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Zakończył się remont ul. 
Krótkiej w Mechnicach. 
Z kolei ulica Kwiatowa 
zostanie przebudowana.

Za nami remont ul. Krótkiej 
w Mechnicach. Prace na 

odcinku drogi obejmowały 
położenie nowej nakładki 
asfaltowej oraz uzupełnienie 
ubytków.

Inwestycja przy ul. Kwiato-
wej opiewa na kwotę 140 tys. 
złotych. Obejmie wykonanie 
korytowania drogi, położe-
nia stabilizacji (podbudowy), 
zamontowane zostaną beto-
nowe obrzeża i koryta odpro-
wadzające wody opadowe. 
Na odcinku drogi rozścielona 
zostanie nawierzchnia bitu-
miczna, a także wykonana 
zostanie regulacja włazów 
kanałowych. Pojawi się rów-
nież oznakowanie drogi. In-
westycja finansowana jest 
z budżetu gminy Dąbrowa.

W ramach zadania przebudowany zostanie blisko 
1 km drogi. Koszt inwestycji to 320 tys. zł. Zgodnie 
z umową wykonawca na jej realizację ma czas do 
połowy lipca 2020 roku.

Gmina Dąbrowa środki na realizację tego przedsięwzię-
cia pozyskała z Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, w ra-
mach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Inwestycja zakłada wykonanie 2 mijanek, zjazdów, 
utwardzenie pobocza kruszywem, wykonanie odwodnienia, 
a także asfaltowej nawierzchni.

DROGOWE NOWOŚCI Z MECHNIC

PRZEBUDOWA 
ULICY LEŚNEJ 
W SIEDLISKACH

Ul. Krótka Ul. Kwiatowa
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UZNANIE ICH PRACY TO NIE TYLKO 
WDZIĘCZNOŚĆ SPOŁECZNA,  
ALE TAKŻE AWANSE ZAWODOWE

Leszek Koksanowicz, Karol Widacha i Marcin 
Hadryś to mieszkańcy gminy Dąbrowa, którzy  
za swoją pracę otrzymali kolejne stopnie awansu 
zawodowego. 

Maj to miesiąc strażaków. W tym roku, nie tylko ze wzglę-
du na przypadający w tym czasie Dzień Strażaka, ale 

również ze względu na wspaniałe wyróżnienie jakie za 
swoją trudną pracę zawodową otrzymali trzej mieszkańcy 
gminy Dąbrowa. 

Leszek Koksanowicz awansował na stopień starszego 
brygadiera, Karol Widacha na stopień aspiranta, Marcin 
Hadryś na stopień sekcyjnego.

Bycie strażakiem, to nie tylko zawód, ale powołanie i mi-
sja społeczna. Każdorazowy udział w akcji czy jej dowo-
dzenie to narażenie własnego zdrowia i życia, a także osób 
w niej uczestniczących.

– Dla mnie jako Wójta Gminy Dąbrowa to niezwykły 
zaszczyt mieć tak wspaniałych mieszkańców zaangażo-
wanych nie tylko w swoją pracę, ale także w życie spo-
łeczne. Awanse zawodowe Leszka Koksanowicza, Karola 
Widachy i Marcina Hadrysia, to niewątpliwie uznanie 
ich dotychczasowej pracy, ale także kolejny krok w kre-
owaniu kariery zawodowej. Życzę im wielu chwil speł-
nienia w pracy, a także poczucia niesienia misji społecz-
nej i uznania w oczach innych – powiedziała Katarzyna 
Gołębiowska-Jarek.

Całej trójce serdecznie gratulujemy. Ich postawa i zaan-
gażowanie w niesienie pomocy, a także działalność na rzecz 
społeczności lokalnej stanowią dowód poczucia solidarno-
ści i szczególnego charakteru wykonywanej pracy. 

Karol Widacha

Leszek Koksanowicz

Marcin Hadryś
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Fragment drogi 
wojewódzkiej, na 
której znajduje się 
most w Niewodnikach, 
doczekał się remontu. 
Inwestorem jest Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 
w Opolu.

Most jest obiektem, który 
już długo jest w eks-

ploatacji i obecnie nie speł-
nia aktualnych wymogów 
technicznych dotyczących 
nośności i trwałości jakie 
stawia się tego typu kon-
strukcjom – wyjaśnia Adam 
Kopij, Inspektor Nadzoru. 
Nasze prace związane będą 
w głównej mierze z roze-
braniem w całości starej 
konstrukcji mostu i zastą-
pieniem jej nową, jak rów-
nież wykonane zostaną 
nowe dojazdy do obiektu. 

Dzięki zastosowaniu no-
wej konstrukcji powstanie 
obiekt umożliwiający prze-
jazdy pojazdów o dopusz-
czalnym tonażu 50 ton. 
W związku z remontem, 
na odcinku drogi wprowa-
dzona zostaje zmiana or-
ganizacji ruchu polegająca 
na całkowitym zamknięciu 
przebudowywanego odcin-
ka drogi na czas budowy 
nowego mostu.

 – Bezpieczeństwo miesz-
kańców jest celem nadrzęd-
nym, wyjaśnia Katarzyna 
Gołębiowska-Jarek, wójt 
gminy Dąbrowa. Cieszy nas, 
że ta inwestycja doczekała 
się realizacji.

Wartość przedsięwzię-
cia to 2 mln złotych, które 
zostaną pokryte z budżetu 
Województwa Opolskiego.

REMONT MOSTU W NIEWODNIKACH

Gmina Dąbrowa 
przygotowała 
dwa projekty 
o dofinansowanie 
działalności Gminnego 
Zrzeszenia Ludowego 
Zespołów Sportowych 
z siedzibą w Dąbrowie.

P ierwszy projekt  zło -
żony został w ramach 

programu „Klub 2020” 
Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. Pozyskane z niego 
środki przeznaczone zo-
staną na zakup piłek, bluz 
i  spodni  treningowych 
oraz tyczek do slalomu 
dla Akademii Piłkarskiej 
AP Striker. 

Kwota dotacji o jaką wy-
stąpiono to 10 tys. zł.

Drugi z projektów zreali-
zowany zostanie w ramach 
„Marszałkowskiego Klubu 
Sportowego”, a środki z nie-
go pozyskane przeznaczone 
zostaną na zakup bramek 
treningowych dla młodych 
piłkarzy. Dotacja w ramach 
projektu opiewa na kwotę 
10 tys. zł.

 – W naszej gminie sta-
wiamy na sport i rozwój, 
szczególnie najmłodszych 
jej mieszkańców – wyjaśnia 
Katarzyna Gołębiowska – 
Jarek wójt gminy Dąbrowa. 
Doskonale wiemy, że aktyw-
ność fizyczna wpływa nie 

tylko na prawidłowy rozwój 
dzieci, ale kształtuje również 
postawy społeczne. Zapew-
nienie odpowiednich warun-
ków do uprawiania sportu, to 
jeden z elementów sukcesu 
szkoleniowo – wychowaw-
czego – dodaje. 

W ramach projektów zor-
ganizowane zostaną rów-
nież spotkania promocyjno-
-integracyjne o charakterze 
piłkarskiego spotkania roz-
grywkowego jako wsparcie 
klubów LZS Mechnice i LZS 
Niewodniki.

Gmina stawia na sport
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W Chróścinie powstanie 
kolejny oddział 
przedszkolny.

W budynku przedszko-
la w Chróścinie trwają 

prace mające na celu roz-
budowę obiektu, a także 
przebudowę instalacji oraz 
istniejących łazienek.

 – Dzięki rozbudowie zy-
skamy dodatkowe miejsca 
– wyjaśnia Izabela Maksim-

czuk, dyrektor przedszkola. 
Powstanie nowa sala dydak-
tyczna, a także wykonany 
zostanie remont kanalizacji. 
Przedszkole zyska nie tylko 
nowy wizerunek, ale będzie 
również dostosowane do po-
trzeb dzieci niepełnospraw-
nych – dodaje.

Koszt inwestycji to kwota 
400 tys. złotych, z czego 100 
tys. złotych gmina Dąbrowa 
pozyskała z projektu unijne-
go w partnerstwie z miastem 
Opolem. 

 – Wspólny projekt z Opo-
lem w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego, cie-
szy mnie podwójnie. Nie tylko 
udało się nam zdobyć dodat-
kowe środki na realizację tego 
przedsięwzięcia, ale także jest 
to kolejna inwestycja w roz-
wój placówek opiekuńczych 
na terenie naszej gminy, którą 

realizujemy z miastem Opo-
le – wyjaśnia Katarzyna Go-
łębiowska-Jarek, wójt gminy 
Dąbrowa. 

Przypomnijmy, że dzię-
ki współpracy z miastem, 
wcześniej udało się gminie 
pozyskać kwotę 500 tys. zł, 
na przebudowę przedszkola 
w Żelaznej.

 – Już od dawna zgłasza-
liśmy problem niewystar-

czającej ilości miejsc w na-
szym przedszkolu – mówią 
rodzice dzieci z przedszkola 
w Chróścinie. Wioska jest jed-
ną z największych w gminie, 
jest tu też dużo dzieci w wieku 
przedszkolnym, dlatego taka 
inwestycja to niemal spełnie-
nie naszych marzeń –dodają.

Koniec prac zaplanowa-
ny jest na początek wakacji 
2020 r. 

WIĘCEJ PRZEDSZKOLAKÓW  
W CHRÓŚCINIE

Gmina Dąbrowa od roku 
podejmuje działania 
związane z zakupem nowego 
auta dla OSP w Chróścinie. 
Mimo trudności, związanych 
z pandemią koronawirusa 
do spełnienia marzeń 
strażaków pozostało tylko 
kilka kroków.

W założeniu nowy wóz 
ma kosztować 760 tys. 

złoty. 200 tys. zł przekaże 
na ten cel Gmina Dąbrowa, 
380 tys. zł Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, kwota 
117 tys. zł to dotacja Mini-

sterstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, a 63 
tys. zł, przekaże Komenda 
Główna Państwowej Stra-
ży Pożarnej.Zakup nowego 
auta wiąże się z potrzebą 
usprawnienia wyjazdów 
do zdarzeń, w których jed-
nostka bierze udział. OSP 
Chróścina swoim zakresem 
działania obejmuje około 
1/3 ludności gminy, biorąc 
udział w akcjach ratowni-
czo-gaśniczych. 

 –  Nowe auto będzie 
spełniało wymogi określne 
przez Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administra-
cji z 2007 r., które mówią 
o zasadach zapewnienia 
bezpieczeństwa publiczne-
go, ochronie zdrowia, życia 
i mienia, a także wymagają 
aktualnych świadectw do-
puszczenia sprzętu trans-
portowego do działania – 
wyjaśnia Krzysztof Berka, 
prezes OSP Chróścina.

 Zakup nowego wozu 
składa się z kilku etapów 
realizacji:  przygotowania 
odpowiednich dokumentów, 
złożenia wniosków o dotację, 
czy  zorganizowania przetar-
gu na jego zakup.

 

Nowe auto strażackie dla OSP w Chróścinie

NAJ

5
www.gminadabrowa.pl

2 0 2 0
ŻYCIE GMINY DĄBROWA



Liczy 44 członków, 15 z nich posiada niezbędne szko-
lenia oraz aktualne badania, co pozwala na uczestnictwo 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W ubiegłym roku dru-
howie wyjeżdżali głównie do pożarów traw, lasów, budyn-
ków, wypadków drogowych, usuwali skutki wichur czy 
nawałnic.

 – Angażujemy się także w życie wsi – dodaje prezes 
Krzysztof Berka. – Prowadzimy szkolenia dla dzieci i mło-
dzieży, organizujemy imprezy, współpracujemy z parafią 
i sołectwem. Co roku czyścimy na przykład brodzik w parku 
dworskim.

Druhowie okazali wielkie serca włączając się w pomoc 
dla poszkodowanej w pożarze rodzinie Brojów. W zorgani-
zowanej przez strażaków akcji zebrano 41 ton złomu, co 
przełożyło się na ponad 27 tys. zł dla pogorzelców.

Miniony rok obfitował też w wiele sukcesów. Jednostka 
z Chróściny zajęła 1. miejsce w powiecie oraz drugie w wo-
jewództwie w plebiscycie NTO „Strażak Roku Opolszczy-
zny”. Z bardzo dobrej strony ochotnicy pokazali się również 
w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, w których 
trzy razy zwyciężali. W zawodach rangi powiatowej zajęli 
5. lokatę.

Jednostka dysponuje dwoma samochodami – średnim 
wozem bojowym Star 244 oraz pojazdem technicznym 
Volkswagen Transporter. Dzięki pozyskiwanym z różnych 
źródeł środkom w ostatnich miesiącach jednostka wzboga-
ciła się o dwa defibrylatory oraz nowe ubrania bojowe.

NASZE OSP – CHLUBA GMINY
Na terenie gminy działają cztery jednostki 
ochotniczych straży pożarnych. Dwie z nich – OSP 
Dąbrowa i OSP Żelazna – od kilku lat są włączone  
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W maju obchodzimy dzień św. Floriana – patrona straża-
ków. Świętujemy wtedy także Międzynarodowy Dzień 

Strażaka, oddając hołd poległym podczas akcji i dziękując 
tym, którzy wykazują się odwagą ratując potrzebujących.

Początkiem roku w jednostce doszło do zmiany zarzą-
du. W nowych strukturach zasiedli: Adam Krause – prezes 
zarządu, Andrzej Sobonkiewicz – wiceprezes oraz naczel-
nik, Mateusz Szenfelder – zastępca naczelnika, Julia Pie-
truszka – skarbnik, Piotr Moszner – sekretarz, Magdalena 

Schoenfelder – kronikarz i Krzysztof Świerc – gospodarz. 
W składzie komisji rewizyjnej znaleźli się: Piotr Lisoń – 
przewodniczący, Monika Ofiera – sekretarz i Patryk Giesa 
– członek.

 – Do nowego zarząd weszły głównie młode osoby – 
mówi Andrzej Sobonkiewicz. – Najmłodszy członek ma 
tylko 17 lat, a najstarszy 36. Największym problemem był 
brak kierowców. Skierowaliśmy już na kursy trzy osoby, ale 
w związku z obecną sytuacją w kraju wszystkie szkolenia 
zostały zawieszone.

Jednostka zrzesza 30 aktywnych członków, 13 może 
uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Do dyspo-
zycji mają średni samochód pożarniczy Magirus.

Co roku druhowie kultywują tradycję wodzenia niedź-
wiedzia oraz organizują zabawę taneczną z misiem. Aktyw-
nie włączają się też w przygotowanie dożynek wiejskich 
i obchodów Dnia Św. Marcina. Swój sprzęt i umiejętności 
prezentują podczas pokazów, festynów, które odbywają się 
na terenie wsi. 

 OSP Narok

 OSP Chróścina
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Niezbędne kwalifikacje do udziału w akcjach ratowniczo-
-gaśniczych posiada 28 druhów. Aktywnymi członkami jed-
nostki są 62 osoby.

Tabor OSP Dąbrowa stanowią dwa średnie samochody 
pożarnicze Steyr i Volvo. Drugi z pojazdów włączono do 
oddziału bojowego w listopadzie ubiegłego roku. Nowy sa-
mochód zakupiono ze środków Gminy Dąbrowa oraz dzięki 

dofinansowaniom z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

W ubiegłym roku druhowie, wespół z sołectwem, zdoby-
li grant od Zarządu Województwa Opolskiego i zorganizo-
wali dwudniowy „Piknik zamkowy w Dąbrowie – Opolskie 
Gwiazdy Europy”. Po raz kolejny włączyli się też do pomocy 
przy Dąbrowskich Spotkaniach z Poezją Śpiewaną „Zamczy-
sko”. Jednostka przygotowała również gminne ćwiczenia 
taktyczno-bojowe, które odbyły się w Dąbrowie. Zabezpie-
czała Dożynki Gminno-Parafialne w Prądach, Dąbrowskie 
Spotkania Klasyków, Powiatowe Biegi Przełajowe w Dąbro-
wie, Bieg Niepodległości w Ciepielowicach i ligowe spotka-
nia KS Dąbrowa. Ochotnicy przebudowali bramę wjazdową 
do remizy, pracowali nad utworzeniem sali historycznej 
w budynku dawnej strażnicy oraz podlewali drzewka w Dą-
browie, Ciepielowicach i Sokolnikach. Poza tym przeprowa-
dzili szereg szkoleń, pokazów i akcji prewencyjnych. 

 – Wspieramy wiele lokalnych inicjatyw – mówi pre-
zes Dawid Zielonka. – Współpracujemy z sołectwem, 
urzędem gminy, gminnymi jednostkami i placówkami 
edukacyjnymi.

W skład jednostki wchodzi 69 członków, a 23 posiada 
wymagane uprawnienia i badania lekarskie.

Strażacy współpracują z sołectwem oraz organizacjami 
społecznymi. Angażują się w prace na rzecz parafii. W mi-
nionym roku pomalowali ogrodzenie cmentarza, wyczyścili 
kościelną wieżę.

Ochotnicy włączają się także w przygotowanie dożynek 
wiejskich i obchodów Dnia Św. Marcina. Sami organizują zaś 

wodzenie niedźwiedzia, Dzień Dziecka dla przedszkolaków 
i festyn rodzinny. Dbają o utrzymanie boiska sportowe-
go i Jeziora Czarnego. Od dziesięciu lat zarybiają je, sądzą 
drzewka wokół zbiornika i budują karmniki dla ptaków.

Z dużymi sukcesami startują również w zawodach spor-
towo-pożarniczych. Chlubą jednostki jest drużyna kobie-
ca, która trzy razy z rzędu zdobywała tytuł wicemistrzyń 
Polski.

 – Ubiegłoroczne zawody były dla nas niesamowicie pe-
chowe – opowiada naczelnik Bernard Biedron. – Jechaliśmy 
po zwycięstwo. Dziewczyny były perfekcyjnie przygotowa-
ne, odbyły ponad 30 treningów. Pierwszą konkurencję wy-
konały znakomicie, ale podczas ćwiczeń bojowych odkręcił 
się wąż ssawny. Punkty karne spowodowały, że zajęliśmy 
15. miejsce.

Swoje umiejętności panie potwierdziły jednak wygra-
nymi na zawodach rangi gminnej i powiatowej. W zmaga-
niach gminnych na podium stawali również mężczyźni oraz 
dziewczęta z Harcerskiej Drużyny Pożarniczej.

W minionym roku w remizie uroczyście otwarto nowy 
boks garażowy. Stanął w nim zakupiony przez gminę Ford 
Ranger. Strażacy dysponują też ciężkim pojazdem pożarni-
czym marki Iveco, średnim marki Star 244 i łodzią ratun-
kową. 

 OSP Dąbrowa

 OSP Żelazna
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– W ostatnim czasie 
Narok przeszedł ogrom-
ną metamorfozę wize-
runkową, wartą ponad 
12 mln zł. Remont drogi 
wojewódzkiej to wielkie 
przedsięwzięcie inwesty-
cyjne. Sam proces trudny 
do realizacji, ale warto 
było?  

 – Realizacja tak dużej 
inwestycji rzeczywiście wy-
wraca spokojne życie wsi. 
Ale mieszkańcy czekali na 
nią co najmniej od dekady. 
Chwilowe negatywne emo-
cje wywołane trudnościami 
szybko wygasły. Mieszkań-
cy byli i są pod wrażeniem 
sprawności prowadzonych 
prac oraz kultury i życzliwo-
ści kierownictwa, pracow-
ników wykonujących prace 
oraz władz Gminy Dąbro-
wa. Również Dyrekcja Dróg 
Wojewódzkich prowadziła 
nie tylko doskonały nad-
zór, ale przede wszystkim 
komunikację z Mieszkańca-
mi w sprawach budzących 
wątpliwości. Przebudowa 
tej drogi to odtworzenie 
zabytkowego układu prze-
strzennego wsi i ukazanie jej 
uroków nie tylko dla społecz-
ności lokalnej, ale także dla 
odwiedzających – głównie 
tych, którzy korzystają z nad-
odrzańskiego krajobrazowe-
go szlaku rowerowego. 

– Sołtys w społeczności 
lokalnej odgrywa istotną 
rolę polegającą na budo-

waniu więzi pomiędzy 
mieszkańcami i podejmo-
waniu inicjatyw.  

 – To rzeczywiście istotna 
rola. Podkreślić należy jed-
nak, iż przy podejmowaniu 
kierunków działań do reali-
zacji trzeba bardzo uważać. 
Dobrze rozeznać potrzeby 
różnych grup. Każdy jest 
wartościowym członkiem 
społeczności lokalnej. Ini-
cjatywy powinny być dobrze 
przemyślane, nawet prze-
dyskutowane z ekspertami 
w danej dziedzinie. Mam tu 
na myśli m.in. jednostki na-
ukowe.

– To Pani pierwsza ka-
dencja. Weszła Pani w spo-
łeczność lokalną z dużą 
siłą i wieloma pomysłami. 
Czy dziś ma Pani tą samą 
energię? 

 – W takiej roli praktycz-
nie jestem po raz pierwszy. 
Chociaż od ponad 20 lat kie-
ruję różnymi zespołami przy 
okazji realizowania projek-
tów współfinansowanych ze 
środków unijnych. Zapewne 
moje propozycje rozwiązań 
niektórych problemów ja-
kie były przedmiotem dys-
kusji na zebraniu wiejskim 
w styczniu 2019 upoważnia-
ją do takiego stwierdzenia, 
że „....weszłam w społecz-
ność wiejską z dużą siłą...”, 
ale nawet jeżeli tak dziś je-
stem postrzegana, to sama 
nic bym nie zrobiła bez po-
mocy mieszkańców i Rady 

Sołeckiej, doświadczonej 
Pani Radnej – Marioli Siko-
ry, czy też innych osób, grup 
społecznych, w których tkwi 
duży potencjał i chęć bezin-
teresownego działania. Dużą 
rolę w podtrzymywaniu 
energii dają mi władze Gmi-
ny, a także cały zespół admi-
nistracyjny, którym kierują 
oraz zrozumienie członków 
Rady Gminy.

– Jest Pani bardzo zaan-
gażowana w życie Naroka. 

– Na sołectwo należy 
patrzeć z pozycji ekono-
micznej, jak na „przedsię-
biorstwo” o różnorodnych 
zasobach środowiskowych 
i zróżnicowanym kapitale 
ludzkim. Narok, jako so-
łectwo położone w strefie 
podmiejskiej Opola, wyraź-
nie w ciągu ostatnich trzech 
dekad zmienia charakter 
funkcj i  gospodarczych. 
Wyciszona została funkcja 
gospodarstw rodzinnych, 
zwiększona w znacznym 
stopniu funkcja mieszka-
niowa i rekreacyjno – tury-
styczna z wyraźnym nasta-
wieniem na promowanie 
przedsięwzięć ekologicz-
nych. W tzw. starej części 
Naroka występują znaczne 
zasoby mieszkaniowe – nie-
zamieszkałe domy, których 
właściciele przebywają za 
granicą. Mogłyby być po 
odpowiednim przystosowa-
niu wynajmowane dla osób 
z miasta, które chciałyby 
weekend spędzić na wsi. 
Korzyści byłyby obustronne, 
zwłaszcza teraz w okresie 
tak trudnym.

 – Hasło „Narok – wieś 
s m a ków  –  l a s u ,  wo dy 
i ekologicznej zagrody”. Co 
się pod tym kryje?  

– Z przyjęciem tego ha-
sła wiąże się utrzymanie 

funkcji rolniczej realizo-
wanej m.in. przez właś-
cicieli małych i średnich 
gospodarstw rolnych oraz 
z produkcją żywności eko-
logicznej na małą skalę. 
Obecnie w kilku zagrodach 
prowadzona jest uprawa 
z ró ż n i c owa nyc h  ro ś l i n 
miododajnych, ziół, a także 
ptactwa ozdobnego. Kilka 
zagród przygotowuje się 
do utworzenia tzw. gospo-
darstw edukacyjnych. Idea 
zdrowego stylu życia jest 
promowana również przez 
pracowników Przedszkola 
im. św. Franciszka z Asy-
żu, co zasadniczo wpływa 
na postawę mieszkańców 
wsi.  „Smak Lasu” – to jego 
naturalne bogactwo – owo-
ce leśne, grzyby, dziczyzna, 
a także ostoja rzadkich ga-
tunków ptaków czy chro-
nionych gatunków roślin. 
Ten aspekt wiąże się nie 
tylko z istnieniem znacz-
nych powierzchni  lasu 
w obrębie sołectwa, ale 
także z realizacją polity-
ki Gminy i Lokalnej Grupy 
Działania Bory Niemod-
lińskie. Mamy wytyczony 
szlak rowerowy z punkta-
mi edukacyjnymi, dwa re-
zerwaty przyrody i strefę 
Natura 2000. Woda – to 
bliskość Odry i możliwości 
jej wykorzystania m.in. po-
przez działania związane 
z wędkarstwem na wodach 
śródlądowych, promowa-
niem w menu potraw z ryb. 
Członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich „Gospodynie Na-
roka” podjęły wyzwania 
promowania wizerunku 
Naroka jako „. . .wyjątko-
wej jednostki osadniczej 
z zachowanymi fragmen-
tami historycznego układu 
przestrzennego oraz poje-
dynczymi obiektami archi-
tektonicznymi…”

„...młody szybko biegnie, ale starszy zna drogę...”.  
o inwestycjach drogowych, planach na przyszłość,  
a także roli sołtysa. 

Wywiad  
z Marią Śmiegielską, 
sołtys wsi Narok

MAJ
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Mieszkańcy Siedlisk wraz ze Stowarzyszeniem 
„Knieja” oraz z Kołem Łowieckim nr 4 „Knieja” 
w Opolu, przeprowadzili akcję zabezpieczenia 42 
kasztanowców przed inwazją motyli szrotówka 
kasztanowcowiaczka.

Co roku wiosną kasztanowce narażone są na inwazję mo-
tyli szrotówka kasztanowcowiaczka, które powodują  

znaczne szkody objawiające się brązowieniem liści drzew.  
W wyniku działalności tego szkodnika kondycja drzewa jest 
słabsza i skutkuje dużo niższą wagą nasion oraz niską zdol-
nością fotosyntetyczną i reprodukcyjną.

 Stowarzyszenie „Knieja”  postanowiło  zabezpieczyć  42 
drzewa tworzące aleję, rosnących na poboczu ulicy Kaszta-
nowej w Siedliskach,  poprzez oklejenie pni kasztanowców 
specjalną opaską lepną i zamocowaniu do niej feromonu 
mającego na celu zwabienie i odłowienie motyli. 

Stowarzyszenie „Knieja” zostało założone w lipcu 2019 
roku. Jego celem jest ochrona przyrody poprzez ochronę 
siedlisk i zwierząt dziko żyjących, drzew,  zakładanie remiz 
śródpolnych oraz edukacja przyrodnicza. Stowarzyszenie 
stawia na współpracę ze społecznością lokalną, przyrodni-
kami, leśnikami i myśliwymi. 

DZIAŁAJĄ W TROSCE O PRZYRODĘ

Rozmowa z Jolantą Kubów, 
dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Dąbrowie.

Podobno 60% Polaków nie czyta. 
W ubiegłym roku czytelnicy w naszej 

gminie wypożyczyli 14106 książek, co 
statystycznie daje nam około 2 książek 
na jedną osobę. Wśród gatunków litera-
ckich największym zainteresowaniem 
cieszył się kryminał i literatura obycza-
jowa. Wśród najmłodszych czytelników 
najchętniej czytane było „Biuro Detek-
tywistyczne Lassego i Mai”, „Dziennik 
Cwaniaczka”, „Magiczne Drzewo”, „Baś-
niobór” - wyjaśnia Jolanta Kubów.

Wiele osób uważa, że książka  
żyje tyle razy, ile razy zostanie 
przeczytana. 

– Oczywiście, że tak. Książki od daw-
na służą człowiekowi. Motywują,  zmu-
szają do myślenia i refleksji.  Większość 
osób sięga po książki, żeby się zrelak-
sować przeżyć opowiadaną historię na 
własny sposób i to jest właśnie życie 
książki. Ta sama historia ma dla każde-
go czytelnika inną wartość. 

„ K i n d e r  m l e c z n a  k a n a p k a” 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Dąbrowie.

– W ubiegłym roku przystąpiliśmy 
do drugiej edycji ogólnopolskiej ak-
cji „Przerwa na wspólne czytanie”, 
której celem kampanii było wspie-
ranie idei wspólnego czytania ksią-
żek przez rodziców i dzieci. Na 300 
nagrodzonych bibliotek, Gminna Bi-
blioteka w Dąbrowie zajęła 15 miej-
sce. Otrzymaliśmy prawie 5 tys. zł na 
zakup książek dla dzieci  i młodzieży 
oraz 2 pufy do kącika czytelniczego. 
Jeszcze raz dziękuję z tego  miejsca 
wszystkim za oddane głosy.

W 2019 roku księgozbiór wzrósł 
o 1109 woluminów.
•  794 woluminów zostało zakupio-

nych ze środków samorządowych 
– kwota 18.124,00 zł

•  164 woluminy zakupiono z dota-
cji Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu 
„Promocja czytelnictwa na za-
kup nowości wydawniczych dla 

bibliotek publicznych” – kwota 
4.378,00 zł

•  151 woluminów otrzymano dzięki 
akcji „Kinder Mleczna Kanapka” – 
kwota 4.731,00 zł.
W ubiegłym roku wypożyczalnię 

czytelnicy odwiedzili 4464 razy. 

Czy mieszkańcy gminy Dąbrowa lubią czytać książki?
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O pasji, talencie, 
a także odruchu serca 
– rozmowa z Barbarą 
Pancylejko – twórczynią 
rękodzielnictwa.

 –  Haft  to  potrzeba 
chwili czy realizacja ży-
ciowej pasji?

 – Haftem zaintereso-
wałam się  10 lat  temu. 
Przeszłam na emeryturę 
i nagle okazało się, że mam 
dużo wolnego czasu. Kupi-
łam kanwę z nadrukiem, 
pamiętam był to zimowy 
widok i spróbowałam. Za-
częłam uczyć się sama i do-

szłam do tego momentu, 
w którym jestem.

 
– Jaką techniką pani 

najczęściej pracuje?
 – Jest to haft krzyżykowy 

z nadrukowanym wzorem 
na kanwie. Czasem robię 
liczony, schemat wydruko-
wany na papierze i ozna-
czony kolorami. W grupach 
hafciarskich poznałam pa-
nią z Ukrainy, u niej kupuję 
kolorowe kanwy ze wzorem 
i wyszywam to koralikami. 

 
– Ma pani prawdziwy 

arsenał prac, swoistych 

dzieł sztuki. Czy jest jakaś 
szczególnie dla pani waż-
na?

 – Najbardziej dumna je-
stem z obrazu Leonarda da 
Vinci. To moja największa 
praca krzyżykowa muliną. 
Obraz ostatnia wieczerza 
był eksponowany w koście-
le w Naroku. Robiłam rów-
nież papieża na prezent dla 
księdza. No i ostatnia pra-
ca, która zdobyła ogromne 
uznanie społeczne, portret 
pani wójt.

 – Haftowanie to bardzo 
żmudna i precyzyjna pra-

ca, wymaga ogromnego 
skupienia. Nie męczy to 
panią?

 – Ja się przy tym relak-
suję, odpoczywam. To jest 
jak nałóg. Szydełkuje, ro-
bię na drutach i szyję na 
maszynie, ale nie starcza 
mi na to wszystko czasu 
(śmiech).

 
– Właśnie, szyje pani 

na maszynie. Jako jedna 
z pierwszych włączyła się 
w gminną akcję szycia ma-
seczek dla seniorów.

(śmiech) –  Szczerze, 
uszyłam ich już ponad 600. 
Wiele osób indywidualnie 
się też do mnie zgłaszało 
i prosiło i maseczki. Obecnie 
szyję dla znajomych z Łodzi 
i Katowic. Nie umiem od-
mówić jeśli ktoś prosi mnie 
o pomoc.

Czy ma pani jakąś radę 
dla osób, które chciałyby 
zacząć swoją przygodę 
z haftem?

 – Zacząć od prostych rze-
czy. Nieskomplikowanych 
obrazków czy zakładek do 
książki. Byle by poznać me-
todę krzyżykową.

WIRTUOZKA HAFTU
„Moja mama to dziecko 
okresu wojennego, 
od dzieciństwa pracowała 
u krawcowej (…) 
najwięcej pracy było 
w Sylwestra. 
Musiałam pomagać 
mamie wykańczać 
sukienki 
na zabawę. Igłą 
operowałam już jako 
dziecko”
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Problematyka 
pszczelarska – zwłaszcza 
w kontekście zagrożenia 
wyginięcia pszczół – 
w mijającej dekadzie 
stała się w mediach 
i w społeczeństwie 
przedmiotem wielu 
dyskusji i wysuwania 
mniej lub bardziej 
trafnych teorii. 

Jestem pszczelarzem z 50 
letnim stażem i mieszkam 

w Niewodnikach. Moja pra-
ca nie ogranicza się jedynie 
do chowu pszczół. 

We własnym zakresie 
prowadzę obserwacje życia 
pszczół, które mają na celu 
wyeliminowanie środków 
chemicznych w zwalcza-
niu ich pasożytów. Zewsząd 
mamy tak dużą presję che-
mii, zwłaszcza w produktach 
spożywczych, że my pszcze-
larze musimy zrobić wszyst-
ko, aby konsument otrzy-
mywał produkty pszczele 
w czystej postaci. Wiem, że 
nie do końca jest to możli-
we, z racji pogarszających 
się warunków środowisko-
wych. Zajmuje się również 
publicystyką pszczelarską. 
Opublikowałem w kraju i za-
granicą ponad 300 artykułów 
i wydałem dwie książki. Je-
stem doktorem nauk ekono-
micznych w zakresie ekono-
mii pszczelarskiej. Uważny 
Czytelnik od razu ma prawo 
zadać pytanie: „Skoro nie je-
steś Pan lekarzem, to jakim 
prawem wypowiada się Pan 

na temat wpływu produk-
tów pszczelich na zdrowie 
człowieka”? Wierzcie mi 
Państwo, że ja też wolał-
bym, aby takie artykuły pi-
sał lekarz, tylko ze świecą 
szukać takiego, który znałby 
się na produktach pszczelich 
i na ich wpływie na zdrowie 
człowieka. Dlaczego tak się 
dzieje? A może to jest lipa, 
że produkty pszczele leczą? 
Przyczyny tego stanu rzeczy 
są dwie. Po pierwsze studen-
ci medycyny nie mają ani 
jednej godziny apiterapii, 
w związku z tym lekarze po 
prostu nie znają właściwości 
produktów pszczelich i dla-
tego ich nie zalecają. Druga 
przyczyna jeszcze ważniej-
sza. Są to procedury. Wszyst-
kie jednostki chorobowe są 
dokładnie opisane podob-
nie leki, którymi można je 
leczyć. Jeżeli lekarz zaleci 
np. stosowanie propolisu na 
zapalenie gardła, a pacjent 
umrze dajmy na to na za-
wał serca, to rodzina może 
się doszukiwać przyczyny 
zgonu pacjenta w nieodpo-

wiednio leczonym zapaleniu 
gardła i doprowadzić tego 
medyka do ruiny w proce-
sach odszkodowawczych. 
Zatem na polu „chwały” 
pozostają pszczelarze i bie-
glejsi z nas w piórze, za-
chęcają ludzi do stosowania 
produktów pszczelich, głów-
nie na procesy profilaktyki 
zdrowia, a w szczególnych 
przypadkach do stosowania 
leczniczego. Szczególnie 
będę zwracał uwagę na pro-
filaktykę, która jest najtańszą 
forma utrzymywania organi-
zmu w pełnym zdrowiu, a za-
razem ma ogromny wpływ na 
procesy leczenia ludzi z cho-
rób, co udowadnia przebieg 
pandemii wirusa COVID-19.

Opisując działanie po-
szczególnych produktów 
pszczelich: miodu, propo-
lisu (nazywany też kitem 
pszczelim), pszczelego pył-
ku kwiatowego, jadu żądeł 
pszczół, wosku pszczelego, 
mleczka pszczelego i atmo-
sfery z wnętrza ula – równo-
cześnie będę objaśniał jak te 
produkty powstają oraz jaką 

rolę one spełniają u pszczół, 
a jaką u ludzi przy odpowied-
nim ich stosowaniu. 

We współczesnej dobie 
mamy do czynienia z dwo-
ma zjawiskami o charakterze 
społeczno-obyczajowym. 
Z jednej  s trony w coraz 
większym stopniu ludzie 
odchodzą od samodzielnego 
przygotowywania posiłków 
i często korzystają z goto-
wych produktów lub  półpro-
duktów, które można, szyb-
ko i łatwo podgrzać i zjeść. 
Jednak rynek żywnościowy 
charakteryzuje się głębokim 
ich przetwarzaniem i nasyce-
niem chemicznymi środkami 
utrzymującymi je możliwie 
długo w świeżym stanie. 
Z drugiej strony ogromnie 
zróżnicowaną ofertą różnych 
leków, przygotowywanych 
przez koncerny farmaceu-
tyczne dla ludzi w każdym 
wieku i „na każdą okazję”. 
W związku z tym służba 
zdrowia ma coraz częściej 
do czynienia z tzw. choro-
bami cywilizacyjnymi, które 
w minionych okresach nie 
występowały lub występowa-
ły dużo rzadziej niż obecnie. 

Najczęściej wymieniane 
choroby cywilizacyjne to: 

i nadciśnienie tętnicze;
i stany zawałowe serca 

i udary mózgu;
i choroby neurologicz-

ne, takie jak: choroba 
Parkinsona, Alzheimer, 
stwardnienie rozsiane 
(SM), depresje;

i choroby metaboliczne, 
takie jak: cukrzyce;

i stłuszczenie i marskość 
wątroby;

i niektóre nowotwory.

PRODUKTY PSZCZELE  
A ZDROWIE CZŁOWIEKA

DR INŻ. MACIEJ 
WINIARSKI

CZ.I

Fot. Pixabay
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Sytuacja pandemii sprzyja 
zwiększonemu spożyciu 
alkoholu. Do sięgania po 

alkohol skłania przedłużająca 
się sytuacja wysokiego pozio-
mu napięcia powodowanego 
lękiem o zdrowie i życie własne 
i swoich bliskich, niepokojem 
o pracę, zarobki a tym samym 
zaspokojenie podstawowych 
potrzeb życiowych, izolacją, 
ograniczeniem wolności, kon-
taktów z ludźmi, niepokojem 
o przyszłość, zburzeniem trwa-
łych schematów funkcjonowa-
nia, nawyków i rytuałów.

Pamiętaj że, zwiększone 
spożywanie alkoholu rodzi 
problemy zdrowotne  i spo-
łeczne (obniżenie odporności 
organizmu, urazy fizyczne, ob-
niżenie nastroju, zaburzenia 
adaptacyjne, przemoc, zacho-
wania ryzykowne, również te, 
które sprzyjają zakażeniom, 
itp.), które trudniej teraz roz-
wiązywać z racji ograniczenia 
dostępności pomocy medycznej 
i psychologicznej.

Zastanów się, czy nie czas 
na ograniczenie alkoholu i po-
szukanie pomocy u specjalisty, 
jeśli:
• Zauważasz, że sięgasz po al-

kohol dla poprawy nastroju 
i zmniejszenia napięcia

• Pijesz częściej – np. nie raz-
-dwa, a cztery-sześć razy 
w tygodniu

• Szukasz okazji do wypicia 
alkoholu

• Coraz lepiej tolerujesz wypi-
jany alkohol

• Zaniedbujesz obowiązki 
z powodu alkoholu

• Twoi bliscy zwracają Ci uwa-
gę, że za dużo pijesz

• Masz luki w pamięci z dnia, 
w którym piłeś alkohol.
Jeśli masz promile we krwi, 

a prowadzisz samochód, idziesz 
do pracy albo zajmujesz się 
dziećmi, to sygnał, że alkohol 
przejmuje kontrolę nad Twoim 
życiem.

Jeśli jesteś zaniepokojony/
zaniepokojona swoim piciem, 
możesz o tym porozmawiać:

MAŁGORZATA ZAPARTA - Pełnomocnik Wójta ds. profilakty-
ki i rozwiązywania problemów alkoholowych

NADMIERNE SPOŻYWANIE ALKOHOLU 
W DOBIE PANDEMII.  

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

ZATRUDNIMY osobę na stanowisko

 PALACZA, PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO.
Stawka oraz warunki zatrudnienia do ustalenia.

Wspólnota Mieszkaniowa w Karczowie
kontakt telefoniczny  663760422

Kupię działkę
budowlaną, uzbrojoną

Chróścina Opolska
tel. 791 534 520

PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁAJĄCĄ NA NASZYM TERENIE 
GMINNĄ KOMISJĄ ROZWIĄZYWANIA 
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NR 

TEL. 77 464 17 78  BĄDŹ  POD DYŻURUJĄCYM NUMEREM 
TELEFONU TERAPEUTY 502-687-577.

MAJ

12
www.gminadabrowa.pl

2 0 2 0
ŻYCIE GMINY DĄBROWA


