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Odkryj piękno swojej okolicy

Na terenie gminy Popielów znajduje się kilkanaście kapliczek 
słupowych, wzniesionych nawet przed dwoma wiekami. Naj-

starszą z nich jest kapliczka usytuowana w Nowych Siołkowicach 
przy ul. Wiejskiej. Pochodzi ona z I połowy XIX w., jest dwukon-
dygnacyjna, o bryle prostopadłościennego słupa krytego dwuspa-
dowym daszkiem. W jej wnętrzu znajdują się figury św. Jana Nepo-
mucena oraz Maryi.

Pod koniec XIX w. w Starych Siołkowicach upowszechnił się 
specyficzny typ kapliczki słupowej, której formę można uznać  
za rodzaj regionalizmu. Cechą tych kapliczek jest ekspozycja cegla-
nego budulca, styl neogotycki, układ dwukondygnacyjny oraz 

charakterystyczne symetryczne wcięcie (przewężenie) między 
kondygnacjami. Najbardziej charakterystyczne kapliczki noszące 
wyżej opisane cechy powstawały od lat osiemdziesiątych XIX w.  
do pierwszego dziesięciolecia XX w.

Obecnie za najstarsze postumenty tej formy w gminie Popielów 
uznaje się dwie kapliczki w Starych Siołkowicach przy ul. Michała. 
Ich powstanie datowane jest już na 1860 r. Jedna w fasadzie ma 
płytką niszę, zamkniętą półkoliście z figurką św. Józefa z Dzie-
ciątkiem. Druga (ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej) praw-
dopodobnie została ufundowana przez gospodarza, który pragnął 
uchronić rodzinę przed dalszymi tragediami, ponieważ wcześniej 
utonęli jego trzej synowie, którzy byli flisakami. Kapliczka została 
odbudowana z całkowitego zniszczenia w 2004 r.

Liczne przykłady tego typu kapliczek znajdują się również 
w Popielowie. Były one nierzadko budowane z cegieł pochodzą-
cych z tamtejszej cegielni, dziś są one w dużej mierze otynkowane.  
Najstarsze zlokalizowane są na ulicach Powolnego i Brzeskiej 
i pochodzą z 1883 r. Rok młodsza jest kapliczka z ul. Zajączka  
na Wielopolu. Z 1891 r. jest kapliczka ku czci Matki Boskiej znajdu-
jąca się w Kaniowie przy ul. Wiejskiej.

Spotkać można także obiekty o cechach całkowicie indywidu-
alnych, niedających się sklasyfikować. Najbardziej efektowną jest 
kapliczka św. Antoniego z 1922 r. przy ul. Opolskiej w Popielowie. 
Ma ona aż trzy kondygnacje i bogaty, neoklasycystyczny wystrój 
architektoniczny. Została ufundowana przez właściciela dużej 
hodowli koni, w której wystąpiła choroba. W stulecie istnienia 
został jej przywrócony dawny blask.

Innym efektownym zabytkiem jest kapliczka przy cegielni 
w Popielowie (przy ul. Odrzańskiej), ufundowana w 1906 r.  
Ma formę neogotyckiego baldachimu ustawionego na cokole i osła-
niającego figurę św. Urbana, patrona rolników. Bardzo rozbudo-
waną formę z bogatym, ceglanym detalem otrzymała kapliczka 
przy ul. Wiejskiej w Nowych Siołkowicach, zbudowana w 1903 r. 
Jej kształt przywodzi na myśl neogotycki tryptyk, a upamiętnia ona 
wstąpienie do zakonu w Wambierzycach dwóch sióstr fundatora.

Popielów, ul. Odrzańska Fo
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Marcin Luszczyk

Zygmunt Wojtasek pokonuje kilku-
setkilometrowe trasy na rowerze i za-
prasza do wspólnej jazdy wszystkich 
chętnych. Od kilku lat prowadzi sekcję 
turystyczną „Wandrusie”. W rozmo-
wie opowiedział nam o najdłuższym 
dystansie, zdradził, jak odpowiednio 
przygotowywać się do jazdy i wskazał 
jej zalety.

Jednoślady zyskują coraz większe  
grono zwolenników. Pan na rowerze 
podróżuje już od dawna?

Kilkudniowe wyprawy rowerowe  
rozpocząłem w czasach licealnych, zaraz 
po ukończeniu szkoły podstawowej.  
Najpierw były to dwudniowe wyjazdy na 
odpusty na Górę św. Anny oraz do kościoła 
św. Anny za Olesnem. Był to początek 
lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.  
Jeździłem na rowerze rodziców, bo swo-
jego jeszcze nie miałem. Jeździliśmy 
w czteroosobowym składzie  rówieśników 
(dwóch kolegów, mój brat i ja).

Pierwszy rower kupiłem sobie, będąc 
na studiach za pieniądze zarobione w cza-
sie wakacji. Na studiach zafascynowałem 
się pieszą turystyką górską i na jej rzecz 
zrezygnowałem z wielodniowych wyjaz-
dów rowerowych. Również po studiach, 
będąc nauczycielem i instruktorem ZHP, 
organizowałem dla dzieci kilkudniowe 
rajdy i dwutygodniowe obozy wędrowne 
piesze po polskich górach. Wycieczki 
rowerowe organizowałem tylko jedno-
dniowe. Do wielodniowych wypraw rowe-
rowych wróciłem dopiero w XXI wieku.

Dokąd prowadziła najdłuższa trasa?
Najdłuższą  wyprawą rowerową, 

w której brałem udział, była trzyosobowa 
wyprawa w 2007 r. Podróż w całości zapla-
nowana przeze mnie. Udział w niej brał 
mój kolega z pracy oraz mój syn (wtedy 
16-letni). Wyprawa trwała 24 dni, w czasie 
których przebyliśmy 2910 km. 

Wyjechaliśmy na rowerach z domu, 
obierając kierunek na Berlin. Następ-
nie przez północne Niemcy pojechali-
śmy do Holandii nad Morze Północne.  
Po zwiedzeniu Hagi, Amsterdamu, Rotter-
damu pojechaliśmy na południe do Belgii  
i Luksemburga. Przez dwa dni podróżo-
waliśmy przez Francję, by następnie połu-
dniowymi Niemcami wrócić do Polski.

Dystans prawie 3000 km robi wrażenie. 
Preferuje Pan niezaplanowaną podróż 
przed siebie czy jednak skrupulatnie 
przygotowaną trasę?

Rowerowy zawrót głowy,  
czyli Wojtaska sposób na siebie

Nasze wyjazdy są zawsze planowane. 
Trzeba też być przygotowanym na różne 
warianty tras. Ostatnie dwa lata jeździli-
śmy międzynarodowymi trasami rowero-
wymi. Na folderach i mapach trasy wyglą-
dają pięknie, zachęcają do podróżowa-
nia, nawet z małymi dziećmi. Natomiast 
w terenie różnie to bywa. Są fragmenty 
pięknie zagospodarowane, wyasfaltowane, 
a są fragmenty wręcz niebezpieczne, gdzie 
trzeba przedzierać się przez piachy i bagna.

Do wyprawy rowerowej zawsze na-
leży się odpowiednio przygotować,  
niezależnie od dystansu. Na co zwracać 
szczególną uwagę?

Trzeba podchodzić do niej z rozsąd-
kiem. Wiosną należy zaczynać od krótkich 
dystansów i spokojnie np. każdej kolej-
nej niedzieli ten dystans sobie zwiększać.  
Również należy się odpowiednio ubrać. 
Stosownie do pogody i do tempa, w jakim 
jeździmy na rowerze. Jeśli jeździmy szybko, 
to ubieramy się lekko, bo po kilku minu-
tach już jesteśmy rozgrzani. Warto mieć 
jakąś bluzę lub kurtkę przeciwwiatrową, 
którą można założyć na postoju, aby się 
nie przeziębić, co jest ważne szczególnie  
wiosną i jesienią.

Swoją pasję dzieli Pan z innymi.  
Od 2014 r. przewodniczy Pan 
w Centrum Kultury sekcji „Wandrusie”.  
Do udziału w cyklicznych wyjazdach 
zaproszeni są wszyscy lubujący się 
w jeździe rowerowej.

Tak. Pojechać z nami może każdy.  
90% naszych propozycji to są wyjazdy 
rowerowe. Mamy również w naszej ofercie 
jedną lub dwie propozycje pieszych raj-
dów górskich. Są osoby, które jeżdżą tylko  
na rajdy górskie,  a le  zdecydowana  
większość „Wandrusiów” bierze udział 
w rajdach rowerowych.

Mamy w swoim gronie osoby, które 
długo się wahały czy do nas dołączyć, 
bo wydawało im się, że jeździmy za 
daleko, za szybko itp. A teraz biorą udział  
we wszystkich wyjazdach. Sprawdza się 
więc tutaj maksyma: „Jeśli nie spróbujesz, 
nie będziesz wiedział, czy było warto”. 
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą 
aktywnie i ciekawie spędzać niedzielne 
popołudnia. Informacje o planowanych 
wyjazdach są zamieszczane na portalu 
SCKTiR w Popielowie na Facebooku.

Sezon turystyczny inaugurujemy 
zawsze tydzień po Wielkanocy, bo wcze-
śniej ludzie spędzają niedzielne popo-
łudnia w kościele, uczestnicząc w Gorz-
kich Żalach. Zaczynamy od krótkich raj-
dów, aby się rozruszać po zimie i potem  
stopniowo wydłużamy dystans.

Jakie plany na nadchodzący czas?
Najbliższy rajd będzie miał miejsce 

29 maja i poprowadzi przez miejsco-
wości gminy Łubniany. W terminie  

16-19 czerwca odbędzie się pierwsza część 
podróży dookoła Opolszczyzny. Wyru-
szymy z Popielowa i pojedziemy przez 
Brzeg, Grodków, Otmuchów, Prudnik, 
Baborów i wrócimy do nas.

Wyjazdy odbywają się niezależnie  
od pogody, czy może ruszacie w trasę 
tylko wtedy, gdy są dogodne warunki 
pogodowe?

Optymalne warunki do jazdy rowerem 
to temperatura około 24°C i słaby wiatr, 
ale takie zdarzają się nieczęsto. Bywa,  
że trzeba jechać w deszczu. Wtedy prze-
szkadza nie tylko deszcz, ale także błoto, 
jeśli trzeba jechać drogami terenowymi. 
Żal wtedy rowerów. Jeśli prognozy pogody 
mówią, że deszcz jest tylko kilkugodzinny, 
to można go przeczekać.

Jeśli tak nie jest i ma się zamówiony 
nocleg 80 km dalej, to nie ma rady, trzeba 
jechać. Ubieramy wtedy kurtki, pele-
ryny i jedziemy. Nie przypominam sobie, 
aby ktoś w takich warunkach się złościł, 
natomiast często się z siebie śmiejemy. 
Śmiejemy się już w czasie podróży lub po 
powrocie do domu, gdy spotykamy się 
i oglądamy zdjęcia z tych deszczowych 
wyjazdów.

Ile kilometrów pokonujecie w jednym 
sezonie?

Osoby, które biorą udział w większości 
wyjazdów, pokonują co roku ponad  
1000 kilometrów.

Bycie w ruchu ma niewątpliwie spo-
ro zalet i przynosi korzyści. Dlaczego 
warto polubić rower?

Kondycja – to pierwszy plus z jazdy 
rowerem. Osoby zaczynające przygodę 
z rowerem pokonują (czasem z trudem) 
30, 40 km. Po dwóch latach pokonują 
dziennie 90, 100 km. I są to nie tylko 
osoby młode, ale również panie i panowie  
po 60-tce.

Jadąc rowerem, zwiedzi się znacznie 
więcej niż, wędrując pieszo i zobaczy się 
znacznie więcej, niż podróżując samo-
chodem. Z roweru można w każdej chwili 
zejść i obejrzeć to, co nas zaciekawiło. 
Z samochodu tak się nie da, szczególnie 
jeśli jedziemy autostradą.

Uważam również, że wspólne wyjazdy 
w kilkunastoosobowej grupie sprzyjają 
kształtowaniu wśród uczestników wyso-
kiej kultury współżycia w zespole oraz 
wzajemnego zrozumienia. W razie awarii 
roweru, wypadku, skaleczenia itp., każdy 
z nas natychmiast otrzymuje pomoc kole-
gów lub koleżanek. Było mi bardzo miło, 
gdy właściciel pensjonatu w Austrii stwier-
dził, że tak zdyscyplinowanej grupy rowe-
rzystów to on jeszcze nie widział. Podobną 
opinię wygłosili również rowerzyści, którzy 
podróżowali z nami kilka godzin wzdłuż 
wybrzeża Bałtyku.

Fot. archiwum prywatne
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Przedszkole 
w Karłowicach 
będzie lepiej 
wykorzystywać 
energię

jedna ze ścian zewnętrznych zostanie obsadzona roślinami.

Fot. PP Karłowice
Niemalże 700  000 zł dofinansowania pozyskała gmina 
Popielów na przeprowadzenie zmian w budynku przedszko-
la w Karłowicach. Wymienione zostaną instalacje cieplna 
i świetlna, zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.

W budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach przeprowa-
dzone zostaną gruntowne prace związane z modernizacją sieci 

cieplno-energetycznej, która od lat nie spełniała oczekiwań. Włodarze 
gminy Popielów w dniu 28 kwietnia podpisali umowę o dofinansowa-
nie na poprawę efektywności energetycznej w obiekcie.

Zakres prac jest  naprawdę szeroki,  bowiem obejmie 
wewnętrzną, jak i zewnętrzną część budynku. Nowe instalacje będą 
przede wszystkim bardziej ekologiczne, ale także pozwolą w lep-
szy sposób wykorzystywać dostępną energię i wpłyną na poprawę  
komfortu pracy i przebywania w przedszkolu.

Dofinansowanie w kwocie prawie 700 000 zł otrzymano 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego 2014-2020. Prace powinny zostać zrealizowane jeszcze 
w tym roku.

•	 modernizacja systemu c.o. poprzez wymianę istniejącego 
źródła ciepła na pompę ciepła, wymianę instalacji wewnętrz-
nej z grzejnikami oraz montaż systemu zarządzania energią 
– obejmujący co najmniej automatykę pogodową i czasową 
oraz podgląd i archiwizację parametrów,

•	 modernizacja systemu c.w.u. poprzez wymianę istnieją-
cego źródła ciepła na pompę ciepła oraz wymianę instalacji 
wewnętrznej,

•	 wymiana istniejących opraw oświetleniowych na LED,
•	 wymiana istniejącej klimatyzacji,
•	 montaż żywej zielonej ściany na elewacji południowej 

budynku o wym. 3x3 m,
•	 montaż instalacji fotowoltaicznej.

Do końca roku zostaną wymienione źródła ciepła oraz prze-
prowadzone zostaną prace termomodernizacyjne w budyn-
kach użyteczności publicznej. Wykonawcy podpisali umowy, 
co jest równoznaczne z rozpoczęciem robót.

Gmina Popielów stawia na ekologię, co widoczne jest w wielu 
przemyślanych inwestycjach i działaniach. Z potrzeby troski 

o stan powietrza, środowiska i ludzkiego zdrowia realizowany jest 
kolejny „zielony projekt”.

W siedmiu budynkach użyteczności publicznej (Dom Kultury 
w Karłowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popie-
lowie, świetlice wiejskie w: Rybnej, Starych Kolniach, Lubieni,  
Kurzniach i Kaniowie) kotły węglowe i grzejniki elektryczne 

Podpisano umowy na wymianę źródeł ciepła
zostaną zastąpione pompami ciepła wraz z panelami fotowolta-
icznymi. Tam gdzie to konieczne zostaną przeprowadzone prace  
termomodernizacyjne.

Podpisano już umowy z wykonawcami, którzy zostali wyłonieni 
w drodze przetargu. Firma remontowo-budowlana „Glatki” z Popie-
lowa zajmie się obiektami w Starych Kolniach, Lubieni i Rybnej. 
Spółka „Norm-Haus” z Olesna zamontuje nowe instalacje w Karło-
wicach i Kurzniach, zaś przedsiębiorstwo „Rem-Bud” z Popielowa 
pracować będzie w budynkach GOPS i kaniowskiej świetlicy.

Prace powinny zostać sfinalizowane do końca 2022 r. Całko-
wita wartość robót budowlanych wynosi przeszło 3 mln zł, jednak 
ponad 1,6 mln zł pochodzić będzie z dofinansowania pochodzącego  
z RPO WO 2014-2020.

Spory awans w rankingu finansowym
Gmina Popielów po raz kolejny odnotowała wzrost pozycji 
w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego i za rok 
2021 zajęła bardzo wysokie 3. miejsce w województwie opol-
skim. Przed nią znalazły się tylko gminy Pokój i Turawa.

Epidemia, kryzys gospodarczy, galopująca inflacja nie sprzyjały 
w 2021 r. funkcjonowaniu samorządów. Wiele gmin musiało 

zrezygnować z części inwestycji bądź zmienić swoje wydatkowe 
plany, ale pomimo tego w minionym roku w naszym kraju odno-
towano najlepsze wyniki budżetowe jednostek samorządu teryto-
rialnego. Dobre gospodarczo dwanaście miesięcy ma za sobą także 
gmina Popielów.

Coroczny Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego to 
najbardziej transparentny dokument ukazujący dynamikę roz-
woju i kondycję ekonomiczną poszczególnych gmin. Przemyślana 
polityka finansowa gminy Popielów w 2021 r. zapewniła jej awans 
w rankingach krajowym, wojewódzkim i powiatowym.

W skali kraju gmina Popielów zajęła 217. miejsce na 1533 
wszystkich gmin wiejskich, co daje skok o 80 pozycji. W wojewódz-
twie opolskim samorząd zamyka podium i tym samym awansuje 
o cztery lokaty. W powiecie opolskim lepsza okazała się jedynie 
gmina Turawa.

Zestawienie przygotowane zostało przez specjalistów  
z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach Europej-
skiego Kongresu Samo-
rządów, którzy bazowali 
na kilku konkretnych 
wskaźnikach, wśród 
których znalazły się 
m.in.: udział dochodów 
własnych, relacja zobo-
wiązań do dochodów, 
udział wydatków inwe-
stycyjnych.
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Do gminy Popielów trafiły kolejne formy wsparcia dla 
uchodźców z Ukrainy. Bezinteresownie i nieustannie poma-
gają zagraniczni partnerzy, którym włodarze pragną szcze-
gólnie podziękować.

Obywatele Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w gminie Popie-
lów, w dalszym ciągu mogą liczyć na pomoc ze strony miesz-

kańców, Urzędu Gminy w Popielowie oraz zagranicznych partne-
rów. Uchodźcy otrzymali kolejną pomoc finansową, żywieniową 
i rzeczową.

W niesienie pomocy uciekającym z objętej wojną Ukrainy zaan-
gażowali się partnerzy gminy Popielów z niemieckich gmin i miej-
scowości. W mieście Bad Wurzach organizowane są różne akcje 
charytatywne, np. zawody sportowe, z których dochód przezna-
czany jest na rzecz tutejszych potrzebujących obywateli Ukrainy.

Stowarzyszenie Wsparcia Lokalnej Straży Pożarnej Rüdersdorf 
zainicjowało przyjazd kolejnego konwoju pomocowego. Wśród 

Zagraniczni partnerzy 
wciąż wspierają

darów znalazły się: produkty żywnościowe, środki higieny osobistej, 
nowe ubrania dla kobiet i dzieci, koce, zabawki i rowery.

Wójt Gminy Sybilla Stelmach wraz z pracownikami Urzędu 
przekazują słowa podziękowań wszystkim ludziom dobrego serca. 
Szczególna wdzięczność kierowana jest do Norberta Fesselera 
i Ulrike Stützle, którzy działają w komitecie na rzecz partnerstwa 
pomiędzy gminą Popielów i Bad Wurzach, a także burmistrz Alxan-
dry Scherer. Słowa uznania należą się także partnerom z Rüders-
dorf – Carmen i Detlefowi Kalberg ze stowarzyszenia Förderverein  
Ortsfeuerwehr Rüdersdorf e. V., strażakom z Rüdersdorf oraz 
wszystkim, którzy włączyli się w akcje pomocowe.

Każdy może pomóc
Gmina Popielów stale prowadzi zbiórkę środków pieniężnych, 

które są na bieżąco przeznaczane na zakup leków i niezbędnego 
sprzętu medycznego. Dzięki tym pieniądzom możliwe jest zapew-
nienie pomocy dzieciom i ich mamom, stworzenie godziwych 
warunków mieszkaniowych, integracja z mieszkańcami.

Wpłat można dokonywać na konto: BIC CODE/CODE SWIFT: 
POLU PLPR, PL 81 8895 0006 0005 1044 0262, Bank Spółdzielczy 
Dobrzeń Wielki. W tytule przelewu należy wpisać: Darowizna dla 
uchodźców.

obowiązek  
złożenia deklaracji 
o źródłach ciepła
Wkrótce skończy się możliwość przekazywania  
informacji o źródłach ogrzewania budynków.  
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe dla wszyst-
kich właścicieli budynków, w których znajduje  
się punkt ciepła.

Za jakość powietrza odpowiedzialni jesteśmy wszy-
scy, bowiem to my emitujemy zbyt wiele złych gazów 

cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, który pocho-
dzi z nieekologicznego sposobu palenia. Centralna Baza 
Emisyjności Budynków zamierza stworzyć ewidencję, 
w której znajdą się kompleksowe informacje dotyczące 
źródeł ogrzewania budynków. Pozyskane wiadomo-
ści pomogą ustalić dalsze kierunki walki ze smogiem 
poprzez wymianę tzw. „kopciuchów”.

Odpowiednią deklarację muszą obowiązkowo złożyć 
właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemiesz-
kalnych, w których znajduje się urządzenie grzewcze 
o mocy mniejszej niż 1 MW, np.: kocioł na paliwo stałe, 
piec kaflowy, kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne.

Termin podania informacji mija 30 czerwca br.,  
ale zachęcamy, aby dokonać tego wcześniej. Nie warto 
czekać do ostatnich dni. Osoby, które uruchomią nowe 
źródło ciepła lub spalania paliwa, będą miały czternaście 
dni na złożenie deklaracji.

Dane można podać bezpośrednio do bazy CEEB 
poprzez stronę: https://www.gunb.gov.pl/strona/cen-
tralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow lub poprzez 
wypełnienie papierowego formularza i dostarczenie  
go do Urzędu Gminy w Popielowie.
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Z życia przedszkoli…
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Witaminki dla chłopczyka 
i dziewczynki
Zespół „Fasolki” już od kilkunastu lat śpiewa 

o znaczeniu witamin w życiu każdego człowieka, 
a przede wszystkim dziecka. Owoce i warzywa dostar-
czają wielu cennych składników, które wpływają na 
prawidłowy rozwój i dobre zdrowie. Witaminki powo-
dują uśmiech.

Kwestia zdrowia podopiecznych nie pozostaje obo-
jętna paniom z Przedszkola Publicznego w Karłowi-
cach, które umożliwiły dzieciom założenie ogródka, 
w którym zasiano i zasadzono cały wachlarz warzyw: 
marchewkę, pietruszkę, buraki, cebulę, rzodkiewkę, sałatę, seler, pomidory koktaj-
lowe, paprykę i fasolę. Mali ogrodnicy będą dbać o wzrost roślin, aby móc je następnie 
zjeść w ramach smacznego śniadania. Inicjatorką ogródka była Justyna Marmulewicz, 
a wsparcie finansowe pochodziło z gminnego budżetu.

Łąki przepełnione są 
bogactwem roślin i zwierząt

Przyroda jest piękna sama w sobie, w swojej 
dzikości i różnorodności. Natury nie da się 

okiełznać, ponieważ rządzi się własnymi prawami, 
podlegającymi cykliczności pór roku i warunkom 
atmosferycznym. Flora i fauna mają zachwycać, 
a nie dać się opanować.

Dzieci z Przedszkola Publicznego w Popielowie 
wybrały się z lupami oraz wyostrzonymi wzrokiem 
i słuchem na pobliskie łąki, aby odkryć bogactwo 
wiosennego życia. Nauczycielki zwróciły uwagę 
wychowanków na otaczające rośliny, ale i małe 
zwierzęta, wśród których dominowały owady. 
Z pozoru nieinteresujące połacie trawy i kwia-
tów okazały się miejscem pełnym powodów do  
wsłuchania się w głos natury, a co za tym idzie  
szanowania jej.

Z nowymi technologiami 
są za pan brat

Postęp technologiczny zauważalny jest na każdym kroku dnia codziennego.  
Komputery, Internet, multimedia są częścią naszego życia i otaczają nas ze wszyst-

kich stron. Każdy rok to kolejne nowinki informatyczne, które coraz częściej z powo-
dzeniem wykorzystywane są w nauce.

Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach 
wzięło udział w inicjatywie Ministerstwa Edukacji 
i Nauki. W Dniu Nowych Technologii w Eduka-
cji popularyzowano technologie informacyjno-
-komunikacyjne w pracy dydaktycznej. W pla-
cówce zorganizowano zajęcia z wykorzystaniem 
wielu nowoczesnych urządzeń takich jak: laptop, 
tablet, dywan interaktywny, tablica interaktywna, 
mata do kodowania. Przeprowadzono programo-
wanie na dywanie z robotem. Podczas tych zajęć 
dzieci uczyły się uważnego słuchania, logicznego 
myślenia, ale również rozwijały spostrzegawczość, 
wyobraźnię i samodzielność.
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28 maja o godz. 17.00 Spektakl w wykonaniu Teatru „Złota Gęś” (Dom Kultury w Karłowicach)

29 maja o godz. 15.00 Dzień Dziecka i piknik rodzinny w plenerze

4 czerwca w godz. 13.00-15.00 – warsztaty gitarowe 
godz. 18.00 – koncert gitarowy w wykonaniu Moisesa Bethencourta

7-8 czerwca Podsumowanie programu „Tyglik Tradycji” 
i warsztaty integracyjne dla grup przedszkolnych i szkolnych

10 czerwca o godz. 18.00 Uroczysty koncert pn. Powitanie lata 
– pokaz umiejętności uczestników zajęć artystycznych

25 czerwca Koncert podsumowujący projekt „U nas wszystko gra. Muzyka ponad granicami”

26 czerwca Festyn rodzinny pn. „Na dobry początek lata” (kąpielisko w Nowych Siołkowicach)

anna Piasecka 
najlepszym nauczycielem 
w powiecie

Fot. Krzysztof marcinkiewicz/NTO

Anna Piasecka, nauczycielka wychowania przedszkolnego 
w Przedszkolu Publicznym w Karłowicach zajęła I miejsce 
w powiecie opolskim w Plebiscycie Edukacyjnym. Organiza-
torem konkursu była gazeta Nowa Trybuna Opolska.

Praca nauczyciela jest dla osób z pasją i prawdziwą chęcią niesie-
nia wiedzy innym. To właśnie zaangażowani pracownicy oświa-

towi odkrywając przed dziećmi kolejne sekrety świata, poszerzają 
ich horyzonty myślowe, edukują i kształtują należyte postawy.

Do grona takich nauczycieli zaliczyć można Annę Piasecką, 
nauczycielkę wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicz-
nym w Karłowicach, która w swojej pracy wyróżnia się wielkim 
oddaniem i niezwykłą kreatywnością. Jej postawa została doceniona 
w Plebiscycie Edukacyjnym, organizowanym przez Nową Trybunę 
Opolską. Karłowiczanka okazała się najlepszym nauczycielem 

Nastolatkowie chwycili za wędki 
i złapali dorodne ryby Fo
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Osiemnastu uczniów szkół podstawowych wzięło udział  
w mistrzostwach gminy w wędkarstwie spławikowym. Najlepsi 
okazali się Marcel Sowerszenko i Jakub Obacz.

Wędkarstwo to pasja dla cierpliwych, którzy bez względu na 
czas i warunki oczekują na rybę, która skusi się na zarzuconą 

przynętę. Wśród odgłosów natury, delikatnego szumu wody i bujnej 
roślinności spędzają oni każdą wolną chwilę i w ten sposób ładują 
tzw. akumulatory.

Za wędki łapią także młodzi ludzie, wśród których jest spora 
grupa uczniów szkół podstawowych. Osiemnaścioro z nich  

przedszkola w powiecie opolskim. 
W województwie uplasowała się na 
wysokim piątym miejscu.

– Już sama nominacja była dla mnie 
ogromnym zaskoczeniem, zwycięstwo 
nie przychodziło mi nawet do głowy.  
To miłe, że są osoby, które doceniają  
trud, jaki wkładamy w swoją pracę.  
Cieszę się, że to, co robię i jak to robię,  
znalazło uznanie w oczach rodziców. Jest to dla mnie motywacja do dalszej  
pracy – mówi laureatka.

Zwycięzcy zostali wybrani na podstawie głosowania, które 
odbyło się drogą internetową oraz SMS-ową. Podsumowanie  
plebiscytu odbyło się 27 kwietnia w Muzeum Śląska Opolskiego, 
gdzie nagrody wręczył Bolesław Bezeg, redaktor naczelny gazety.

anna Piasecka odebrała nagrodę,  
będącą docenieniem  
jej pełnej oddania pracy.

zmierzyło się 14 maja w mistrzostwach gminy w wędkarstwie spła-
wikowym na dużym stawie w Nowych Siołkowicach.

Zawody odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych. Spośród 
roczników 2007 i 2008 najdorodniejsze ryby złowili kolejno: Mar-
cel Sowerszenko, Dawid Celustka, Tomek Kowalski. W młodszych  
rocznikach najlepszymi wędkarzami okazali się: Jakub Obacz, 
Adrian Kozak, Michał Kaczmarek. Uczestnicy otrzymali symbo-
liczne upominki.

Organizatorami mistrzostw były: Gminne Koło Polskiego 
Związku Wędkarskiego Popielów, LUKS Dalia Popielów, Urząd 
Gminy w Popielowie.

KulturalNy rozKład jazdy
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Muzyka łagodzi obyczaje i koi każdą duszę
W SCKTiR zrealizowano kolejną część projektu muzycznego. 
W kwietniu przeprowadzone zostały warsztaty gospel oraz odbył się 
koncert tego rodzaju muzyki.

Święty Bazyli już w IV w. zdawał sobie sprawę, że muzyka ma wyjątkową 
moc. Według niego: „Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem 

pokoju. Przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców, godzi wrogów”.  
Po prawie 1700 latach te słowa wciąż pozostają uniwersalną prawdą, o czym 
śpiewali członkowie chóru Feelingospel.

Centrum Kultury realizuje projekt „U nas wszystko gra. Muzyka ponad 
granicami”, w ramach którego organizowane są zajęcia muzyczne, wymiany 
partnerskie i koncerty. Weekend 23-24 kwietnia upłynął pod znakiem 
muzyki gospel, będącej rodzajem chrześcijańskiej muzyki sakralnej.

W sobotę przeprowadzone zostały warsztaty wokalne dla dzieci i mło-
dzieży. Kilkunastoosobowa grupa ćwiczyła swoje zdolności muzyczne pod 
okiem Agnieszki i Andrzeja Wilczyńskich. Poznawali oni skalę swojego 
brzmienia, pracowali nad modulacją i śpiewali z podziałem na głosy.

Niedzielne popołu-
dnie było okazją do pre-
zentacji kunsztu artystycz-
nego chóru Feelingospel. 
Soliści i instrumentali-
ści oczarowali słuchaczy 
łagodnymi i melodyjnymi 
dźwiękami. Zaprezento-
wany repertuar emano-
wał radością, spokojem 
i wiarą w piękno stworze-
nia, a był zainspirowany 
nurtami: worship, gospel 
i soul. Pojawiały się także 
domieszki słowiańskiej 
nuty.

Integracja w tańcu? Tak, ruch łączy
Uczestnicy warsztatów tanecznych złączyli siły  
w pasji do tańca i ruchu. Podczas wspólnych zajęć 
ćwiczono taniec z pomponami, taniec współczesny 
oraz zumbę.

Wspólne zmagania fizyczne i ruchowe są szansą 
do integracji. Widać to najlepiej podczas wszel-

kiego rodzaju zawodów sportowych, gdy drużyna walczy 
o zwycięstwo. Wówczas kilkanaście obcych sobie osób 
staje się zespołem i pracuje na wspólny sukces.

Taniec również może integrować, o czym przekonali 
się uczestnicy warsztatów tanecznych zainicjowanych 
z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, 27 kwietnia. 
Centrum Kultury znalazło się wśród placówek przyjętych 
do ogólnopolskiej akcji „tańczMY” organizowanej przez 
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Młodzi miłośnicy tańca spróbowali swoich sił 
w trzech rodzajach ruchu. Justyna Gawrońska zachę-
ciła ich do trenowania tańca z pomponami, Rado-
mir Bachar próbował rozpalić w nich miłość do tańca  
współczesnego, a Marta Kłodzińska zaprezentowała 
układy zumby.

Hasło przewodnie wspólnych zajęć zostało zreali-
zowane i wszyscy zostali „Połączeni w tańcu”. Uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe przypinki i słodkości oraz  
w fantastycznej atmosferze poznali nowe kroki taneczne.
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Wypełniona po brzegi sala, roześmiane dzieci, aranżacje 
magicznych piosenek, piękne głosy, pokaz bajek i sympa-
tyczny Kaczor Donald – tak prezentował się piątek trzy-
nastego w Centrum Kultury. Odbył się wtedy koncert  
utworów z bajek Walta Disneya.

Każdy z nas ma w sobie coś z dziecka, co szczególnie sobie 
ceni. Dziecięcy zachwyt nad światem, nieokiełznaną 

wyobraźnię, mnóstwo pytań na sekundę, nieustanny optymizm. 
Tych cech nie należy się wstydzić, trzeba je pielęgnować.

Przyjęło się mówić, że piątki trzynastego są dniami pecho-
wymi i wówczas nic dobrego nie może się wydarzyć. Uczestnicy 
Studia Piosenki „Ekspresja” i Zespół „Wiolinki” wraz z instruk-
torką Anetą Pawolek dowiedli, że nic bardziej mylnego. Uczynili 
oni ten dzień wyjątkowo optymistycznym i zabrali gości swo-
jego koncertu w podróż przez piosenki z bajek Walta Disneya. 
Pomógł im w tym Kaczor Donald, który już od wejścia witał 
wszystkich licznie przybyłych mieszkańców.

Z muzyczną wizytą 
u południowych sąsiadów
Uczestnicy sekcji muzycznych z popielow-
skiego Centrum Kultury odwiedzili cze-
skiego partnera w Stenberku. Wzięli oni 
udział w ludowym wydarzeniu majowym, 
warsztatach muzycznych i koncercie.

Dobre brzmienia nie znają granic języ-
kowych. One są uniwersalne i potra-

fią dotrzeć do mieszkańca każdego państwa.  
Polaków i Czechów łączy nie tylko wspólny 
praprzodek językowy, ale również umiłowanie 
do muzyki, dźwięków i instrumentów.

Samorządowe Centrum Kultury, Tury-
styki i Rekreacji w Popielowie zawiązało przy-
jaźń ze swoim odpowiednikiem w gminie 
Domašov u Šternberka. W maju młodzież ze  
Studia Piosenki „Ekspresja” dwukrotnie udała 
się w odwiedziny do czeskich partnerów.

W trakcie weekendu grupa uczestniczyła 
w ludowym wydarzeniu, które połączone było 
z wielkim ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. 
Dziewczęta zaprezentowały się w przygotowa-
nych przez siebie utworach. Odwiedziny były 

Nie brakuje osób 
czujących w sobie 
dziecko

Kultura z kolejnymi dofinansowaniami
Placówki kulturalne w gminie Popielów otrzymały  
dofinansowanie na realizację kolejnych działań. Bibliote-
ka na cykl warsztatów plastyczno-edukacyjnych, Centrum 
Kultury na zajęcia teatralne.

Gminna Biblioteka Publiczna w ramach cyklu zajęć pn. 
„Leśna integracja i edukacja” zajmie się tematyką postaw 

ekologicznych, które sprzyjają ochronie zwierząt i dziedzictwa 
przyrodniczego. Zorganizowane zostaną spotkania na ścież-
kach edukacyjnych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz 
warsztaty plastyczne, podczas których powstaną np. wazoniki 

– Pomysł tego koncertu pojawił się już zimą w 2018 r., 
kilka miesięcy po tym, jak zaczęłam pełnić funkcję instruktora 
w naszym Centrum. Myślę, że główną inspiracją były dzieci i ich 
miłość do utworów z bajek Disneya. Od tamtego czasu zaczęłam 
krok po kroku realizować moją wizję i przekuwać plan w rze-
czywistość – mówi Aneta Pawolek, inicjatorka i organizatorka 
koncertu.

W repertuarze pojawiły się utwory z nieco starszych bajek 
jak np.: „Król Lew”, „Mulan”, „Piękna i Bestia”, lecz były również 
te animacje, które nie tak dawno podbiły serca najmłodszych 
widzów: „Kraina Lodu”, „Zaplątani”, „Coco”. Prezentowanym 
utworom towarzyszyły kadry z danego tytułu. – Zależało mi na 
tym, aby zaciekawić tych małych, jak i tych dorosłych słuchaczy. 
Stąd też pomysł na połączenie śpiewu z projekcją – dopowiada 
Pawolek.

Poprzez przekrój tak wielu filmów ukazane zostały piękne 
wartości, jakimi należy kierować się w życiu. Bez wątpienia na 
pierwszy plan wysunęły się miłość, przyjaźń, szacunek i wiara 
w to, że świat może być, a właściwie jest dobry. Młodzi piosen-
karze i ich instruktorka udowodnili, że w bajkach zawsze kryje 
się jakieś przesłanie, dla każdego – niezależnie od wieku.

z roślinnymi zdobieniami. Placówka otrzymała na ten cel dofi-
nansowanie, szczegóły pojawią się wkrótce.

Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie w wysokości 
prawie 15 500 euro z funduszu mikroprojektów PWT INTER-
REG V-A w Euroregionie Pradziad. Zrealizowane zostaną liczne 
polsko-czeskie warsztaty teatralne, którym zwieńczeniem będzie 
spektakl plenerowy pt. „Noc plonów”. Przedstawione zostaną 
słowiańskie obrzędy i legendy czeskie. Wydarzeniu towarzyszyć 
będzie przygotowana wcześniej gra zewnętrzna, która będzie 
związana z obrzędami plonów.

okazją do spróbowania tamtejszych przysma-
ków i obejrzenia okolicznych atrakcji.

Kolejny wyjazd miał miejsce w poło-
wie miesiąca, a jego powodem były warsztaty 
akordeonowe i klarnetowe. Zajęcia zrealizo-
wane zostały wokół tematów: sposoby reje-
stracji dźwięku na przestrzeni wieków, śląskie  
i czeskie pieśni historyczne i tradycje kultu-
rowe. Ponadto odbył się koncert fantastycznych 
muzyków, który został opracowany na pod-
stawie unikatowych nagrań z 1913 r., z wyko-
rzystaniem oryginalnych nagrań z wałków  
Edisona.

Działania międzypaństwowe są prowa-
dzone w ramach projektów „Kultura ponad 
granicami” i „U nas wszystko gra. Muzyka 
ponad granicami”. Zawarte więzi i sympatie 
będą owocować jeszcze przez wiele lat.
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Cóż to było za popołudnie… Bajkowe postacie ożyły i z uśmie-
chami przechadzały się wokół zamku w Karłowicach, w któ-
rym to z kolei swoją kryjówkę znalazły czarownice. Niemalże 
wszystkie sołectwa wzięły aktywny udział w Nocy Bajek, której 
pomysł zaczerpnięty został od czeskich partnerów.

Powrót do krainy dziecięcej beztroski jest marzeniem wielu doro-
słych, borykających się z problemami dnia codziennego, jed-

nak nie jest on możliwy. Ale czy na pewno? W Karłowicach 7 maja 
mieszkańców do wspólnej zabawy zaprosiły postacie z bajek, które 
jednak ożyły tylko na ten jeden dzień. Zaproszenie przyjęły dzieci, 
ale wodzę fantazji puścili również dorośli.

Na kilkunastu stanowiskach gości witali boha-
terowie bajek polskich, czeskich i nie tylko. Wśród 
nich znalazły się m.in.: Krecik i przyjaciele, Makowa 
Panienka z Motylem Emanuelem, Żwirek i Muchomo-
rek, Pszczółka Maja i Gucio, Kubuś Puchatek, Wodnik 
Szuwarek. – Wybraliśmy bajkę „Rozbójnik Rumcajs”, 
ponieważ z wielką sympatią oglądaliśmy ją w dzieciń-
stwie i pasowała do naszych przebojowych charak-

terów. Przygotowując plan bajki i przebrania, wczuliśmy się w ich 
usposobienia – mówi Sylwia Gawlas-Dąbrowska, sołtys wsi Rybna.

Uczestnicy wydarzenia mogli na poszczególnych stacjach wyko-
nać różne zadania, za które otrzymywali pieczątki. Komplet stempli 
gwarantował nagrodę niespodziankę. – W naszej chatce Baby Jagi 
z bajki „Jaś i Małgosia” dzieci mogły przyozdobić piernikowe domki. 

Polsko-czeska podróż 
w krainę dzieciństwa i bajek
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Było słodko, smacznie i radośnie – opowiada Mariola 
Kałuska, sołtys wsi Popielowska Kolonia. Na maluchów 
czekały jeszcze kolorowanki, zadania zręcznościowe, 
łamigłówki, zagadki czy lepienie plasteliną.

Chętnych do magicznej zabawy nie brakowało, 
ponieważ wydano dzieciom ponad 500 kart do zbie-
rania punktów. Prawdziwe oblężenie przeżywał nie tylko plac przy-
zamkowy, ale i sam zamek, w którym można było usłyszeć czeskie 
utwory, zetknąć się z historią i zwiedzić różne zakamarki. Dostępna 
była przezabawna wystawa pn. „Lech i Czech czyli co sądzą o sobie 
sąsiedzi zza miedzy”. Smakosze mogli spróbować dań regionalnych. 
Na scenie prezentowały się liczne zespoły, a w tle nieustannie było 
słychać kreatywnego animatora.

Wszystko odbyło się we współpracy z licznymi instytucjami 
i sołectwami. – Impreza przeprowadzona została na wzór wydarze-
nia, które odbywa się co roku pt. „Wioska pohádkowa” w zaprzy-
jaźnionej gminie Domašov u Šternberka. Była ona częścią reali-
zowanego przez naszą gminę projektu „Kultura ponad granicami”  
ze wsparciem Euroregionu Pradziad – mówi Monika Kopka 
-Jędrychowska, sekretarz gminy Popielów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice
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Nasz przepiśnik
Gmina Popielów wyróżnia się swą różnorodno-
ścią kulturową, religijną i... kulinarną. W wielu  
domach do dziś wykorzystywane są przepisy  
z zeszytów babć lub nawet prababć. Receptury 
przechodzą z pokolenia na pokolenie i tworzą  
niesamowite rodzinne historie.

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

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

Przepisy prosimy przesyłać na maila
nowinygminne@gmail.com

W miarę możliwości 
warto dołączyć do nich fotografię potrawy.

Solidna, 
pewna, lokalna. 
Siła przedsiębiorstw 
gminy Popielów
Zapraszamy do kontaktu usługodawców, którzy chcą przybli-

żyć czytelnikom swoją działalność. Jednorazowa i bezpłatna 
forma promocji obejmuje: nazwę, lokalizację, dane kontaktowe, 
zakres działalności i logo (jeśli firma posiada).

Zainteresowani proszeni są o przesłanie wskazanych infor-
macji na adres: nowinygminne@gmail.com.

***
Czasem jedno spojrzenie wystarczy.
Spojrzenie pełne miłości i żalu.
Spojrzenie matki tęskniące za dzieckiem.
Spojrzenie gotowe przeniknąć skały.
Cenniejsze niż miliony słów.
Wzrok nadzieję dający.
Wzrok mówiący wszystko.
Oczy zatroskane.
Wpatrzone w horyzont.
Jagoda Bąk, 
czternastolatka z Karłowic

Składniki:
•	 600	g	truskawek
•	 400	g	rabarbaru
•	 1	limonka	(sok	i	starta	skórka)
•	 1	kg	cukru	żelującego	(1:1)
•	 ok.	50	ml	rumu
Wykonanie:
Umyj	i	oczyść	truskawki	i	rabarbar.	W	razie	potrzeby	obierz	
rabarbar.	Pokrój	truskawki	 i	rabarbar	w	drobną	kostkę,	
a	następnie	w	dużym	garnku	wymieszaj	z	sokiem	i	skórką	
z	limonki	oraz	cukrem	żelującym.	Doprowadź	do	wrzenia,	
aż	zacznie	bulgotać,	od	czasu	do	czasu	mieszając.	Gotuj	
przez	4	minuty,	mieszając.	W	razie	potrzeby	zbierz	łyżką	
szumowiny.	Ugotowaną	konfiturę	natychmiast	rozlej		
do	gorących,	opłukanych	słoików,	do	każdego	z	nich	dodaj	
1-2	łyżeczki	rumu.	Słoiki	szczelnie	zamknij	 i	postaw	je		
na	5	minut	dnem	do	góry.
Smacznego!

Konfitura	
truskawkowo-rabarbarowa
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Kilkunastu mieszkańców Popielowa, Rybnej i Popielowskiej 
Kolonii wzięło udział w akcji „Czysta Odra”. Z licznych śmieci 
uprzątnięty został brzeg rzeki oraz jej koryto.

Potrzebę troski o środowisko wzbudza się w dzieciach już od 
przedszkola poprzez cykliczne akcje sprzątania świata lub poga-

danki proekologiczne, a jednak to najwidoczniej wciąż za mało. 
Dorośli zapominają o tych ważnych lekcjach i zaśmiecają otoczenie.

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” wraz z gmi-
nami Popielów i Lewin Brzeski postanowiła przejść od słów do 
czynów i włączyła się w międzynarodową akcję pn. „Czysta Odra”. 
W ostatnim dniu kwietnia odbyło się wspólne sprzątanie brzegów 
rzeki i jej koryta.

Po stronie gminy Popielów rękawy zakasali: wędkarze z Gmin-
nego Koła PZW Popielów, mieszkańcy sołectw Rybna, Popielów 
i Popielowska Kolonia, strażacy z OSP Popielów oraz włodarze. 

Seniorzy otaczani są 
należytą troską
Gmina Popielów stale troszczy się o wszystkich seniorów. 
Aktywni uczestniczą w zajęciach organizowanych w Klubach 
Seniora w Popielowie oraz Lubieni, zaś ci, którzy mają już  
problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, są objęci  
korpusem wsparcia.

Starsze pokolenia przepełnione są życiową mądrością i wewnętrz-
nym spokojem, dlatego tak ważne jest, aby zapewnić im godne 

życie na emeryturze. Nie można o nich zapomnieć, a należy ich akty-
wizować. W gminie Popielów stwarzane są dla nich różne możliwości 
spędzania czasu i opieki.

Kluby Seniora to miejsca pełne optymizmu

Na terenie gminy prężnie działają, prowadzone przez GOPS dwa 
Kluby Seniora – w Popielowie i Lubieni. Oba punkty cieszą się dużym 
zainteresowaniem, bowiem nieustannie oferują ciekawe propozycje 
spotkań, zajęć i wyjazdów.

Uczestnicy ćwiczą swoje zdolności manualne poprzez liczne 
prace rękodzielnicze i plastyczne. W ostatnim czasie powstały 
woreczki do ćwiczeń, pokrowce na krzesła, piękne ozdoby. Pod-
opieczni mieli możliwość bezpłatnego zbadania słuchu. Stale prowa-
dzone są w salach ćwiczenia gimnastyczne, a gdy pogoda pozwala, 
w ruch idą siłownie na świeżym powietrzu. W pierwszej poło-
wie maja seniorki z Popielowa wybrały się na wyprawę rowerową  
do koleżanek z Lubieni, gdzie odbyło się sympatyczne spotkanie inte-
gracyjne. Seniorzy wspólnie uczestniczyli w wycieczce autokarowej 
do Kudowy Zdroju.

Twórcze zajęcia dla seniorów są prowadzone także przez pra-
cowników Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji 
w poszczególnych świetlicach i placówkach. Uczestnicy klubów 
Senior Caffee spotykają się na zajęciach manualno-artystycznych 
i przygotowują ciekawe ozdoby, ale przede wszystkim integrują się 
i miło spędzają wolny czas.

Wolontariusze dotrą z pomocą

Radni Gminy Popielów w drodze uchwały ustanowili i przyjęli do 
realizacji program osłonowy pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”, który 

Nad Odrą jest już znacznie czyściej
Grupa kilkunastu osób uzbrojona była w ręka-
wiczki jednorazowe i worki w kolorach odpo-
wiadających konkretnym rodzajom odpadów. 
Śmieci nie brakowało. – Ja razem z bratem 
i mamą sprzątałem pod mostem i wzdłuż Odry, a tata z innymi stra-
żakami wyławiał śmieci z wody. Znalazłem nawet bardzo długi wąż 
– mówi Kevin Kulig, dziesięciolatek z Popielowa.

Akcja zwieńczona została wspólnym spotkaniem w Mikolinie, 
gdzie na wszystkich uczestników czekała nagroda w postaci smacz-
nego poczęstunku. Dokonano tam podsumowania i wyrażono 
nadzieję, że ludzie przestaną zanieczyszczać środowisko i pozwolą 
naturze żyć bez przeszkód.

Organizatorem akcji był Dominik Dobrowolski, wrocławski 
podróżnik i ekolog, który wraz z przyjaciółmi postanowił zadbać 
o wyjątkową rzekę, jaką jest Odra. Od 29 kwietnia do 8 maja sprzątanie 
nadodrzańskich terenów odbyło się w Polsce, Czechach i Niemczech.
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zostanie zrealizowany w bieżącym roku. Objęte zostaną nim osoby 
powyżej 65. r.ż., które mają problemy z samodzielnym funkcjono-
waniem ze względu na stan zdrowia czy prowadzą samodzielnie 
gospodarstwo domowe i zgłosiły ten fakt poprzez ogólnopolską 
infolinię (tel. 22 505 11 11) lub bezpośrednio w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej (tel. 77 42 75 710/711).

W realizację programu zaangażowani zostaną wolontariusze, 
którzy poprzez różne działania będą świadczyć codzienną pomoc. 
Seniorzy będą mogli liczyć na wsparcie, m.in. w: umówieniu wizyty 
lekarskiej, wyjściu na spacer, wspólnym przygotowaniu posiłków, 
zrobieniu zakupów czy wskazaniu kontaktu do tzw. „telefonów 
zaufania”.


