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Sylwia i Roland Krause swoją markę stworzyli 
ponad 15 lat temu. W tym czasie KRAUSE DESIGN 
osiągnął pozycję jednego z największych dostawców 
produktów materiałów Solid Surface w Polsce, 
a także zbudował swoją pozycję na rynkach 
zagranicznych. Oprócz pracy oboje zaangażowani 
są w życie społeczne i kulturalne Naroka, tworząc 
niezaprzeczalne dziedzictwo kulturowe miejscowości.

Marka Krause Design jest na rynku już ponad 15 lat. 
Czym jest dla Państwa ten czas?

Przez 15 lat marka Krause doskonaliła się w obróbce ma-
teriałów mineralno-akrylowych. Obecnie mamy najlepszych 

specjalistów w tej dziedzinie w Polsce. Jest to dla nas czas po-
święcony na rozwój, zdobywanie doświadczenia. Przez 15 lat 
zdobyliśmy zaufanie klientów, którzy chętnie do nas wracają. 

Otworzyliście się również na rynki zagraniczne. Czy to 
nowa strategia rozwoju i z czym się wiąże dla Państwa firmy?

Rynek zagraniczny to dla nas możliwość rozwoju, przyj-
mowania większych zleceń oraz doskonalenia jakości naszych 
produktów. Już od kilku lat dostarczamy do Niemiec, Holandii, 
Austrii czy nawet USA i Omanu.  

Rozpoczynacie inwestycję wartą ponad 2 mln złotych. Ja-
kie są jej założenia?

Nowa inwestycja powstaje przede wszystkim z potrzeby 
zwiększenia przestrzeni produkcyjnej oraz zwiększenia mocy 
przerobowych.  Obecnie biuro znajduje się w przerobionym 
budynku mieszkalnym, dlatego zależało nam na dołączaniu do 
projektu nowoczesnych przestrzeni biurowych, które będą sko-
munikowane z produkcją. Wraz z rozbudową pojawią się nowe 
miejsca pracy.

Oboje Państwo jesteście bardzo zaangażowani w życie 
społeczne Naroka. Od lat wspieracie wiele wydarzeń kultu-
ralnych. Pan Roland kieruje Orkiestrą Dętą w Naroku. Skąd 
ta pasja i miłość do Naroka.

Oboje stąd pochodzimy, tu się urodziliśmy, wychowaliśmy i 
poznaliśmy się. Nie wyobrażamy sobie życia w innym miejscu, 
dlatego też firma Krause powstała i rozwija się w Naroku. 

Zawodowo macie wiele planów. A czy są rzeczy, których 
realizacja spełniłaby Wasze marzenia społeczne?

Chcielibyśmy sąsiadom, mieszkańcom Naroka i okolic za-
pewnić stabilne, nowoczesne i bezpieczne miejsce pracy. Razem 
stworzyć zespół, który będzie się rozwijał i doskonalił.

KrauSe DeSIGn wybuDuje nową 
halę proDuKcyjną w naroKu

Wartość całej inwestycji wyniesie 1,2 mln. Na 
powierzchni ponad 1200 m2, odbieranych będzie 
rocznie 120 ton odpadów. 

Ekologia i dbałość o nasze otoczenie to nasz obowiązek, tłu-
maczy Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt gminy Dąbrowa. 

Musimy troszczyć się o przyszłość kolejnych pokoleń podejmu-
jąc działania proekologiczne. 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się m. in.: bu-
dowę kontenera socjalno-biurowego, magazynu na odpady 
niebezpieczne, kontenera przeznaczonego na punkt wymiany 

rzeczy używanych, magazynu zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego i wyposażenia PSZOK.

Wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej jest 
firma Eurobruk Pakosławice.

pSzoK powStanIe w KarczowIe
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DlaczeGo warto 
płacIć poDateK 
w mIejScu  
zamIeSzKanIa
Płacąc podatek w odpowiednim, do Twojego miejsca 
zamieszkania, urzędzie skarbowym, masz swój wkład w:

•	 remonty dróg,
•	 oświetlenie,
•	 kanalizację,
•	 budowę placów zabaw i terenów rekreacyjnych,
•	 rewitalizację parków,
•	 kulturę,
•	 sport.

Ciągle jest wiele osób, które mieszkają w naszej Gminie, 
a z fiskusem rozliczają się w innym miejscu. Właściwe rozlicze-
nie pozwala na ciągły i dynamiczny rozwój oraz nowe inwesty-
cje w miejscu Twojego zamieszkania.

Jak to zrobić? Jeśli rozliczasz podatek dochodowy na formu-
larzu PIT-37, to wystarczy wpisać: – w części A – Drugi Urząd 
Skarbowy, ul. Cementowa 6, Opole – w części B – adres zamiesz-
kania na terenie gminy Dąbrowa.  Jeżeli chcesz wskazać miejsce 
zamieszkania w gminie Dąbrowa poza okresem rocznego rozli-
czenia, należy wypełnić formularz ZAP-3 i złożyć go w Drugim 
Urzędzie Skarbowym. Wypełniony formularz można złożyć oso-
biście, wysłać pocztą lub za pośrednictwem internetu do właści-
wego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego. 

Podatnik powinien złożyć swoje roczne zeznanie PIT 
w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania-
-nie zameldowania. W przypadku zmiany adresu zamieszkania, 
właściwą placówką będzie ta, która odpowiada miejscu pobytu 
podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.
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W ostatnim czasie 
morsowanie stało się 
bardzo popularne. 
Morsują dzieci i dorośli. 
A wszyscy amatorzy 
zimnej wody zgodnie 
przyznają, że to najlepszy 
sposób na hartowanie 
odporności. Również 
w gminie Dąbrowa nie 
brakuje śmiałków, którym 
zimna woda nie jest 
straszna.

Grupa powstała spontanicz-
nie. Na początku były dwie, 

trzy osoby. Za każdym kolej-
nym wejściem do wody przy-
bywało śmiałków. Dziś jest to 
kilkanaście osób. Oprócz wej-
ścia do wody, można również 
skorzystać z ćwiczeń prowa-
dzonych przez profesjonalną 
trenerkę. Dla wielu morsów 
nieformalna grupa „ Dąbrow-
skich Hartów” stała się sposo-
bem nie tylko na zdrowie.

 – Do morsowania skłoni-
ły mnie częste infekcje, mówi 
Arek .  Od kiedy zacząłem 
morsować, a jest to już 5 se-
zon, mogę śmiało stwierdzić, 
że w 100% regularne kąpiele 
w zimnej wodzie mają  pozy-

tywny wpływ na układ odpor-
nościowy. Podczas morsowa-
nia hartujemy nasze ciało, ale 
i umysł. Wytwarzają się en-
dorfiny, tzw. hormony szczęś-
cia dzięki którym poprawia się 
nasz nastrój. Również mięśnie 
się szybciej regenerują po wy-
siłku – dodaje Arek.

 – Dla mnie to sposób na 
niedzielną rutynę. Wstaję rano, 
gotuję obiad i jadę naładować 
baterie na cały tydzień, wyjaś-
nia Kasia. Mimo zakwasów, 
które mam po ćwiczeniach, to 
mój ulubiony czas w tygodniu, 
dodaje Kasia. 

Grupa miłośników zim-
nych wrażeń skupia nie tylko 

amatorów zimnych kąpieli, ale 
również osoby, które w grupie 
znajdują siłę do zwalczania 
przeciwności losu.

 – Wstaję rano, wychodzę 
z psem, piję kawę, pakuję apa-
rat i ruszam. Czekają na mnie 
moi przyjaciele, którzy swoją 
energią i radością ładują moje 
baterie na cały tydzień. Uwiel-
biam spędzać czas w gronie 
ludzi pozytywnie zakręconych 
mówi Sylwek.

Choć grupa jest nieformal-
na, dąbrowskie morsy stale 
urozmaicają swój wspólny 
czas. Mają już czapki z logiem 
Dąbrowskie Harty, a każde 
spotkanie jest tematyczne. 
Ostatnio nie zabrakło akcentu 
Walentynek. 

 – Pomysł spotkań na świe-
żym powietrzy zrodził się 
z potrzeby ruchu i kontaktów 
z osobami, które lubią spędzać 
wolny czas aktywnie, wyjaś-
nia Monika Gocka, trenerka. 
Jako trener rekreacji ruchowej 
obserwuję jaki wpływ na lu-
dzi ma aktywność. Z każdym 
kolejnym treningiem widzę 
postępy oraz większe zaanga-
żowanie uczestników, dodaje 
trener.

Hartują ducHa i ciało
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Pierwsze 
w gminie Dąbrowa 
korespondencyjne 
wybory na sołtysa odbyły 
się w Chróścinie. Na 
czwartą kadencję  
została nim wybrana 
Magdalena  
Podsada. 

Wybrano również radę 
sołecką w skład, której 

weszli: Kornelia Kansy, Józef 
Malik, Krzysztof Mikietyn, 
Renata Panusch oraz Krysty-
na Newiger. 

–  C h c ę  p o d z i ę k o w a ć 
mieszkańcom za to, że po raz 
czwarty postanowili mi za-

ufać i jednogłośnie powierzyli 
mi funkcję sołtysa Chróściny, 
mówi Magdalena Podsada. 

Bez ich zaangażowania nie-
wiele moglibyśmy zrobić. 
Ważne jest wsparcie społecz-
ności lokalnej, dodaje sołtys.

Chróścina ma za sobą wiele 
przedsięwzięć, realizacji, ini-
cjatyw społecznych. Na swo-
im koncie ma również tytuł 
Najpiękniejszej Wsi Opolskiej 
z 2018 roku. Na jej terenie 
działają: Stowarzyszenie Mi-
łośników Chróściny, parafia, 
Ochotnicza Straż Pożarna, 
koło DFK, szkółka wędkarska 
„Różanka”, szkoła podstawowa 
oraz przedszkole.

mIeSzKańcy chróścIny po raz 
czwarty zaufalI panI SołtyS



luty

6
www.gminadabrowa.pl

2 0 2 1
życie gminy dąbrowA

Pani Ewa w moich wspomnieniach pozostanie na zawsze 
wesołą i pogodną osobą. Zaraźliwy uśmiech był jej wizytówką, 
mówi Michał Kukiełka ze Stowarzyszenia Miłośników Chróś-
ciny. Mimo swojego optymizmu twardo stąpała po ziemi. Gdy 
chodziło o dobro wsi potrafiła zmobilizować wszystkich do sta-
wienia czoła wyzwaniu – czy to przyjazd komisji konkursowej, 
czy też walka o uchronienie Parku Dworskiego przed wycinką. 
Pani Ewa, jako Lider Odnowy Wsi wielokrotnie reprezentowała 
Chróścinę i – przyznać muszę – robiła to najlepiej ze wszyst-
kich. Prowadząc lekcje o ekologii w Parku, zawsze potrafiła za-
interesować słuchacza z pozoru nieciekawym tematem. Pamię-
tam protest przeciwko wycince drzew w Parku – to Pani Ewa 
wszystko zaczęła. Razem przygotowaliśmy protest, a dzięki jej 
zaangażowaniu nasze pisma, z samego rana trafiły do najważ-
niejszych urzędów w województwie. Pani Ewa miała niezwykły 
dar, nietypowy miks, nieustępliwości, stanowczości, uśmiechu 
i optymizmu. Była kobietą-orkiestrą, jak to się mówi do tańca 
i do różańca.

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. 
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić… 

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”

ks. Jan Twardowski

ewa rosińska 
Była Liderem wsi Chróścina, autorem i pomysłodawcą 
licznych przedsięwzięć. Dzięki jej zaangażowaniu udało 
się wzbogacić wiedzę na temat historii Chróściny oraz 
parku dworskiego. Emerytowana nauczycielka, która 
zaangażowaniem, pasją, zarażała młodych ludzi. Nie 
dało się przejść obojętnie obok jej osoby. 

Ewa Rosińska we wspomnieniach, przyjaciół, znajomych, 
mieszkańców Chróściny.

 – Dla mnie to niezwykle prywatna strata. Odeszła przyja-
ciółka, działaczka społeczna, Lider odnowy wsi, pomysłodaw-
czyni wielu wydarzeń. Sportowiec, polonistka, ogrodniczka, 
ekolożka, współautorka kilku lokalnych wydawnictw,  część 
każdego sukcesu Chróściny, mówi Katarzyna Gołębiowska-
-Jarek wójt gminy Dąbrowa. Zawsze była uśmiechnięta, dyna-
miczna, kreatywna i pełna energii. Pamiętam mnóstwo naszych 
wspólnych wieczorów, rozmów, przygotowań do konkursów, 
opracowanych sprawozdań, scenariuszy projektowych, wyjaz-
dów w Polskę, do Frankfurtu, do Brukseli. Wszystko z miłości 
do Chróściny, dodaje wójt. Jako prezes stowarzyszenia zawsze 
mogłam liczyć na pomoc i zaangażowanie Ewy. Nie było dla 
niej rzeczy niemożliwych. Robiła najlepsze na świecie nalewki, 
szczególnie te z pigwy. Walczyła o pałacyk razem z nami. Pała-
cyk za chwilę jest nasz, jest Jej dodaje wójt.

Decyzją Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej 
Krzysztofa Kędryka do Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dąbrowie został przekazany 9 osobowy bus 
z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Opolu.

Nowy bus trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie 
z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. 
Jednostka z Dąbrowy, obsługuje blisko setkę zdarzeń rocznie 
(w tym drogowych). Bus umożliwi druhom sprawniejszą orga-
nizacji pracy między innymi w dotarciu do zdarzeń.

Serdecznie dziękujemy Komendantowi Wojewódzkiej Straży 
Pożarnej Krzysztofowi Kędrykowi oraz Komendantowi Miej-
skiej Straży Pożarnej Leszkowi Koksanowiczowi, mówi Dawid 

Zielonka, prezes OSP w Dąbrowie. Przekazany wóz będzie słu-
żył nam do transportu na miejsce zdarzenia, a także do wyjaz-
dów na szkolenia czy zawody – dodaje prezes.

nowy buS trafIł Do oSp w DąbrowIe
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Inwestycja opiewająca na kwotę 170 000,00 zł 
obejmie przebudowę nawierzchni ul. Akacjowej 
w Mechnicach. Zakończenie prac przewidywane jest 
do końca czerwca 2021 roku.

Zakres pracy związanych z przebudową obejmie między in-
nymi wykonanie korytowania drogi, położenie podbudowy, 

ułożenie betonowych obrzeży i koryta odprowadzającego wody 
opadowe. Na całym odcinku położona zostanie  nawierzchnia 
asfaltowa, a także wyregulowane zostaną włazy kanałowe. In-
westycja finansowana z budżetu gminy Dąbrowa przewiduje 
również oznakowanie drogi

poDpISana umowa na przebuDowę 
ul. aKacjowej w mechnIcach

Samorząd gminy Dą-
browa pozyskał środki fi-
nansowe na rewitalizację 
centrum wsi. Pierwszy 
etap o  wartości 175 tyś 
złotych obejmie wyko-
nanie ścian oporowych, 
wyrównanie terenu oraz 
położenie kruszywa.

Prawie 60-arowy obszar 
został  zaprojektowany 

z uwzględnieniem obecnego, 
naturalne charakteru miejsca. 
Zachowane zostaną elementy 
starej zabudowy folwarcznej 
pochodzącej z XIX wieku, 
tłumaczą przedstawiciele 
gminy. 

Pierwszy etap projektu, sta-
nowiący punkt wyjściowy do 
kolejnych realizacji, obejmie 
wykonanie ścian oporowych 
zabezpieczających teren przed 
osunięciem, wyrównanie te-
renu i położenie nawierzchni 

z kruszywa naturalnego. Zapla-
nowano utworzenie łąki kwiet-
nej, licznych nasadzeń drzew 
i krzewów. Innowacyjnym ele-
mentem projektu będzie tabli-
ca wizualizacyjna prezentująca 
pierwotny wygląd terenu. 

 – Realizacja przedsię-
wzięcia pozwoli zachować 
histor yczny ślad,  a  także 
stworzy miejsce sprzyjające 

rozwoju różnorodności bio-
logicznej. Obszar stanie się 
kolejnym punktem rekrea-
cyjnym w Ciepielowicach, 
pozwalającym na aktywne 
spędzanie czasu na świeżym 
powietrzu, wyjaśnia Mar-
cin Oszańca, zastępca wójta 
gminy Dąbrowa.

Projekt został poprzedzo-
ny licznymi konsultacjami 

z  udziałem mieszkańców. 
Dofinansowanie na realiza-
cję przedsięwzięcia przyzna-
ne zostało w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
w ramach Przedsięwzięcia 
Lokalnej Strategii Rozwoju 
real izowanej  przez Part-
nerstwo Borów Niemodliń-
skich.

zabytKowa część cIepIelowIc 
przejDzIe rewItalIzację
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Rozmowa z Kamilem 
Bajorko, sołtysem wsi 
Lipowa

W  dniu wyboru byłeś 
n aj m ł o d s z y m  s o ł t y s e m 
w Polsce. Czy czułeś z tego 
tytułu presję?

 – Można powiedzieć, że 
czułem ogromną presję. Jed-
nak w pozytywnym znaczeniu 
– mobilizowała mnie do wy-
pełniania moich obowiązków 
jako sołtysa i  realizowania 
pomysłów, projektów, któ-
re zaplanowałem. Po dwóch 
latach presja przeminęła, ale 
na szczęście chęć do pracy 
pozostała taka sama, a nawet 
wzrosła.

Skąd u tak młodego czło-
wieka wzięła się potrzeba 
zaangażowania społecznego?

 – Jestem osobą, która lubi 
pomagać i nie lubi siedzieć 

bezczynnie. Od dzieciństwa 
byłem mocno zaangażowany 
w prace społeczne na rzecz 
wsi. Sołectwo Lipowa przez 
dwa lata nie miało sołtysa. Sta-
rałem się w tym czasie dbać 
o nie, jak tylko mogłem. Kiedy 
w grudniu 2018 roku odbywały 
się wybory na sołtysa nikt się 
nie zgłosił. Wtedy poszedłem 
i zadeklarowałem, że jak tylko 
skończę 18 lat, zostanę sołty-
sem Lipowej. I tak się stało. 
W lutym 2019 roku 12 dni po 
moich 18-urodzinach Lipowa 
miała już swojego sołtysa.

Obejmując stanowisko 
sołtysa pewnie miałeś wi-
zję tej funkcji. Czy w ciągu 
dwóch lat kadencji musiałeś 
ją zweryfikować?

 – Mam mnóstwo pomy-
słów, które chciałbym zrealizo-
wać za mojej kadencji. Jednak 
muszę je ciągle dostosowywać 
do realiów. Lipowa jest jedną 
z najmniejszych wsi w gminie 
z bardzo małą liczbą mieszkań-
ców. W ciągu dwóch lat udało 
się zrealizować mnóstwo po-

mysłów, jednak wszystko wy-
maga czasu. W sumie mam 
jeszcze drugie tyle pomysłów 
na dalsze działania.

W takim razie co udało Ci 
się zrealizować?

 – Odnowiliśmy przystanek 
autobusowy, z którego korzy-
stają dzieci dojeżdżające do 
szkoły. Wymieniliśmy dach, 
pomalowaliśmy go. Udało 
się postawić nowy płot ogra-
dzający stawek. Poprawiła się 
dzięki temu estetyka i zrobiło 
się bezpieczniej. Na każdym 
słupie zawiesiliśmy uchwyty 
na flagi, które ozdabiają wieś 
podczas świąt państwowych. 
Na placu zabaw wymienili-
śmy huśtawkę. Posadziliśmy 
drzewa i kwiaty. Lobbowałem 
z Zarządem Dróg Powiato-
wych w  Opolu o  poprawę 
bezpieczeństwa na wsi. Dzię-
ki temu pojawiły się znaki 
ostrzegawcze oraz słupki od-
blaskowe. 

Prywatnie pasjonujesz się 
końmi. Prowadzisz swoją 

stadninę. To taka odskocznia 
od codzienności?

 – Tak, to prawda. Od 2007 
roku jeżdżę konno. Jest to moja 
największa pasja. Kocham to 
co robię. To dla mnie odskocz-
nia od codzienności i rutyny. 
Konie są wspaniałymi zwie-
rzętami, są bardzo wdzięczne. 
Pomagają mi się odstresować, 
poprawiają humor. Razem 
z  dziewczyną prowadzimy 
małą stajnię o nazwie Black 
Horse. Mamy czterech pod-
opiecznych. Bardzo lubię jeź-
dzić w terenie. Mamy przecież 
wiele wspaniałych miejsc oraz 
pomników przyrody. Przypo-
mnę, że Lipowa znajduje się 
w Borach Niemodlińskich. 

Czego życzyłbyś sobie na 
najbliższe lata, jako sołtys?

 – Przede wszystkim ży-
czyłbym sobie cierpliwości 
oraz wytrwałości. Kolejnych 
zrealizowanych pomysłów. 
Chciałbym, aby mieszkańcy 
Lipowej, mieli najpiękniejszą 
wieś, która będzie się wyróż-
niać na mapie województwa.

mała-wIelKa lIpowa
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I miejsce w wojewódzkim 
plebiscycie Talent 
roku 2020, I miejsce 
w otwartych 
Mistrzostwach 
Województwa Opolskiego 
w 2021r., wielkie sukcesy 
Anity Cieślik, judoczki 
z Ciepielowic.

Anita judo trenuje już od 6 
lat, pod okiem trener Jolan-

ty Brożyny z Klubu Sportów 
Walki w Opolu, mówi Marta 
Filak-Cieślik, mama Anity. 
Treningi to zabawa, ale rów-
nież nauka systematyczności, 
rywalizacji. Udział w zawo-

dach jeszcze bardziej motywu-
je do treningów. Każdy sukces, 
jak i porażka to nauka na przy-
szłość, dodaje pani Marta.

- Bardzo lubię rywalizację, 
emocje związane z udziałem 
w zawodach. Lubię jeździć na 
treningi, na których spotykam 
się z kolegami i koleżankami 
z Klubu- mówi Anita. Judo to 
moja pasja, dodaje.

Mimo bardzo młodego 
wieku Anita ma na swoim 
koncie liczne sukcesy między 
innymi:

I miejsce w Międzynaro-
dowy Turniej „JUDO INTE-

GRUJE” Opole 2020
II miejsce w  Międzynaro-

dowy Turniej Judo w Tułowi-
cach 2020

II miejsce w Międzynaro-
dowy Turniej Judo w Tułowi-
cach 2019 

III miejsce w Międzyna-
rodowy Turniej w  Sprem-
berg (Niemcy 2018) 

I miejsce w Turniej Judo- 
Przylesie 2019

I miejsce w SUPER LIGA 
JUDO Oleśnica 2019

I miejsce w  SUPER LIGA 
JUDO Sobótka 2019

I miejsce w SUPER LIGA 
JUDO Świdnica 2019

anIta cIeślIK  
Sportowym talentem roKu 2020

19 wolontariuszy, 5 puszek 
stacjonarnych, 1 e-skarbonka, 
ponad 40 aukcji Allegro i wielki 
sukces Dąbrowskiego Sztabu. 
Na konto Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy dzięki 
hojności mieszkańców gminy 
Dąbrowa wpłynęła kwota  
19 239,61 zł.

W tym roku pandemia wymusiła na 
nas zupełnie inną organizację, wy-

jaśnia Roksana Odziomek, szefowa dą-
browskiego sztabu. Zabrakło imprez to-
warzyszących i wydarzeń stacjonarnych, 
dodaje.

W ramach wydarzeń  sztab działający 
przy Gminnym Ośrodku Kultury i Re-
kreacji w Dąbrowie przygotował zajęcia 
online z zumby, a w dniu wielkiego fina-

łu koncert, które można było obejrzeć na 
profilu sztabu i gokiru.

 – Do współpracy udało się nam za-
prosić wspaniałych gości, którzy wsparli 
nas muzycznie, wyjaśnia Anita Jonczyk 
dyrektor GOKiR. Dzięki ich zaangażo-
waniu udało się przygotować atrakcyjną 
ofertę koncertu online. Byli z nami: Ma-
teusz Wilk, Paulina Kijowska, muzycy 

z Orkiestry Dętej Wind Power, a także 
Orkiestra Dęta z Naroka.

Sztab przez cały dzień finału prowadził 
relację na Fb w postaci koncertów, pre-
zentacji darczyńców oraz aukcji inter-
netowych. O godzinie 20:00 odbyło się 
wirtualne światełko do nieba przygoto-
wane przez druhów z Ochotniczej Straży 
Pożarne w Chróścinie.

 – Wszystkim serdecznie dziękuję za 
pomoc przy organizacji finału. Darczyń-
com za przekazane przedmioty, artystom, 
wolontariuszom, druhom z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Chróścinie, szkołom 
z terenu gminy, publicznemu żłobkowi, 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Re-
kreacji w Dąbrowie, a także gminie Dą-
browa. Zebrana kwota jest imponująca, 
biorąc pod uwagę okoliczności w jakich 
przyszło nam kwestować kończy Roksana 
Odziomek.

wIelKa orKIeStra zaGrała  
w GmInIe Dąbrowa



luty

10
www.gminadabrowa.pl

2 0 2 1
życie gminy dąbrowA

140 tys. złotych w tym 
roku samorząd gminy 
Dąbrowa przeznaczył 
na wsparcie organizacji 
pozarządowych 
działających w zakresie 
sportu na jego terenie. 
Środki finansowe można 
było pozyskać w ramach 
otwartych konkursów 
ofert.

Najwyższą dotację w wyso-
kości 68 tys. złotych otrzy-

mało Stowarzyszenie Sportu, 
Turystyki i Rekreacji Ludowy 
Zespół Sportowy w Mechni-
cach. 

 – Przyznana dotacja po-
służy nam na opłatę wyna-
grodzeń dla trenerów, sfinan-
sowanie kosztów związanych 
z  transportem na mecze, 
szczególnie młodszych za-
wodników, a   także opła-
ty członkowskie, wyjaśnia 
Dawid Szymon wiceprezes 
stowarzyszenia. Zajęcia pro-
wadzimy w  4 drużynach: 
młodzików, trampkarzy, ju-
niorów oraz seniorów. Obec-
nie to ok. 80 zawodników. 
Drużyna seniorów z Mechnic 
jako jedyna w gminie Dąbro-
wa, od 2002 roku gra w okrę-

gowej lidze piłki nożnej, do-
daje wiceprezes.

, , A k a d e m i a  Pi ł k arsk a 
STRIKER” to kolejna organi-
zacja, która otrzymała dotację 
na swoją działalność. Kwota 
25 tyś. złotych posłuży na bie-
żące zadania

 – Otrzymane środki  za-
mierzamy przeznaczyć na 
bieżące wydatki związane 
z prowadzeniem drużyn oraz 
startem w rozgrywkach ligo-
wych i  turniejowych – wy-
jaśnia Łukasz Wicher, trener 
AP Strikre. Dzięki wsparciu 
gminy będziemy mogli pro-
wadzić zajęcia sportowe dla 
4 grup treningowych (w tym 
jednej nowej, która powstanie 

na przełomie lipca i sierpnia. 
Szkoleniem w AP Striker ob-
jętych będzie ok. 80 chłopców 
i dziewczynek z terenu gminy 
Dąbrowa. Dzięki przyznanej 
dotacji oraz środkom włas-
nym będziemy mogli stworzyć 
dobre warunki do uprawiania 
piłki nożnej dla dzieci w wie-
ku 5-12 lat w grupach odpo-
wiadających Narodowemu 
Modelowi Gry, zgodnie z wy-
tycznymi Polskiego Związku 
Piłki Nożnej – dodaje trener. 
Wśród zadań planujemy re-
gularne treningi dla dzieci, 
mecze ligowe oraz spotkania 
towarzyskie, co wiąże się z za-
trudnieniem trenerów, opłatą 
składek członkowskich, li-
cencyjnych, zakupem sprzętu 
sportowego, a także pokry-
ciem kosztów związanych 
z wpisowym, opłatą sędziow-
ska i transportem, kontynuuje 
trener.

AP Str iker  w  planach 
mamy również ciekawe akcje 
i imprezy okolicznościowe ta-
kie jak Turniej Mikołajkowy, 
Pierwsza Pomoc dla Najmłod-
szych czy warsztaty dla mło-
dych adeptów dotyczących 
postępowania w sytuacji za-
grożenia.

 – Z tego miejsca chcemy 
zachęcić wszystkich chętnych 
do zapisów swoich dzieci pod 
numerem tel. 781 55 22 48 
(trener Łukasz). Jednocześnie 
dziękujemy gminie Dąbrowa 
oraz Pani Wójt Katarzynie 
Gołębiowskiej – Jarek za bez-
płatne użyczenie obiektów 
sportowych na zajęcia oraz 
wsparcie finansowe na rok 
2021 – dodaje trener. 

Um ow ę  n a  p r z e k a z a -
nie dotacji w wysokości 40 
tyś. złotych podpisało już 
Stowarzyszenie Sympaty-
ków Kultury Fizycznej Klub 
Sportowy Dąbrowa. Przy-
znana kwota posłuży na sfi-
nansowanie rozgrywanych 
meczów, transportu zawod-
ników czy opłat członkow-
skich. Klub ma w planach 
zorganizować w  tym roku 
obóz sportowy dla zawodni-
ków trenujących piłkę ręcz-
ną. W chwili obecnej stowa-
rzyszenie zrzesza 3 sekcje 
sportowe: piłkę nożną, piłkę 
ręczną oraz tenis ziemny. 

W ofercie skierowanej do 
najmłodszych mieszkańców 
nie zabrakło również sztuk 
walki. Opolskiemu Klubowi 
Taekwondo przyznano dota-
cję w wysokości 5 tys. złotych. 
Zajęcia realizowane będą 
w  Chróścinie i  Dąbrowie. 
W ubiegłym roku uczestni-
czyło w nich ponad 50 dzieci.  

Zarówno Gminne Zrzesze-
nie Ludowe Zespoły Sportowe 
w Dąbrowie, jak i  Stowarzy-
szenie Akademia Sportowego 
Rozwoju SKF-34 otrzymały 
dotacje w wysokości 1 tyś. 
złotych. Przyznane dofinan-
sowanie pozwoli na wsparcie 
działań związanych z popula-
ryzacją sportu wśród miesz-
kańców gminy.

StawIają na Sport
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Pszczeli miód 
zawiera mnóstwo 
biopierwiastków, takich 
jak: żelazo, potas, wapń, 
magnez, cynk, kobalt, 
miedź. Żelazo z miodu 
jest przyswajalne niemal 
w 100 % . 

Drugą istotną właściwością 
żelaza zawartego miodzie 

jest jego prawie natychmia-
stowa inkorporacja (wbu-
dowywanie) przez hemo-
globinę. Właściwość ta jest 
szczególnie ważna w stanach 
anemicznych organizmu oraz 
dla dzieci, zwłaszcza szybko 
rosnących. 

Tworzenie miodu przez 
pszczołę zaczyna się w mo-
mencie pobierania nektaru lub 
spadzi. Dlaczego tak się dzieje? 
Sądzę, że Czytelnicy wiedzą, 
że pszczoły substancje płynne 
(woda, nektar, spadź, syrop cu-
krowy) przenoszą we własnym 
ciele za pomocą przedżołądka, 
który nazywamy wolem. I już 
w trakcie pobierania wziątku, 
pszczoła dostarcza enzymy pro-
dukowane w gruczołach ślino-
wych inaczej zwanych gruczoła-
mi wargi dolnej i w gruczołach 
okołogardzielowych. Są to takie 
enzymy, jak: inwertaza, amyla-
za, lipaza, glikozydaza i lizozym 
– ten ostatni rozpuszcza ściany 
komórkowe wszystkich bakte-
rii w tym również gronkowca 
złocistego, zaś glikozydaza jest 
odpowiedzialna za wytwarza-
nie nadtlenku wodoru (H2O2), 
który znany jest pod potoczną 
nazwą wody utlenionej. Oczy-

wiście, w procesie tworzenia 
dojrzałego miodu, każda kro-
pelka wziątku, trafia do przed-
żołądków pszczół wielokrotnie, 
dlatego dostarczana do miodu 
ilość pszczelich enzymów jest 
dość znaczna. 

Związki fenolowe w mio-
dzie występują jako wolne fe-
nole (substancje lotne miodu), 
w formie glikozydów fenolo-
wych ( w świeżych miodach), 
kwasów fenolowych, a  także 
polifenoli, w postaci flawono-
idów, wśród których wyróżnia 
się antocyjany, procyjanidyny 
i garbniki. W miodzie pszcze-
lim istotna jest całkowita za-
wartość związków fenolowych, 
a  także kwasów fenolowych 
i flawonoidów. Całkowita za-
wartość związków fenolowych 
zawiera się w przedziale 267-
1260 mg/kg miodu.  
Pszczeli miód zawiera również 
olejki eteryczne, pochodzące 
z kwiatów  poszczególnych ga-
tunków miodu, np. tymol, eu-
kaliptol, pinen i kamfen. Właś-
nie te związki nadają delikatny 
smak poszczególnym odmia-
nom miodu. 

Inne związki organiczne ta-
kie jak kwasy organiczne i śla-
dowe ilości białka oraz śladowe 
ilości, np. acetocholiny, która 
wzmacnia siłę skurczu i wydol-
ność mięśnia sercowego). 

Bakteriobójcze działanie 
miodu wynika również z faktu 
dużego ciśnienia osmotycznego 
w stosunku do bakterii i innych 
drobnoustrojów, wywołanego 
dużym stężeniem cukrów pro-
stych, których jest w miodzie aż 
77%. Warto podkreślić, że miód 
jest uniwersalnym produktem 
działającym destrukcyjnie na 
wszystkie bakterie (gram-do-

datnie i gram-ujemne), pier-
wotniaki i grzyby. Oczywiście 
produkt ten dość słabo odkaża, 
ale np. rewelacyjnie działa na 
trudno gojące się rany, zwłasz-
cza na oparzenia skóry jako 
wynik leczenia onkologiczne-
go (poparzenia promieniami 
gamma). I znowu nasuwa się 
pytanie jak to jest możliwe? 
Działanie odkażające jest na 
tyle silne, że rana oparzeniowa 
staje się jałowa, której tkanki 
równocześnie są silnie odżywia-
ne cukrami prostymi i setkami 
substancji biologicznie czynny-
mi. Rana zaczyna ziarninować, 
następnie wytwarza się dużo 
kolagenu, następuje naskórko-
rowanie rany i ona wygaja się 
najczęściej bez blizn. Nie bez 
znaczenia jest fakt łagodzenia 
stanów bólowych pacjenta. Sy-
stematyczne spożywanie mio-
du zmniejsza odkładanie się 
blaszek miażdżycowych oraz 
poprawia pracę kłębuszków 
nerkowych. Również powoduje 
rozszerzanie się naczyń krwio-
nośnych, a przez to lepsze prze-
pływy krwi, co ma duży wpływ 
na wszystkie organy naszego 
ciała oraz na poprawę samo-
poczucia. Ustępują uporczywe 
bóle głowy i to w ciągu 3-5 mi-
nut, licząc od czasu zjedzenie 
łyżki miodu.

Czytelnikom należy się jesz-
cze wzmianka o wynikach ba-
dań bostońskich. W tych bada-
niach naukowcy udowodnili, że 
systematyczne zjadanie pszcze-
lego miodu przez 3 miesiące 
powoduje dwukrotny wzrost 
akumulacji czynników od-
pornościowych w organizmie, 
a przez pół roku aż dziesięcio-
krotnie! Inaczej mówiąc, syste-
matyczna konsumpcja miodu 

powoduje wzrost odporności 
organizmu na choroby na wy-
sokim, ponadprzeciętnym po-
ziomie. Oczywiście, odporność 
organizmu nie jest zależna tylko 
od spożywania miodu. Styl ży-
cia (ruchliwy lub bierny), dieta, 
stan środowiska naturalnego, 
stresy i podatność organizmu 
na nie, spożywanie używek, 
narkotyków, alkoholu, nikotyny  
i wiele, wiele innych czynników, 
których jakaś wypadkowa de-
cyduje o naturalnej odporności 
organizmu człowieka.

W geriatrii również miód 
znajduje swoje zastosowanie. 
Systematyczne zjadanie pszcze-
lego miodu i minimalnej ilości 
mleczka pszczelego posiada 
duże znaczenie w zapobiega-
niu i leczeniu szeregu chorób 
u osób w podeszłym wieku. 
Pszczeli miód poprawia u tych 
osób przemianę materii, zwięk-
sza apetyt, polepsza sprawność 
zmysłów wzroku, słuchu, po-
lepsza pamięć. U osób starszych 
problem nie polega na przedłu-
żaniu życia. Chodzi o to, aby 
być jak najdłużej sprawnym 
i potrafić samego siebie obsłu-
żyć. To jest ciche i często nie-
wypowiadane marzenie każdej 
starszej osoby. Konsumpcja 
miodu i mleczka pszczelego 
znacznej większości starszych 
osób to umożliwia. 

proDuKty pSzczele  
a zDrowIe człowIeKa

DR INŻ. MACIEj 
WINIARSKI

Fot. Pixabay
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