo Kup ). Około 2 km na
sukcesji powstaną siedliska dogodne dla występowania
południowy zachód od Karłowic
rzadkich gatunków roślin pod warunkiem, że wydmy te nie
zostaną zalesione

Wydmy koło
Popielowa

Obszar położony na terenach
leśnych koło Popielowa

Zespół niewysokich (do 7 m) wydm całkowicie odsłoniętych
podczas prowadzenia prac leśnych. Na terenie obserwuje
się wtórne procesy eoliczne. Na małym obszarze wydmy są
odsłonięte w niewielkiej piaskowni. Można tu obserwować
profil warstwowanych piasków eolicznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów –
Edycja 2017.
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Na obszarze gminy Popielów występują dwa główne
zbiorniki wód podziemnych (według klasyfikacji
A. Kleczkowskiego):
1) GZWP 323 Subzbiornik Stobrawy – obszar podlegający
najwyższej ochronie (ONO). Jest to trzeciorzędowy zbiornik
zajmujący ogółem 180 km² powierzchni. Jego fragment
przebiega z południowego-wschodu na północny-zachód
przez środkową część gminy. Piaszczysto-żwirowe osady
trzeciorzędowe występujące w obrębie zbiornika izolowane
są utworami słabo przepuszczalnymi o miąższości ok. 30 m.
W związku z ponadnormatywną zawartością żelaza
i manganu jakość wód jest średnia. Szacunkowe zasoby
dyspozycyjne zbiornika wynoszą 27 tys. m³/d¹²⁰;
2) GZWP 335 Krapkowice – Strzelce Opolskie – obszar
podlegający wysokiej ochronie (OWO). Jest to triasowy
zbiornik wodonośny o średniej głębokości ujęć 100-600 m,
jego fragment obejmuje południową część gminy.
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą ok. 50
tys. m³/d.
Obszar gminy Popielów znajduje się w dorzeczu Odry
i odznacza się dobrze rozwiniętą siecią wód
powierzchniowych. Głównym ciekiem odwadniającym teren

gminy jest rzeka Odra, która dla południowej części gminy
stanowi zlewnię bezpośrednią. Natomiast centralna
i północna część gminy odwadniana jest za pośrednictwem
zlewni cząstkowych rzeki Stobrawy, zasilanej w wodę przez
Potok Smolnica (Czarna Woda), Kluczborską Strugę
i Budkowiczankę z lewostronnymi jej dopływami: Brynicą
i Żydówką. Przez teren gminy przepływają jeszcze: ciek
Polderowski, Fiszerka, Kamionka i Stara Popielówka, które są
dopływami w/w rzek.
Pomimo uregulowania największych rzek (Odry i Stobrawy)
w ich dolinach występują zachowane starorzecza i małe
oczka wodne, zadrzewienia łęgowe i wilgotne łąki, co
sprawia, że tereny te stanowią ostoję chronionych i rzadkich
gatunków roślin i zwierząt. Wartość przyrodniczą dolin
rzecznych w gminie Popielów wyróżniono przez poddanie
większej części dolin ochronie prawnej w formie parku
krajobrazowego. Znaczna część obszaru gminy Popielów
znajduje się w zasięgu zalewów powodziowych, przede
wszystkim przez wylewy rzeki Odry.

Rysunek 35. Wody powierzchniowe i zasięg Głównych Zbiorników Wód Podziemnych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PHS za: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Popielów – Edycja 2017.

¹¹⁸ h�ps://popielow.pl/334/494/przyroda.html#8 [dostęp 30.06.2021 r.].
¹¹⁹ P. Żyła, Inwentaryzacja… dz. cyt.
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Tabela 8. Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)
Europejski kod JCWP

Stan/potencjał
ekologiczny

Stan chemiczny

Ocena

Nazwa JCWP

PLRW60002113337

Odra od Małej Panwi do
granic Wrocławia

umiarkowany

poniżej dobrego

zły stan wód

PLRW6000191329

Stobrawa od Czarnej
Wody do Odry (do ujścia)

zły

poniżej dobrego

zły stan wód

PLRW60001913289

Budkowiczanka od Wiszni
do Stobrawy

słaby

poniżej dobrego

zły stan wód

PLRW600019132889

Brynica od dopływu spod
Łubnian do ujścia

umiarkowany

poniżej dobrego

zły stan wód

Źródło: Ocena wód powierzchniowych 2018, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska, stan na 31.12.20218 r.

Odra zaliczana jest do rzek o jednym z największych
potencjałów powodziowych, co potwierdza wskaźnik
zmienności przepływów SWQ/WQ określony w przedziale
1:20 - 1:28 (w czasie powodzi w 1997r. wynosił 1:174),
a istniejący w dorzeczu Odry system zabezpieczeń
przeciwpowodziowych zbudowany został w zasadniczej
części w pierwszym trzydziestoleciu XX-wieku.
W późniejszym czasie ulegał jedynie uzupełnianiu
i modernizacji. Obwałowania rzeki Odry na odcinku
Krapkowice - granica województwa dolnośląskiego, mają
charakter ciągły z niewielkimi przerwami. Na terenie gminy
Popielów znajduje się ponadto polder „Rybna"
o powierzchni 825 ha i pojemności 12 mln m3. W związku
z zaistniałymi w 1997 oraz 2010 roku powodziami istniejący
system ochrony przeciwpowodziowej rzeki Odry został
zmodernizowany i przebudowany. Zmodernizowano między
innymi wał prawostronny od miejscowości Kościerzyce do
drogi strategicznej na polderze „Rybna" oraz prawostronny
wał przeciwpowodziowy rzeki Stobrawa na odcinku
Stobrawa – Stare Kolnie.
Sieć hydrograficzną obszaru gminy uzupełniają mniejsze cieki
oraz niewielkie zbiorniki wodne - starorzecza oraz oczka
powyrobiskowe. Na dużej części terenu gminy, ze względu na
wysoki poziom wód gruntowych, znajduje się także sieć
rowów melioracyjnych, którymi zarządza Gminna Spółka
Wodna. Około 31,5% powierzchni gminy zostało

zmelioralizowanych.
Największe
powierzchnie
zmeliorowane występują w sołectwie Popielów i Stare
Siołkowice.
Zasoby bilansowe rzek w województwie opolskim określił
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Zasoby te w większości są niekorzystnie rozłożone w czasie
i przestrzeni. Deficyt wód występuje w okresie największego
zapotrzebowania na wodę - w okresie wegetacyjnym,
a okresy nadmiaru wód, prowadzące do wezbrań i powodzi
występują wczesną wiosną lub w lecie.
Ze względu na stopień przekształcenia antropogenicznego
terenu gminy, wszystkie wody powierzchniowe narażone są
na zanieczyszczenia związane z wprowadzaniem do rzeki
ścieków komunalnych, zanieczyszczenia obszarowe
spływające z wodami opadowymi z terenów użytkowanych
rolniczo, utwardzonych terenów komunikacyjnych. Wysoki
stopień skanalizowania gminy oraz funkcjonujące na jej
terenie oczyszczalnie ścieków w znacznym stopniu niwelują
ryzyko zanieczyszczenia wód ściekami komunalnymi oraz
zanieczyszczeniami
pochodzącymi
z
terenów
komunikacyjnych. Obecnie największe zagrożenie dla wód
powierzchniowych i podziemnych stanowi działalność
rolnicza, w szczególności zabiegi agrotechniczne
z zastosowaniem środków ochrony roślin i nawozów
sztucznych, rozlewanie na pola gnojowicy, brak lub
nieszczelne zbiorniki na obornik i gnojowicę.
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4.2 Ochrona środowiska
Na terenie gminy Popielów brak jest dużych zakładów
przemysłowych (z wyjątkiem jednego dużego zakładu
z branży samochodowej zlokalizowanego w Kurzniach), co
korzystnie wpływa na stan powietrza atmosferycznego.
Poziom emisji pyłów i szkodliwych gazów w gminie
Popielów wyznacza przede wszystkim emisja niska (gazy
pochodzące z lokalnych kotłowni węglowych
i przydomowych pieców grzewczych), emisja
komunikacyjna (produkty spalania w silnikach
samochodowych) oraz napływ zanieczyszczeń z zewnątrz.
Wpływy dużych zakładów przemysłowych (w tym
Elektrowni „Opole”) położonych w środkowej i wschodniej
części województwa opolskiego są w znacznym stopniu
łagodzone przez korzystną różę wiatrów (dominacja
wiatrów zachodnich i południowych)¹²¹. W najbliższych
latach rozbudowana zostanie także sieć gazowa. Etap 1
w Starych Siołkowicach został przyjęty do realizacji.
Inwestycja znacząco poprawi jakość powietrza w tej
miejscowości.
Od lipca 2013 r. gmina odpowiada za gospodarkę
odpadami komunalnymi na swoim terenie. Istniejący
system gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje
odpady powstałe w gospodarstwach domowych
(nieruchomości
zamieszkałe).
Nieruchomości
niezamieszkałe, w tym podmioty działalności
gospodarczej, jednostki organizacyjne gminy itp. zawierają
indywidualne umowy z podmiotami wpisanymi do
działalności regulowanej w celu odbioru od nich odpadów
komunalnych. Systemem nie jest objęta gospodarka
odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez służbę
zdrowia, jednostki działalności gospodarczej, w tym małe
zakłady usługowe i rzemieślnicze (indywidualne umowy

na odbiór odpadów)¹²². Należy zauważyć, że już wcześniej
na terenie gminy prowadzona była uporządkowana
gospodarka odpadami i mieszkańcy mieli możliwość
selektywnego zbierania odpadów, przekazywania
odpadów
wielkogabarytowych,
niebezpiecznych,
zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Od
2013 r. dodatkowo umożliwiono mieszkańcom zbiórkę
odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów
zielonych. Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów
komunalnych na terenie całej gminy odbywa się według
harmonogramu zbiórek. Wprowadzone od 2013 r. przez
gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uwzględniają niższe stawki opłat dla liczniejszych
gospodarstw domowych. Odpady zmieszane z terenu
gminy transportowane są do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów komunalnych MBP w Opolu,
w której dokonuje się ich przetworzenia i wydzielenia
frakcji nadających się w całości lub części do odzysku.
W 2019 roku ilość odpadów komunalnych zebranych na
przestrzeni roku wynosiła 3030 ton. Z czego 2879 ton
pochodziło z gospodarstw domowych¹²³.
W roku 2021 rozpoczęto budowę Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starych Siołkowicach.
Wcześniej mieszkańcy gminy Popielów mieli możliwość
korzystania z punktu zarządzanego przez gminę Dobrzeń
Wielki, zlokalizowanego w Chróścicach, oddalonego od
centrum gminy o około 7 km. Dzięki powstałej
infrastrukturze mieszkańcy będą mieli możliwość
pozostawienia w PSZOK odpadów zbieranych selektywnie,
w szczególności: odpadów wielkogabarytowych,
budowlanych i poremontowych, odpadów zielonych,
zużytych opon, elektrośmieci, przeterminowanych leków.

4.3 Zasoby i infrastruktura turystyczna
Gmina Popielów jest gminą rolniczą ze znacznym udziałem
terenów leśnych, która coraz silniej ukierunkowuje się na
rozwój turystyki, aktywności gospodarczej oraz zabudowy
mieszkaniowej. Takie też funkcje ustalają obowiązujące
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania
Przestrzennego.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Opolskiego gmina Popielów należy do obszaru rozwoju
¹²¹
¹²²
¹²³
¹²⁴

funkcji turystycznej i rekreacyjnej, o przewadze lasów,
predysponowanej do pełnienia wiodącej funkcji
rekreacyjnej z poszanowaniem wymogów ochrony
środowiska i gospodarki leśnej¹²⁴. Gmina Popielów kładzie
nacisk na rozwój turystyki, czemu sprzyja fakt, iż należy do
ciekawszych zakątków województwa opolskiego. Region ten
posiada ciekawe zabytki kultury oraz stanowi doskonałą
bazę wypadową do uprawiania różnych form turystyki
wypoczynkowej i kwalifikowanej – turystyki pieszej,

Studium Uwarunkowań… dz. cyt.
Tamże.
Statystyczne Vademecum Samorządowca Gminy Popielów, GUS, 2020 r.
Plan Zagospodarowania Województwa Opolskiego, Opole, kwiecień 2019 r.
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rowerowej i kajakowej. Najważniejsza jest jednak duża
powierzchnia terenów zielonych i brak uciążliwego
przemysłu, który sprawia, że jest to region o czystym,
nieskażonym powietrzu. Wzdłuż rzek i na leśnych traktach
panują doskonałe warunki do spacerów, joggingu,
obserwacji przyrody czy organizacji plenerów artystycznych.
Gmina posiada duży potencjał do rozwoju agroturystyki
i ekologicznego rolnictwa. Według danych z 2017 roku, na
obszarze gminy Popielów zlokalizowane są trzy
gospodarstwa oferujące usługi agroturystyczne w Kaniowie, Lubieni oraz Popielowie¹²⁵.
Gospodarstwa agroturystyczne prowadzą w ramach swojej
działalności hodowlę zwierząt gospodarskich, naukę jazdy
konnej, naukę powożenia bryczki, zajęcia hipoterapii, jak
również wyrób ekologicznych produktów spożywczych,
m.in. serów. Ponadto miejsca noclegowe znajdują się,
ponadto w restauracji w Starych Siołkowicach i w SCKTiR w
Popielowie. Infrastruktura służąca do obsługi ruchu
turystycznego jest jednak słabo rozwinięta. Na terenach
poeksploatacyjnych, przede wszystkim w Nowych
Siołkowicach, w obowiązujących miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego wskazany jest kierunek
rekultywacji: zabudowa letniskowa, usługi sportu i rekreacji,
wody powierzchniowe oraz rola. Taka rekultywacja wpisuje

się w politykę przestrzenną gminy – przyczyni się do
zwiększenia oferty turystycznej przy jednoczesnym
uporządkowaniu terenu i kreowaniu ładu przestrzennego.
Ze względu na turystyczny charakter regionu infrastruktura
sportowo-rekreacyjna na terenie gminy jest dość dobrze
rozwinięta.
Na mapach poniżej przedstawiono koncepcję
skanalizowania ruchu turystycznego, którą gmina Popielów
realizuje w partnerstwie z gminami: Pokój, Murów oraz
Łubniany, z pozyskanych na ten cel środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020. Podejmowane są działania w celu jej dalszego
rozwoju, m.in. poprzez budowę placu dla Kamperów oraz
innej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (m.in. place
zabaw, trasy i szlaki rowerowe itp.). W ramach rozbudowy
infrastruktury turystycznej planowane jest przeznaczenie
środków na rozbudowanie sieci tras rowerowych, co
wpłynie na podniesienie konkurencyjności gminy pod
względem turystycznym, a także poprawienie
bezpieczeństwa i komfortu przemieszczania się po terenie
gminie mieszkańców. Projektowane trasy rowerowe
uwzględniają ochronę cennych siedlisk i gatunków
przyrodniczych.

Rysunek 36. Koncepcja skanalizowania ruchu turystycznego pod kątem ochrony cennych siedlisk
i gatunków oraz edukacji przyrodniczej

Źródło: dane Urzędu Gminy w Popielowie

¹²⁵
¹²²
¹²³
¹²⁴

Studium Uwarunkowań… dz. cyt.
Tamże.
Statystyczne Vademecum Samorządowca Gminy Popielów, GUS, 2020r.
Plan Zagospodarowania Województwa Opolskiego, Opole, kwiecień 2019r.
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Rysunek 37. Koncepcja skanalizowania ruchu turystycznego pod kątem ochrony cennych siedlisk
i gatunków oraz edukacji przyrodniczej na obszarze gminy Popielów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Popielowie

Główne atrakcje turystyczne skupione wokół ścieżek
i tras turystycznych to¹²⁶:
1) Polder Rybna-Stobrawa (czapliniec, śluza wlotowa);
2) Użytek ekologiczny “Gęsi Staw” – PopielówWielopole;
3) Zamek w Karłowicach;
4) Drewniany kościół na cmentarzu w Popielowie;
5) Jaz iglicowy na Odrze – Rybna, ujście Nysy Kłodzkiej.
Ponadto przez obszar gminy przebiega fragment Droga
św. Jakuba, nazywana często także po hiszpańsku
Camino de San�ago (bask. Done Jakue Bidea, gal. O
Camiño de San�ago), jest szlakiem pielgrzymkowym do
katedry w San�ago de Compostela w Galicji w
północnozachodniej Hiszpanii. W katedrze tej, według
przekonań pielgrzymów, znajduje się ciało św. Jakuba
Większego Apostoła. Nie ma jednej trasy pielgrzymki,

¹²⁶
¹²⁷
¹²³
¹²⁴

a uczestnicy mogą dotrzeć do celu jednym z wielu
szlaków. Droga oznaczona jest muszlą św. Jakuba, która
jest także symbolem pielgrzymów, i żółtymi strzałkami.
Istniejąca od ponad tysiąca lat Droga św. Jakuba jest
jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków
pielgrzymkowych, obok szlaków do Rzymu
i Jerozolimy¹²⁷.
Możliwości rozwoju gminy stwarza przede wszystkim
położenie w regionie niezwykle atrakcyjnym
turystycznie, w niewielkiej odległości od Opola, dla
którego pobliskie tereny mogą stać się bazą wypadową.
Atrakcyjność turystyczną wzbogaca dodatkowo
niezanieczyszczone
środowisko
przyrodnicze.
Dostępność lasów daje możliwość do uprawiania
turystyki zarówno letniej jak i zimowej, pieszej, konnej
i rowerowej.

Tamże
Por. h�ps://camino.net.pl [dostęp 30.05.2021 r.]
Statystyczne Vademecum Samorządowca Gminy Popielów, GUS, 2020 r.
Plan Zagospodarowania Województwa Opolskiego, Opole, kwiecień 2019 r.
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Rysunek 38. Droga Św. Jakuba przebiegająca przez obszar gminy Popielów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie h�ps://camino.net.pl/ [dostęp 30.05.2021 r.]

4.4 Sport i rekreacja
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna na terenie
gminy Popielów jest stosunkowo dobrze rozwinięta –
znajdują się tu hale sportowe, boiska oraz siłownie¹²⁸.
Ponadto, na obszarze gminy funkcjonuje kąpielisko
wodne – „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach”,
umożliwiające wypoczynek nad wodą, kąpiele wodne
oraz możliwość gry w siatkówkę plażową¹²⁹.

Dodatkowo w gminie Popielów działają liczne place
zabaw zlokalizowane niemalże w każdej miejscowości
(place zabaw posiadają miejscowości Stare
Siołkowice, Nowe Siołkowice, Kaniów, Kuźnica
Katowska, Popielów, Kurznie, Rybna, Stobrawa, Stare
Kolnie). Co więcej place zabaw znajdują się przy
każdym przedszkolu w gminie¹³⁰.

¹²⁸ Studium Uwarunkowań… dz. cyt.
¹²⁹ h�ps://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielisko/560 [dostęp 31.05.2021].
¹³⁰ Studium Uwarunkowań… dz. cyt.
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Tabela 9. Zestawienie najważniejszych obiektów sportowych w gminie Popielów

Obiekt i położenie

Miejscowość

Hala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie

Popielów

Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 przy budynku prywatnego żłobka i
przedszkola (była PSP)

Popielów

Hala sportowa, siłownia i boisko przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Starych Siołkowicach

Stare Siołkowice

Boisko wielofunkcyjne przy prywatnym żłobku i przedszkolu (była PSP)

Stare Siołkowice

Sala Sportowa w Stobrawie w budynku byłej szkoły oraz boisko sportowe
przy świetlicy wiejskiej wraz z parkiem sensorycznym.

Stobrawa

Hala sportowa przy Szkole podstawowej w Karłowicach wraz z kompleksem
boisk sportowych.

Karłowice

Kąpielisko „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach” wraz z boiskiem do
siatkówki oraz siłownią zewnętrzną.

Nowe Siołkowice

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Gminy Popielów oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Popielów – Edycja 2017.

Na terenie gminy Popielów w 2020 r. prowadziły
działalność kluby sportowe zrzeszone w Gminnym
Związku Ludowych Klubów Sportowych¹³¹:
• Ludowy Klub Sportowy START Stare Siołkowice
(62 członków),
• Ludowy Klub Sportowy Popielów (35 członków),
• Ludowy Klub Sportowy POLONIA Karłowice (50
członków),
• Ludowy Klub Sportowy BIZON Kurznie (Klub nie
zgłosił się do rozgrywek w sezonie 2019/2020),
• Ludowy Klub Sportowy Stobrawa - Stare Kolnie
(Klub zawiesił swoją działalność statutową –
trwają czynności związane z likwidacją klubu),
• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „DALIA”
Popielów (członkami klubu są uczniowie szkół
podstawowych, rodzice oraz pasjonaci sportu),
• Gminna Szkółka Piłkarska (drużyna skrzatów,
drużyna żaków i drużyna orlików; zajęcia
w Popielowie i Karłowicach),
Ponadto działalność prowadzą również inne kluby
sportowe, np. Ludowy Klub Sportowy Rybna, Klub

Sportowy ze szkółką piłkarską Inter Siołkowice, ARI
Klub Karate Kyokushin.
Organizacje
piłkarskie
biorą
udział
we
współzawodnictwie sportowym organizowanym
przez Opolski Związek Piłki Nożnej. W 2020 r. 2 kluby
awansowały do wyższej klasy rozgrywkowej: Polonia
Karłowice do klasy okręgowej (z 1 miejsca w grupie 2
klasy A) oraz LKS Popielów do A klasy (z 2 miejsca
w grupie 5 klasy B).
Dodatkowym
atutem
gminy
Popielów,
umożliwiającym aktywność sportową są ścieżki
rowerowe. Ogólna liczba ścieżek rowerowych na
terenie gminy w 2019 roku wynosiła 8,8 km, z czego
2,4 km znajdowało się pod zarządem gminy¹³². Gmina
jest w trakcie realizacji kolejnych ok. 10 km ścieżek
rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich¹³³.

¹³¹ Raport o stanie gminy… dz. cyt.
¹³² Dane GUS, Bank Danych Lokalnych (stan na 31.12.2020 r.).
¹³³ Rozwój oraz utrzymanie istniejącej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej ma istotne znaczenie dla mieszkańców gminy, a także
dalszego rozwoju gminy w kierunku turystyki/rekreacji.
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Rysunek 39. Ścieżki rowerowe
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych (stan na 31.12.2019 r.)
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5 GOSPODARKA
5.1 Rolnictwo
Obszar gminy Popielów należy do jednego z najniżej
położonych i najmniej zróżnicowanych hipsometrycznie
obszarów w województwie opolskim. Charakter terenu
należy do typowo nizinnych. Użytki rolne zajmują 8469
ha, co stanowi 46,20% powierzchni ogólnej gminy,
z czego grunty orne stanowią ok. 71,48%. Walory
glebowe gminy Popielów należą do urozmaiconych,
z przewagą gleb słabej jakości. Najlepsze gleby (II klasy
bonitacyjnej) występują głównie w dolinie Odry. Wśród
pokrywy glebowej dominują gleby VI klasy
(najsłabszej). Wśród użytków rolnych dominuje klasa IV

oraz V. Kompleksy trwałych użytków zielonych
koncentrują się nad większymi ciekami wodnymi. Gleby
madowe zalegają w dolinie Odry, natomiast
w pozostałej części gminy dominują gleby bielicowe.
Największe obszarowo kompleksy gleb dobrych
i średnich występują w sołectwach: Rybna, Stobrawa,
Kurznie, Popielów i Stare Siołkowice. Sołectwami gdzie
występują najsłabsze gleby są: Kuźnica Katowska,
Kaniów, Lubienie i Nowe Siołkowice¹³⁴. W strukturze
własnościowej występują przeważnie gospodarstwa
prywatne (382 na 385 gospodarstw ogółem)¹³⁵.

Tabela 10. Użytkowanie gruntów na terenie gminy Popielów

Użytkowanie gruntów

Liczba gospodarstw

Powierzchnia gospodarstw (ha)

Grunty ogółem

385

6 000,03

Użytki rolne ogółem

383

5 682,28

Użytki rolne w dobrej kulturze

360

5 191,22

Pod zasiewami

294

3 423,13

Grunty ugorowane łącznie
z nawozami zielonymi

29

357,85

Uprawy trwałe

7

6,62

Sady ogółem

6

5,46

Ogrody przydomowe

98

10,44

Łąki trwałe

297

1 287,46

Pastwiska trwałe

27

105,72

Pozostałe użytki rolne

45

491,06

Lasy i grunty leśne

78

96,95

Pozostałe grunty

357

220,80

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010 r.
¹³⁴ Studium Uwarunkowań… dz. cyt.
¹³⁵ GUS, Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010 r.
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Tabela 11. Użytkowanie gruntów na terenie gminy Popielów

Powierzchnia

Do 1 ha
włącznie

1-5

5-10

10-15

15 ha
i więcej

Razem

Liczba gospodarstw

37

157

73

44

71

382

% liczby gospodarstw

10

41

19

11

19

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010 r.

Tabela 12. Gospodarstwa indywidualne na terenie powiatu opolskiego według wielkości powierzchni
(w ha)

Gmina

Do 1 ha
włącznie

1-5

5-10

10-15

15 ha
i więcej

Razem

Chrząstowice

51

140

41

22

53

307

Dąbrowa

20

93

45

26

74

258

Dobrzeń Wielki

20

84

41

24

63

232

Komprachcice

167

142

20

13

32

374

Łubniany

32

182

64

23

60

361

Murów

361

193

33

12

18

617

Niemodlin

24

192

81

38

68

403

Ozimek

45

212

51

22

21

351

Popielów

37

157

73

44

71

382

Prószków

80

110

55

50

108

403

Tarnów Opolski

22

90

37

21

45

215

Tułowice

6

56

14

3

11

90

Turawa

12

186

67

32

57

354

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010 r.

Biorąc
pod
uwagę
wielkość
gospodarstw
indywidualnych
pod
względem
powierzchni
w hektarach, na terenie gminy Popielów dominującą
formą gospodarstw jest gospodarstwo o wielkości

powierzchni w granicach 1-5 ha. Rozdrobniona
struktura
gospodarstw
indywidualnych
charakterystyczna jest również dla pozostałych gmin
powiatu opolskiego.
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Tabela 13. Struktura produkcji roślinnej w indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie gminy
Popielów

Rodzaj upraw

Powierzchnia (w ha).

ogółem

2 585,13

zboża razem

2 164,98

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi

1 770,16

pszenica ozima

636,77

kukurydza na ziarno

347,93

pszenżyto ozime

232,3

jęczmień jary

213,66

mieszanki zbożowe jare

194,82

żyto

142,07

owies

131,25

uprawy przemysłowe

107,48

rzepak i rzepik razem

107,46

jęczmień ozimy

95,06

mieszanki zbożowe ozime

53,02

pszenżyto jare

35,66

pszenica jara

35,55

ziemniaki

20,11

strączkowe jadalne na ziarno razem

9,84

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010r.

Produkcję rolną charakteryzuje tradycyjny model
działalności rolniczej. W produkcji roślinnej dominuje
uprawa pszenicy ozimej, kukurydzy na ziarno,
pszenżyta ozimego oraz jęczmienia jarego. Najmniej
upraw zajmują pszenżyto, pszenica, rośliny
strączkowe jadalne na ziarno oraz ziemniaki¹³⁶.

¹³⁶ Dane GUS, Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010.
¹³⁷ Tamże.

Przeważającym rodzajem produkcji zwierzęcej na
terenie gminy jest produkcja drobiu. Mniejsze
znaczenie posiada produkcja bydła oraz trzody, 31
gospodarstw na terenie gminy posiada hodowlę
koni¹³⁷.
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Rysunek 40. Struktura produkcji zwierzęcej w indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie
gminy Popielów
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010 r.

Właścicieli gospodarstw rolnych na terenie gminy
Popielów cechuje prośrodowiskowe podejście do
działalności rolniczej. Według danych Powszechnego
Spisu Rolnego z 2010 roku największa liczba

gospodarstw (261) stosowała nawozy mineralne, 227
gospodarstw nawozy azotowe, a 163 gospodarstwa
nawozy wieloskładnikowe¹³⁸.

5.2 Zasoby i potencjał rynku pracy
W 2020 roku na terenie gminy Popielów działalność
gospodarczą prowadziło 591 osób fizycznych.
Największą liczbę (164) stanowiły osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą w sekcji F
(budownictwo). 113 osób fizycznych prowadziło
działalność gospodarczą w sekcji G (Handel hurtowy
i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle), natomiast 87 osób w sekcji C
(przetwórstwo przemysłowe).
Na terenie gminy Popielów w czerwcu 2021 roku
w rejestrze KRS znajdowało się 28 podmiotów w
rejestrze przedsiębiorców oraz 18 podmiotów
w rejestrze stowarzyszeń¹³⁹.

W strukturze podmiotów gospodarki narodowej pod
względem klas wielkości na terenie gminy Popielów
dominują podmioty o wielkości 0-9. Brak jest podmiotów
o klasie wielkości przekraczającej 250 (podmioty
klasyfikowane według kryterium liczby pracjących).
Z danych prezentowanych przez GUS widoczny jest niski
poziom nowo powstających podmiotów gospodarki
narodowej w gminie Popielów w stosunku do średniego
poziomu gmin powiatu. Wśród nowo zarejestrowanych
podmiotów gospodarki narodowej w gminie Popielów
w 2018 roku 24,5% rozpoczęło funkcjonowanie w sekcji
budownictwa, 10,2% przetwórstwa przemysłowego,
a 8,2% handlu i napraw pojazdów samochodowych¹⁴⁰.

¹³⁹ h�ps://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html [dostęp:31.05.2020 r.]
¹⁴⁰ Dane GUS, Bank Danych Lokalnych (stan na 31.12.2018), Aglomeracja Opolska w 2018 roku, Urząd Statystyczny w Opolu,
Opole 2019.
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Rysunek 41. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 1000 ludności
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych (stan na 31.12.2020 r.)

Tabela 14. Podmioty gospodarki narodowej gminy Popielów w latach 2017-2021

Forma organizacyjna
podmiotu

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

2021r.

Spółdzielnie ogółem

51

140

41

22

53

Spółki handlowe ogółem

20

93

45

26

74

Spółki handlowe –
z ograniczoną
odpowiedzialnością razem

20

84

41

24

63

Spółki cywilne ogółem

167

142

20

13

32

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych oraz Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki
narodowej w rejestrze REGON, GUS, marzec 2021

Gmina Popielów wspiera rozwój przedsiębiorczości oraz
powstawanie nowych podmiotów gospodarczych na
swoim terenie poprzez pakiet zachęt, do których należą
ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
inwestujących na terenie gminy. Gmina posiada
obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego
obejmujące 100 % powierzchni. W dokumentach
planistycznych wydzielone zostały tereny:
• do prowadzenia działalności gospodarczej,
• budowy obiektów produkcyjnych i składów,
• zabudowy rzemieślniczej,
• zabudowy usługowej,
• zabudowy mieszanej,
• zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
• eksploatacji powierzchniowej,

• zabudowy zagrodowej,
• obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych.
Posiadanie planu zagospodarowania przestrzennego
przez gminę Popielów znacząco skraca okres procesu
inwestycyjnego do ok. 6-ciu miesięcy. Potencjalni
inwestorzy nie są zobowiązani do wnioskowania
i oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy. Mogą
wnioskować o wypis i wyrys z planu zagospodarowania
przestrzennego.
Dzięki usłudze Informacji Przestrzennej dla gminy
Popielów, każdy inwestor ma możliwość szybkiego
wglądu w założenia planistyczne dotyczące konkretnych
działek położonych na ternie gminy. Dodatkowo
w Urzędzie Gminy w Popielowie zatrudnione są osoby,
które
udzielają
informacji
gospodarczej
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Tabela 15. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg. klas wielkości

Liczba pracujących

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0-9

616

615

626

636

653

670

10-49

19

19

19

19

17

15

50-249

2

3

2

1

1

1

250-999

0

0

0

0

0

0

1000+

0

0

0

0

0

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2020 r.

przedsiębiorcom. Ponadto organizowane są spotkania
z przedsiębiorcami nt. pozyskiwania środków unijnych
lub pożyczek na rozwój działalności gospodarczej. Na
stronie internetowej gminy, w zakładce „Aktualności”,
publikowane są istotne informacje dla przedsiębiorców
na temat możliwości pozyskania zewnętrznych środków
finansowych, odnawialnych źródeł energii, czy też
spotkań i szkoleń.

Gmina Popielów wspiera rozwój przedsiębiorczości
poprzez współpracę z¹⁴¹:
• Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarczego,
• Fundacją Rozwoju Śląska,
• Izbą Gospodarczą „Śląsk”,
• Powiatowym Urzędem Pracy,
• Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości,
• Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Biuro
Zamiejscowe w Opolu.

Tabela 16. Wskaźniki przedsiębiorczości dla gminy Popielów w latach 2016-2019

Wyszczególnienie

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

Podmioty wpisane do rejestru na 1000
ludności

78

80

81

84

Podmioty na 1000 mieszkańców w wieku
produkcyjnym

122,6

126,5

130,2

135,6

Osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą na 10000 ludności

662

676

703

725

Osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą na 100 osób w wieku
produkcyjnym

10,33

10,74

11,25

11,76

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje
społeczne na 1000 mieszkańców

2,34

2,22

2,23

2,37

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych z Urzędu Gminy w Popielowie, stan na 30.05.2021 r.

¹⁴¹ Dane pozyskane z Urzędu Gminy w Popielowie, (stan na 31.05.2021 r.)
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5.3 Potencjał inwestycyjny
Obecnie na terenie gminy Popielów znajduje się
44,4024 ha terenów przeznaczonych na inwestycje¹⁴².

Największe ilości z nich znajdują się w Starych
Siołkowicach, Stobrawie oraz Popielowie.

Tabela 17. Tereny inwestycyjne znajdujące się na obszarze gminy Popielów

Przeznaczenie terenu

Powierzchnia (ha)

Lokalizacja

MU(3) – Tereny zabudowy mieszkaniowo
usługowej

0,1419

Kurznie ul. Mickiewicza

MU - Tereny zabudowy mieszkaniowo
usługowej

0,9900

Karłowice ul. Boczna Kolejowa

MU - Tereny zabudowy mieszkaniowo
usługowej; PUr – teren obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów
intensywnej produkcji rolniczej

3,5117

Karłowice ul. Karłowiczki

P – tereny produkcyjne i aktywności
gospodarczej

12,1188

Stobrawa ul. Boczna od Odrzańskiej

P – tereny produkcyjne i aktywności
gospodarczej

0,62

Rybna ul. Krótka

PU – teren obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów, zabudowy
usługowej

5,58

Popielów ul. Lubieńska

PU – teren obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów, zabudowy
usługowej

4,2

Popielów ul. Wiatraki

PU – teren obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów, zabudowy
usługowej

16,38

Stare Siołkowice ul. Powstańców

PU – teren obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów, zabudowy
usługowej

17,24

Stare Siołkowice ul. Piastowska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych z Urzędu Gminy w Popielowie (stan na 30.05.2021 r.).

¹⁴² Dane pozyskane z Urzędu Gminy w Popielowie (stan na 30.05.2021 r.).
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5.4 Aktywność samorządu
Gmina Popielów jest członkiem następujących
związków i stowarzyszeń¹⁴³:
• Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony
Szlak” (data przystąpienia gminy - 2008 r.), która
powstała w celu zbudowania silnego partnerstwa
sektorów publicznego, społecznego
i gospodarczego, zgodnie z zasadami podejścia
Leader, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
„Opolszczyzna” (data przystąpienia gminy 2009 r.), mające na celu zrównoważony rozwój
obszarów zależnych od rybactwa;
• Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
Pradziad (data przystąpienia gminy - 2008 r.),
którego celem jest wszechstronna działalność na
rzecz rozwoju polsko czeskich terenów
przygranicznych;

•

•

•

•

Aglomeracja Opolska (data przystąpienia gminy –
2012r.), której działalność polega na
wieloobszarowej współpracy gmin skupionych
wokół miasta Opola;
Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej
(data przystąpienia gminy – 2008 r.), mający na
celu wspieranie idei samorządu terytorialnego
oraz obrony wspólnych interesów gmin;
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
OROT (data przystąpienia gminy – 2002 r.), która
została powołana w celu rozwoju turystki regionu
Opolskiego;
Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju
Wsi (data przystąpienia gminy – 2016 r.), którego
zasadniczym celem jest wsparcie rozwoju
gospodarczego, kulturowego i turystycznego
zrzeszonych gmin.

Rysunek 42. Organizacje, w których gmina Popielów jest partnerem

aglomeracjaopolska

Aglomeracja
Opolska
Lokalna Grupa
Działania
„Stobrawski Zielony Szlak”

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Rybacka
„Opolszczyzna”

Gmina Popielów

Stowarzyszenie
Gmin Polskich
Euroregionu Pradziad

Stowarzyszenie Polska Sieć
Odnowy i Rozwoju Wsi

Opolska
Regionalna
Organizacja
Turystyczna

Związek Gmin Wiejskich
Rzeczpospolitej Polskiej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zawartych umów, podpisanych deklaracji

¹⁴³ Dane pozyskane z Urzędu Gminy w Popielowie, (stan na 31.05.2021 r.).
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Gmina Popielów od lat 90-tych prowadzi szeroką
partnerską współpracę zagraniczną z wieloma
samorządami oraz funkcjonującymi na ich terenie
lokalnymi społecznościami i stowarzyszeniami.
Współpraca oparta o podpisane partnerstwa
obejmuje gminy i miejscowości¹⁴⁴: Krakovany
(Czechy), Krakovany (Słowacja), gmina Bad Wurzach
(Niemcy), miasto Independence (stan Wisconsin,
Stany Zjednoczone Ameryki).
Ponadto
gmina
Popielów
współpracuje
z samorządami w sposób mniej sformalizowany. Dla
przykładu OSP z Karłowic nawiązała współpracę ze
strażą w gminie Rüdersdorf bei Berlin (Niemcy).
Ponadto, od 2019 roku gmina Popielów prowadzi
współpracę z gminą czeską Domašov u Šternberka,
a od 2020 r. także z Miejskim Domem Kultury
w Šternberku (Městská kulturní zařízení Šternberk).
Współpraca
opiera
się
na
realizacji

międzynarodowych
projektów
partnerskich,
współfinansowanych ze środków europejskich.
Gmina
Popielów
współpracuje
także
z przedstawicielami Polonii brazylijskiej, m.in.
w zakresie poszukiwań danych historycznych
o przodkach oraz organizacji przyjazdów potomków
śląskich osadników. Współpraca międzynarodowa
obejmuje także Ukrainę, m.in. miasto Dolina
i Broshnic Osada (miasta na obszarze partnerskim
w obwodzie iwanofrankiwskim powiatu opolskiego
i województwa opolskiego)¹⁴⁵.

Rysunek 43. Miasta i gminy współpracujące z gminą Popielów

Gmina Popielów

gmina Krakovany
(Czechy)

gmina Krakovany
(Słowacja)

gmina Domašov u Šternberka
(Czechy)
gmina Bad Wurzach
(Niemcy)

miasto Independence
(Stany Zjednoczone Ameryki,
stan Wisconsin)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zawartych umów, podpisanych deklaracji

¹⁴⁴ Dane przekazane z Urzędu Gminy w Popielowie (stan na 30.05.2021 r.).
¹⁴⁵ Tamże.
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5.5 Finanse Samorządu
Budżet odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu
gminy. Odpowiednie wydatkowanie i gromadzenie
środków pieniężnych w znacznym stopniu przyczynia
się do rozwoju lokalnego. Postęp gospodarczy
zachodzi dzięki skorelowaniu założeń budżetu ze

strategicznymi
dokumentami
średnio
i długookresowymi takimi jak wieloletnie plany
finansowe, strategie rozwoju czy wieloletnie plany
inwestycyjne.

Rysunek 44. Dochody i wydatki gminy Popielów w latach 2015-2020 (mln)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych (stan na 31.12.2020 r.).
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Tabela 18. Struktura dochodów gminy Popielów w latach 2017-2019 (w % ogółu wydatków)

Wyszczególnienie

2017

2018

2019

Rolnictwo i łowiectwo

5,9

13,6

6,2

Transport i łączność

7,2

1,7

5,1

Gospodarka mieszkaniowa

1,2

0,8

1,1

Administracja publiczna

0,4

0,3

0,4

0

0

0

Różne rozliczenia

29,7

28,2

31,5

Oświata i wychowanie

2,3

2,2

2

Pomoc społeczna

2,1

1,8

1,7

-

-

-

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,3

0,2

0,2

Rodzina

18,5

16,3

20

Gosp. Komunalna i ochrona środowiska

3,6

3,5

3,3

Kultura
i
narodowego

0,3

3,6

0,1

Kultura fizyczna

0

0

0

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej

28

26,3

27,7

Pozostałe

0,5

1,5

0,7

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
ppoż.

Pozostałe zadania w zakresie pol. społ.

ochrona

dziedzictwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statystyczne Vademecum Samorządowca gminy Popielów 2020 r., GUS

Struktura dochodów gminy Popielów w największym
stopniu w 2019 roku składała się z różnych rozliczeń
(31,5%), dochodów od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej (27,7%) oraz rodziny (20%).

Z kolei w najmniejszym stopniu struktura dochodów
gminy Popielów w 2019 roku składała się
z bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż.,
kultury fizycznej oraz kultury i ochrona dziedzictwa
narodowego (0%).
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Tabela 19. Struktura wydatków gminy Popielów w latach 2017-2019 (w % ogółu wydatków)

Wyszczególnienie

2017

2018

2019

14,8

19,2

4,8

Transport i łączność

10

5,8

10,9

Gospodarka mieszkaniowa

0,1

0,2

0,3

Administracja publiczna

10

9,4

11,2

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
ppoż.

0,7

2

0,8

-

-

-

Oświata i wychowanie

28,9

25,3

31,1

Pomoc społeczna

4,3

3,5

4

-

-

-

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,4

0,3

0,3

Rodzina

18,5

15,8

22,7

Gosp. Komunalna i ochrona środowiska

6,3

6,5

7,8

Kultura
i
narodowego

3,2

7,5

3,2

1

0,7

0,7

Działalność usługowa

0,1

0,1

0

Ochrona zdrowia

0,7

0,6

0,7

1

3,1

1,5

Rolnictwo i łowiectwo

Różne rozliczenia

Pozostałe zadania w zakresie pol. społ.

ochrona

Kultura fizyczna

Pozostałe

dziedzictwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statystyczne Vademecum Samorządowca gminy Popielów 2020 r., GUS

Największą grupę wydatków gminy Popielów w 2019
roku stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie
(31,1%) oraz wydatki na rodzinę (22,7%), które
łącznie stanowią 53,8% rocznych wydatków gminy.

Najmniejszy procent wydatków stanowią wydatki na
gospodarkę mieszkaniową (0,3%), edukacyjną opiekę
wychowawczą (0,3%) oraz działalność usługową (0%).
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Rysunek 45. Wartość umów/decyzji o dofinansowanie - środki wspólnotowe ogółem (suma za lata
2016-2020) oraz w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Świerczów

Lubsza

Pokój

Skarbimierz
Popielów
Dobrzeń
Wielki

Legenda

Lewin Brzeski

≈1500 zł/osobę
<30 mln zł

Dąbrowa

31 mln zł - 60 mln zł
61 mln zł - 90 mln zł
> 90 mln zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych (stan na 31.12.2020 r.).

W statystykach publicznych rejestruje się również
aktywność podmiotów na terenie gminy Popielów
aplikujących o zewnętrzne środki pomocowe. Do
roku 2020 zarejestrowano pozyskanie

48 526 156,07 zł dofinansowania do projektów
realizowanych na terenie gminy. Jest to wartość
średnia w porównaniu do gmin sąsiadujących.
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