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Na kortach w Karczowie i Dąbrowie amatorzy tego 
sportu niemal codziennie trenują swoje umiejętności. 
Tradycją stały się Gminne Mistrzostwa w Tenisie 
Ziemnym, w których każdego roku licznie uczestniczą 
tenisiści.

Rozgrywki deblowe w tym roku trwały cały dzień i odbywały 
się jednocześnie na trzech kortach, dwóch w Karczowie i na 

korcie w Dąbrowie. Wielkie emocje, wspaniała atmosfera, a tak-

że sportowa rywalizacja towarzyszyła uczestnikom wydarzenia. 
Nagrody ufundowane przez Gminę Dąbrowa zwycięzcom tur-
nieju wręczyła Katarzyna Gołębiowska – Jarek, wójt gminy.

W mistrzostwach gminnych kolejno miejsca zajęli:
I miejsce Leszek Lasota i Roman Miś
II Jan Półtorak i Rafał Kozakiewicz
III Dariusz Madoliński i Grzegorz Włodarski
Organizatorem turnieju był LZS Karczów.

GmInne mIStrzoStwa w tenISIe 
zIemnym – Debel

To już 30 lat działalności 
Koła DFK z Żelaznej 
na terenie gminy 
Dąbrowa. Z tej okazji, we 
współpracy z tamtejszym 
klubem seniora 
zorganizowane zostało 
uroczyste spotkanie.

Naszą działalność opieramy 
na promowaniu kultury, 

działalności społecznej, a tak-
że rekreacyjnej. Organizujemy 
wyjazdy integracyjne, studyj-
ne w Polsce, a także do Czech, 
Austrii i Niemiec – wyjaśnia 
Monika Wittek Prezes Koła 
DFK w Żelaznej. W naszej 30 
letniej działalności zorganizo-
waliśmy ich aż 29 – dodaje.

Członkowie koła angażują 
się również w działalność spo-
łeczną i kulturalną organizując 
spotkania z ciekawymi osoba-
mi, wykłady, zajęcia plastyczne 
i rękodzielnicze, a także spot-
kania adwentowe czy koncerty 
noworoczne. Tradycją stało się 
również przygotowywanie pa-
czek dla seniorów, w które za-
angażowana jest również pani 
sołtys Gertruda Ledwig wraz 
z sołectwem.

 – Nasze koło zrzesza obecnie 
80 członków, głównie z terenu 
gminy. Ale mamy kilka zaprzy-
jaźnionych osób np. z Opola – 
wylicza Monika Wittek.

Do przyjaciół koła bez wąt-
pienia należy ks. dr Piotr Tar-

linski, który od 10 lat wspiera 
organizację. Również podczas 
spotkania jubileuszowego 

wygłosił wykład o znaczeniu 
kultury, domu, rodzin, a także 
różnorodności społecznej.

ŚwIętowalI 30 lecIe DzIałalnoŚcI
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Z początkiem roku 
otwarty został żłobek. 
Teraz przyszedł czas 
na przedszkole, a to 
nie koniec działań 
prorodzinnych 
w gminie. Inwestycja 
o wartości niemal 600 
tys. złotych to kolejny 
krok gminy w stronę 
poprawy komfortu życia 
mieszkańców, a także 
zapewnienia dostępu 
do usług opiekuńczych 
i edukacyjnych.

Ta inwestycja to moje dzie-
cko. Realizacja zadania 

trwała dokładnie 9 miesięcy. 
Pojawił się pomysł, szybkie 
działanie i oto dziś mamy na 
terenie gminy kolejny nowo-
czesny obiekt, tym razem jest 
to przedszkole – mówi Kata-
rzyna Gołębiowska-Jarek, 
wójt gminy Dąbrowa.

Konsekwentnie realizo-
wana polityka samorządu 
wpływa nie tylko na poprawę 
komfortu życia w gminie, ale 
zabezpiecza również swo-
bodny dostęp do edukacji jej 
najmłodszych mieszkańców.

 – Dziękujemy w imieniu 
własnym i naszych dzieci – 

mówiła Sabina Łobos-Mazur 
przedstawicielka Rady Ro-
dziców Przedszkola w Żela-
znej. Nowoczesny i bezpiecz-
ny obiekt będzie służył nam 
wszystkim.

W nowej placówce znaj-
dzie się miejsce dla 50 dzieci 
z terenu gminy. Nowoczesne 
przestronne sale, wyposa-
żone w nowe meble, sprzęt 
dydaktyczny, dostosowane 
do potrzeb najmłodszych po-
mieszczenia sanitarne, speł-
nią oczekiwania najbardziej 
wymagających przedszkola-
ków.

 – Podoba mi się koloro-
wy dywan, taki z drzewami. 
Jest dużo nowych zabawek. 
Traktory – mówiły podczas 
otwarcia dzieci uczęszczające 
do przedszkola. A o ich zado-
woleniu najbardziej świadczy-
ły uśmiechy na twarzach.

Inwestycja została realizo-
wana dzięki wsparciu miasta 
Opola w kwocie 500 tys. zło-
tych.

– Cieszę się, że pani wójt 
postanowiła przeznaczyć 
te pieniądze na inwestycje 
związaną z dziećmi – mówił 
podczas otwarcia Arkadiusz 
Wiśniewski Prezydent Miasta 
Opola. 

DzIecI to naSza przySzłoŚć
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5 września odbyła się 9 edycja Narodowego Czytania. 
Akcja organizowana przez Prezydenta RP, ma na 
celu promocję czytelnictwa. W tym roku lekturą 
przewodnią była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. 
Na terenie gminy Dąbrowa wydarzenie to zostało 
zrealizowane w niecodzienny sposób. Powstał film, 
którego inicjatorem była Gminna Biblioteka Publiczna 
w Dąbrowie.

Do współpracy zaprosiłam przedstawicieli gminy Dąbrowa, 
którzy nie tylko czytali fragmenty Balladyny, akt I, scena III, 

ale również odegrali role. Zadbaliśmy o stroje, a jako plan fil-
mowy posłużyła nam Izba Pamięci w Żelaznej – wyjaśnia Jolan-
ta Kubów, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie. 

Spektakl został wyemitowany 5 września 2020 r. , a więc w 
ustalonym dniu Narodowego Czytania na facebooku gminy Dą-
browa, a także na stronie internetowej gminy.

 – Premiera cieszyła i cieszy się nadal ogromną oglądalnoś-
cią. Film dotarł już do 7,5 tysiąca odbiorców – dodaje dyrektor.

Nagranie nadal dostępne jest na stronie gminy Dąbrowa. Za-
praszamy te osoby, które jeszcze nie miały okazji do obejrzenia 
fragmentu tego dramatu.

 – Dla nas była to wspaniała przygoda, możliwość pracy na 
profesjonalnym planie filmowym. Przede wszystkim chodziło o 
pokazanie, że literatura i klasyka nie muszą kojarzyć się tylko ze 
szkolną ławką – mówią uczestnicy wydarzenia.

Amatorów literatury zapraszamy do odwiedzenia naszych 
bibliotek. 

W filmie udział wzięli:
1.  Matka – Wdowa – Katarzyna Gołębiowska – Jarek – wójt 

Gminy Dąbrowa
2.  Skierka – Marcin Oszańca –zastępca wójta gminy Dąbrowa
3.  Kirkor – Mariusz Konopa – Przewodniczący Rady Gminy Dą-

browa
4.  Balladyna – Katarzyna Szafarska – skarbnik gminy Dąbrowa
5.  Alina – Anita Jonczyk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

i Rekreacji w Dąbrowie
6.  Sługa – Grzegorz Jeziorański – dyrektor GZEASiP w Dąbrowie.

promujemy polSKą lIteraturę

Wspaniały pomysł. Wyszło 

genialnie.Wielkie brawa dla 

wszystkich zaangażowanych.

Świetna interpretacja. 
Brawo dla obsady.

Brawo, brawo. Wręcz
o bis należy się domagać.

Rewelacja!

Znajduję Panią Wójt i Jej Urzędników 
jako ludzi wielu talentów. Wyrażam 
mój największy podziw dla całego zespołu i składam  najserdeczniejsze gratulacje.

Ciekawa adaptacja książki. 
Z przyjemnością obejrzę 
powtórnie, szczególnie, 

że aktorzy są nasi. 
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Ochotnicy z Dąbrowy 
pozyskali 55 700 tys. 
złotych ze środków 
zewnętrznych.  
50 000 tys. złotych na 
zakup nowego sprzętu 
dodatkowo przekazała 
gmina Dąbrowa.

Aparaty powietrzne wraz 
z czujnikami ruchu, ka-

mera termowizyjna, agregat 
prądotwórczy trzyfazowy, 
wentylatory oddymiające po-
mieszczenia objęte pożarem 
to tylko część sprzętu jaki 
trafi do jednostki OSP w Dą-
browie.

 – Sprzęt który kupiliśmy 
usprawni prowadzenie dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych. 
Ten, którym dysponowaliśmy 
był stary. Kupiliśmy również 

rzeczy, których nam brakowa-
ło – wyjaśnia Dawid Zielonka 
Prezes OSP w Dąbrowie.

Poza sprzętem elektrotech-
nicznym jednostka zakupiła 
również drabiny nasadowe, dra-
binę słupkową, armaturę wod-
ną do podawania i zasysania 
wody, radiotelefony, zestawy do 
nagłego czyszczenia kominów 
w tracie pożaru, bosak, zestaw 
Triagle do segregacji, klucz do 
hydrantu podziemnego, zestaw 
do ratownictwa na wodzie, na-
rzędzia techniczne i rozsiewacz 
sorbentów.

 – Inwestycja w straże po-
żarne, jest inwestycją w nasze 

bezpieczeństwo – wyjaśnia 
Katarzyna Gołębiowska-Jarek 
wójt gminy Dąbrowa. Obej-
mując stanowisko wójta obie-
całam, że będę wspierać działa-
nia organizacji pozarządowych 
działających na terenie naszej 
gminy. Tym bardziej jednost-
ki, która z taką skutecznością 
pozyskuje środki zewnętrzne – 
dodaje wójt. Położenie gminy 
przy drodze krajowej i sąsiedz-
two autostrady powoduje, że 
nasi strażacy często uczestniczą 
w akcjach drogowych, dlatego 
ważne jest, aby jednostki wy-
posażone były w specjalistycz-
ny sprzęt – kontynuuje wójt.

ponaD 100 tyS. złotych na nowy 
Sprzęt Dla oSp w DąbrowIe
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Darcie pierza, podróże 
po świecie, wodny 
świat, wycieczka 
pociągiem, praca 
w ogrodzie, robienie 
przetworów czy nauka 
gry na instrumentach, 
to tylko część zajęć jakie 
proponuje najmłodszym 
żłobek w Żelaznej. 

W naszym żłobku dzieci 
nabywają umiejętności, 

które przydadzą się im w póź-
niejszym życiu – wyjaśnia 
Joanna Kurpiers – zastępca 
dyrektora żłobka w Żelaznej. 
Naszą pracą staramy się za-
pewnić świetny start w dal-
szy proces edukacji – doda-
je. Myślę, że o jakości naszej 
pracy świadczy fakt, że w po-

łowie roku wszystkie miejsca 
w żłobku były już zarezer-
wowane, a działa od stycznia 
2020 roku.

Forma i  tematyka pro-
ponowanych zajęć ułatwia 
dzieciom nabycie dobrych 
nawyków, co jest wstępem do 
późniejszego etapu edukacji. 
W domowej i bezpiecznej at-
mosferze „ciocie” przekazują 
wiedzę, a także podtrzymują 
w dzieciach naturalną cieka-
wość świata. 

 – To miejsce jest niezwykłe. 
Przekraczając jego próg czuje 
się nie tylko niepowtarzalną, 
przyjazną atmosferę, ale też 
wielkie serce całej kadry. My-
ślę, że uśmiechy na twarzach 
najmłodszych dzieci są tego 

najlepszym dowodem. Mnie 
jako wójta cieszy, że stworzy-
liśmy takie miejsce na terenie 
gminy – mówi Katarzyna Go-
łębiowska-Jarek wójt gminy 
Dąbrowa.

 – Dziękujemy rodzicom 
za zaufanie, a  naszym ko-
chanym dzieciom życzymy 
samych dobrych dni i miłych 
kolegów w przedszkolu – do-
daje Joanna Kurpiers.

emIlIa, mIchalIna, fIlIp, juleK 
I olIwer to pIerwSI abSolwencI 
publIczneGo ŻłobKa w Żelaznej
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We wrześniu w Urzędzie Gminy Dąbrowa odbyło się 
już kolejne spotkanie wójta z sołtysami. 

Dotyczyło ono omówienia aktualnych problemów wsi, płatności 
za podatki w dobie Covid-19, funduszu sołeckiego oraz inicja-

tywy marszałkowskiej. Poruszono również kwestie zakupu urzą-
dzeń na place zabaw. Podczas jesiennych przeglądów okazało się 
bowiem, że wiele elementów drewnianych uległo zniszczeniu przez 
warunki atmosferyczne. Zasugerowano, aby w przyszłości na place 
zabaw kupować elementy metalowe ze względu na ich trwałość.

 – Te spotkania są dla nas bardzo ważne. Dają nam moż-
liwość przedyskutowania wspólnych rozwiązań, omówienia 
ważnych tematów, czy podjęcia konkretnych decyzji. Mamy 
stały kontakt z mieszkańcami, znamy ich potrzeby, bolączki. 
To również okazja do pochwalenia się naszymi osiągnięciami 
– mówią sołtysi.

W związku z przygotowaniem do sezonu zimowego podczas 
spotkania poproszono sołtysów o zaproponowanie firm lub 
osób indywidualnych , które mogłyby zająć się odśnieżaniem 
dróg w poszczególnych miejscowościach.

1 września do szkół 
powrócili uczniowie. 
W gminie Dąbrowa rok 
szkolny 2020/2021 
rozpoczęło 540 uczniów 
i 300 przedszkolaków. To 
10% mieszkańców gminy 
Dąbrowa.

 – Dla dzieci powrót do 
szkoły pomimo tego, że był 
bardzo wyczekiwany wiązał 
się ze stresem – mówią ro-
dzice uczniów. Dzieci same 
zastanawiały się jak będzie 
wyglądała nauka w reżimie sa-
nitarnym, ale pierwsze chwile 
i wsparcie nauczycieli dodały 
im otuchy. Na duże wsparcie 
w pierwszych dniach w szkole 
mogli liczyć pierwszoklasiści. 

Podczas uroczystości roz-
poczęcia roku otrzymali od 
Katarzyny Gołębiowskiej-
-Jarek wójt gminy, upominki, 

pluszowe misie – na trudne 
chwile, a także zakładki do 
książek ze swoim imieniem. 
Każda pierwsza klasa otrzy-

mała również talon na wy-
cieczkę do opolskiego ZOO.

 – Życzę wszystkim ucz-
niom wielu sukcesów w na-
uce. Oby ten rok szkolny był 
wyjątkowy i  przyniósł im nie 
tylko wiedzę, ale i radość.

 – Placówki na terenie na-
szej gminy wróciły do pracy 
w  systemie stacjonarnym. 
Zachowując zasady związa-
ne z  reżimem sanitarnym 
kontynuujemy pracę, stwa-
rzając uczniom jak najlepsze 
i najbezpieczniejsze warunki 
do nauki – wyjaśnia Grzegorz 
Jeziorański dyrektor oświaty 
Jednocześnie szkoły posiadają 
opracowane procedury w ra-
zie konieczności pracy zdalnej 
– dodaje dyrektor.

pIerwSzy DzwoneK rozbrzmIał 
w SzKołach GmIny Dąbrowa

SołtyS to człowiek  
pierwSzeGo kontaktu
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Oddany do użytku 
został blisko 1 km 
drogi gminnej. Koszt 
inwestycji wyniósł 330 
tysięcy złotych i w 40% 
sfinansowany został 
ze środków w ramach 
Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. 

Dziękujemy za tę inwesty-
cję. Siedliska czekały na 

nią wiele lat – mówił podczas 
uroczystości sołtys Czesław 
Grabarz, jesteśmy najmniejszą 
miejscowością, ale mamy też 
swoje potrzeby i jedna z nich 
właśnie została zrealizowana.

Na ul. Leśnej powstała 
nowa nawierzchnia asfaltowa. 
W ramach inwestycji wybu-
dowano utwardzone pobocza, 
odwodnienie, trzy mijanki 
oraz trzy zjazdy.

 – Siedliska są najmniejszą 
miejscowością w gminie. Jed-
nak każdego roku przybywa 
osób, które chcą wybudować 
swoje wymarzone domy właś-
nie tutaj. Droga ma również 

ogromne znaczenie dla rolni-
ków, ułatwi dojazd do grun-
tów rolnych.

Uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonała wójt gmi-
ny  D ąbrow a  Kat a r z y n a 
Gołębiowska-Jarek, przed-
stawiciele Urzędu Marszał-
kowskiego w Opolu wraz z 
marszałkiem województwa 
opolskiego Antonim Konop-
ką, sołtys wsi Czesław Gra-
barz oraz ksiądz proboszcz 
Józef Maślanka. Wielkim za-
szczytem dla organizatorów 
była możliwość goszczenia 
podczas wydarzenia przed-
stawicieli Polskiego Związku 
Niewidomych wraz z preze-
sem opolskiego koła panem 
Tadeuszem Kolbuszem, któ-
ry jest mieszkańcem gminy 
Dąbrowa.

Po części oficjalnej wszyscy 
goście zostali zaproszeni do 
ogrodu państwa Gaczkow-
skich w Siedliskach, których 
posesja w ubiegłym roku za-
jęła pierwsze miejsce w gmin-
nym konkursie „Najpiękniej-
sza Zagroda 2019”.

nowa DroGa w SIeDlISKach
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Mecz ligowy rozgrywany 
w przedostatnią sobotę 
września przez klub 
sportowy LZS Mechnice, 
stał się okazją do walki 
nie tylko o punkty. 
Sportowcy walczyli 
przede wszystkim 
o wsparcie finansowe 
kosztownej rehabilitacji 
Rafała Klucznego 
z Chróściny. 

Zbiórka prowadzona była nie 
tylko podczas meczu. Kilka 

dni wcześniej w internecie odby-
wały się licytacje między innymi 
koszulki i piłki z autografem Ja-
kuba Błaszczykowskiego, koszul-
ki z autografem Arkadiusza Pie-
cha. W akcję włączył się również 
Opolski Klub Sportowy ODRA 
Opole, który na swoim funpagu 
zachęcał do wsparcia Rafała.

 – Rafał cierpi na bardzo 
rzadką chorobę neurologicz-
ną, dystonię typu 6. Leczy się 
ją przede wszystkim objawowo 
– wyjaśnia Małgorzata Klucz-
ny, mama Rafała.

W pomoc Rafałowi oprócz 
działaczy sportowych zaanga-
żowała się społeczność szkoły 
w Chróścinie, a także miesz-
kańcy. 

 – Na meczu było bardzo 
dużo ludzi, którzy przyszli nie 
tylko obejrzeć mecz, ale po-
móc mojemu synowi. Jestem 
ogromnie wdzięczna za każdy 
przejaw wsparcia, za każdą 
przekazaną złotówkę. Cudow-
nie mieszkać w takiej społecz-
ności, wśród ludzi, którzy mają 
otwarte serca – dodaje mama 
chłopca. W chwili obecnej na 
wsparcie rehabilitacji Rafała 

udało się zebrać kwotę ponad 
30 tys. złotych. Złożyła się na 
to zarówno zbiórka podczas 
meczu jak i wpływ z  licyta-
cji. Rafałowi cały czas można 
pomagać dokonując wpłat 
na subkonto podopiecznego 
w Fundacji. Wpłaty można 
kierować na dane:

Fundacja Dzieciom „Zdą-
żyć z Pomocą”, Alior Bank 
S.A, nr rachunku: 42 2490 

0005 0000 4600 7549 3994 Ty-
tułem: 31397 Kluczny Rafał 
darowizna na pomoc i ochro-
nę zdrowia.

 Pan Bóg nie mógł mi ze-
słać lepszego człowiek, dzię-
kuję Krystianowi Golcowi, 
inicjatorowi zbiórki, z całego 
serca – mówi mama Rafała, 
a także wszystkim osobom za-
angażowanym w pomoc moje-
mu dziecku – dodaje.

zaGralI Dla rafała
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proDuKty pSzczele  
a zDrowIe człowIeKa

DR INŻ. MACIeJ 
WINIARSKI

właściwości produktów pSzczelich

Wszystkie produkty 
pszczele posiadają trzy 
wspólne cechy. Pierwsza to 
fakt, że substancje, które 
wchodzą w ich skład są 
takie same jak substancje 
znajdujące się w płynach 
ustrojowych człowieka, 
w związku z tym są bardzo 
łatwo przyswajalne. 

Dla przykładu żelazo z wa-
rzyw i owoców jest przyswajane 
w 10 %, a reszta jest wydalana, 
z mięsa czerwonego w 24 %, 
a z pszczelego pyłku kwiatowego 
w 99 %, przy czym jest go tam 
mnóstwo. Dlatego pszczeli py-
łek kwiatowy jest bezcennym le-
kiem przy leczeniu uciążliwych 
anemii – szczególnie u dzieci 
i młodzieży. Drugą szczególną 
cechą produktów pszczelich jest 
fizjologiczna ambiwalentność, 
wyrażająca się dążeniem do 
utrzymania homeostazy w orga-
nizmie człowieka, np. zażywany 
propolis u pacjenta z nadciśnie-
niem tętniczym trochę je obniża, 
a przy zbyt niskim ciśnieniu ten 
sam propolis trochę je podwyż-
sza. Trzecią właściwością jest 
fakt, że większość produktów 
pszczelich jest mieszaniną setek 
substancji, przy czym występują-
ce w mikroskopijnych ilościach 
substancje są często niezbędne 
do prawidłowego funkcjono-
wania organizmu. Jeszcze raz 
należy podkreślić najważniejszą 
właściwość produktów pszcze-
lich, tj. niezwykłą przystępność 
i  łatwość przyswajania przez 
organizm człowieka wszystkich 
substancji w nich znajdujących 
się.

Dlaczego tak jest, przecież 

pszczoły nie wytwarzają swoich 
produktów z myślą o zdrowiu 
człowieka? W tym miejscu na-
leży sięgnąć do cyklu rozwojo-
wego pszczoły miodnej. Średnio 
jajo złożone przez matkę w ko-
mórce pszczelej waży 0,1 mg 
i po trzech dniach wylęga się 
malutka larwa, która w przypad-
ku przyszłej pszczoły-robotnicy 
żeruje przez 5 dób, matki przez 
6 i w przypadku trutnia przez 
7. Świeżo wygryziona pszczo-
ła waży średnio 78 mg a matka 
od 160 do 180 mg. W związku 
z tym możemy stwierdzić, że 
larwa pszczoły-robotnicy w cią-
gu 120 godzin zwiększyła swoją 
masę prawie o 800 razy, larwa 
matki w ciągu 144 godzin zwięk-
szyła swoją masę o 1600 – 1800 
razy! Oznacza to, że wszystko co 
pszczoły podają larwom do je-
dzenia musi być tak przygotowa-
ne, aby natychmiast mogło być 
użyte do budowy ich ciała, bądź 
zużyte w procesach pozyskiwa-
nia energii. Ot i cała tajemnica 
tych niezwykłych produktów.

Najbardziej znanym produk-
tem pszczelim jest miód, który 
pszczoły pozyskują z kwiatów 
roślin, bądź z wydzieliny nie-
których gatunków mszyc lub 
czerwców. Budowa kwiatów 
jest taka, że na dnie kwiatowym 
znajdują się nektarniki, które 
wypacają niewielką ilość nekta-
ru i pszczoła aby do nich dostać 
się musi „zanurkować” w głąb 
kwiatu, przy czym ociera się 
o pylniki i nabiera na swe ciało 
ziarnka pyłku, który w ten spo-
sób – mimowolnie jest przeno-
szony na znamię słupka. W ten 
sposób dochodzi do zapłodnie-
nia komórek jajowych, z których 

później wykształcają się owoce, 
a pszczoły przynoszą do ula 
słodką, wodnistą ciecz. Zanim 
zacznę omawiać konkretne od-
miany pszczelego miodu, to po-
dam obowiązującą definicję oraz 
podam jego najbardziej ogólne 
właściwości. Wg Dyrektywy 
nr 2001/110/EC odnoszącej się 
do pszczelego miodu z 2002 r. 
to: Miód jest naturalną słodką 
substancją wytwarzaną przez 
pszczoły Apis mellifera z nektaru 
kwiatów lub z wydalin żywych 
części roślin, lub też wydzielin 
owadów ssących soki żywych czę-
ści roślin, które pszczoły zbierają, 
przenoszą i łączą ze specyficzny-
mi substancjami własnymi, skła-
dają i pozostawiają do dojrzewa-
nia w plastrach. 
1.  Każdy miód jest naturalną 

i niepowtarzalną miesza-
niną ok. 300 naturalnych 
substancji; 

2.  Najważniejszą częścią każde-
go miodu jest glukoza i fruk-
toza. Oprócz nich w miodzie 
występują dwucukry takie 
jak: maltoza, sacharoza i inne 
wielocukry. W sumie wę-
glowodanów w miodzie jest 
od 77 do 80%. Warto wspo-
mnieć, że zawartość wody 
w miodzie waha się w zależ-
ności od odmiany od 17 do 
22%. Należy podkreślić, że 
glukoza zawarta w miodzie 
jest 40-krotnie łatwiej przy-
swajalna przez organizm 
człowieka w porównaniu do 
innych produktów z zawar-
tością tego cukru. Jak to jest 
możliwe? W przyrodzie glu-
koza występuje w postaci gli-
kozydowej, tzn. do cząsteczki 
glukozy przyłączony jest jakiś 

aldehyd. Natomiast pszczoły 
dodając do miodu enzym gli-
kozydazę rozbijają takie połą-
czenia i w miodzie występuje 
glukoza wolna, wielokrotnie 
bardziej aktywna niż zwykła 
glukoza. Jest to bardzo ważne 
w odżywianiu mięśnia serco-
wego i wzmocnienia wyrzu-
tu krwi przez ten mięsień, 
co ma szczególne znaczenie 
u osób starszych i osób z nie-
którymi dolegliwościami 
kardiologicznymi. Fruktoza 
jest równie aktywna, sku-
tecznie odtruwająca nasz 
organizm zwłaszcza wątrobę, 
która współcześnie narażona 
jest na uszkodzenia poprzez 
nieracjonalne odżywianie 
się ludzi oraz przez spoży-
wanie różnorakich używek. 
Również pomaga się oczyś-
cić wątrobie po wypitej kawie, 
kuracjach antybiotykowych, 
itp. Miód najszybciej uzupeł-
nia niedobory energetyczne 
w organizmie i tak działa przez 
wiele godzin po jego spożyciu. 

3.  Pszczeli miód stanowi po-
ważny rezerwuar witamin 
takich jak B2, B6, C, K, Beta-
-karotenu i Alfa-karotenu 
oraz kwasu nikotynowego 
i innych. Przy częstej kon-
sumpcji żywności głębo-
ko przetworzonej, pszczeli 
miód jest najlepszym i bar-
dzo skutecznym sposobem 
uzupełniania niedoborów 
witamin w organizmie czło-
wieka. Ze względu na te 
i inne właściwości tego pro-
duktu, należałoby w sposób 
szczególny i systematycznie 
odżywiać dzieci i młodzież 
miodem.
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Zakończenie wakacji to czas, który zwykle nie cieszy 
najmłodszych. Koniec laby i zabawy na świeżym 
powietrzu na niejednej twarzy wywołuje grymas. 
Powodu do niezadowolenia na pewno nie mieli młodzi 
sportowcy z Naroka. 

W ramach zajęć, na koniec wakacji LZS Narok przygotował dla 
swoich młodych adeptów sportowy piknik z atrakcjami, po-

częstunkiem i piłką w grze. Tego dnia, z niespodzianką odwiedzili 

młodzież wójt Katarzyna Gołębiowska-Jarek, zastępca wójta Mar-
cin Oszańca oraz kierownik OPS Małgorzata Zaparta. 

LZS Narok reaktywował swoją działalność w ubiegłym roku 
organizując zajęcia dla dzieci. W chwili obecnej do klubu na-
leży ok 20 dzieci z terenu Gminy Dąbrowa. Zajęcia finansowa-
ne przez gminę, od września prowadzone są pod okiem pani 
trener, mieszkanki gminy Dąbrowa, Nikola Waletzki. Treningi 
odbywają się dwa razy w tygodniu na boisku w Naroku.

poŻeGnalI lato w Sportowym Stylu



wrzesień

12
www.gminadabrowa.pl

2 0 2 0
życie gminy dąbrowA

ŻYCIe GMINY DĄBROWY 
Miesięcznik informacyjny
Wydawca: Gminny ośrodek 
Kultury i rekreacji w Dąbrowie
ul. Ks. prof j. Sztonyka 56, 
49–120 Dąbrowa

Kontakt z redakcją: 
tel. 77– 402-64-49
gokir@gminadabrowa.pl 
reklama: tel. 77– 402-64-49

Druk: eurocent tel. 77 44 10 777
 biuro@eurocent.opole.pl

wypożyczalnia
samochodów 

n gwarantujemy przystępne ceny,
n bardzo ekonomiczne, wygodne i dobrze utrzymane samochody,
n klimatyzacja,
n wielofunkcyjna kierownica,
n tempomat,
n otwór do przewożenia nart,
n większość samochodów posiada ubezpieczenie ac i/lub assistance 
 (w cenie wynajmu),
n wynajem krótko oraz długoterminowy. 

SebterCar  Niewodniki , ul. Odrzańska 8   

[ +48 507 110 180

Czysta gmina 
w Twoich rękach

PosPrząTaj  
Po swoim Psie!!!

Dbasz o swoich najbliższych?
Żądasz czystości?
Posprzątaj po swoim psie!!!


