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Poniżej przedstawiamy kolejne zdjęcia z cyklu „Kiedyś i dziś...”. Tym razem są to zdjęcia drogi
w kierunku Opola Lubelskiego. Po prawej widać drogę w kierunku Wilkowa...

„Kiedyś i dziś..”
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Drodzy czytelnicy,

po krótkiej przerwie powracamy 
do wydawania Dziejopisu Karcz-
miskiego. Bogatsi o nowe pomysły 
i doświadczenia oddajemy w Wa-
sze ręce gazetę tworzoną z pa-
sją i wielkim zaangażowaniem. 
Chcemy podzielić się z Wami suk-
cesami jakie odnoszą dzieci, opo-
wiedzieć o wydarzeniach, które 
się odbywają na terenie gminy 
a także zaprezentować ciekawe 
miejsca w regionie. Tradycyjnie 
w publikacji znajdziecie również 
informacje o funkcjonowaniu 
samorządu, planowanych inwe-
stycjach, ciekawostki ekologiczne 
oraz porady medyczne. W każ-
dym jednym numerze pojawią się 

również wieści z sołectw, których 
pominąć zwyczajnie nie można.

Mamy nadzieję, że nowa od-
słona Dziejopisu przypadnie 
Wam do gustu. Jeśli jednak sta-
nie się inaczej, jesteśmy otwarci 
na wszelkie pomysły. Pamiętajcie 
też, że każdy z Was może stać się 
autorem tekstu zamieszczonego 
w naszej gazecie. Dlatego zachę-
camy gorąco do kontaktu.

A tymczasem życzymy miłej 
lektury.
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Jesteśmy na początku 
roku 2018. Jest to bardzo 
ważny rok obfitujący 
w nietuzinkowe 
wydarzenia. 2018 jest 
rokiem obchodów 100 
rocznicy Odzyskania 
Niepodległości.

2018 jest również rokiem wy-
borów samorządowych. Je-

sienią, w Polsce odbędą się wybory 
radnych, wójtów, burmistrzów, 
prezydentów miast. Kto będzie 
rządził w naszych Małych Ojczy-
znach od roku 2019? Zadecydują 
o tym mieszkańcy gmin, powiatów 
czy województwa.

Oczywiście, mieszkańcy Gminy 
Karczmiska dokonają wyboru 
wójta oraz radnych. Zachęcam 
wszystkich do śledzenia informa-
cji o nadchodzących wyborach, 
o zasadach, przywilejach i obo-
wiązkach wyborców.

Zachęcam do aktywności. Wy-
bory są kluczową formą wpły-
wania na kształt i jakość rządów 
w swojej Małej Ojczyźnie.

Zamknęliśmy rok budżetowy 
2017 wykonaniem zaplanowanych 
przedsięwzięć. Były sukcesy, ale 
jak to w życiu bywa, nie ustrzegli-
śmy się od błędów i niepowodzeń. 
Zacznę od tych ostatnich... W re-
alizacji polityki społecznej Gminy 
Karczmiska nie zrealizowaliśmy 
planów związanych z uruchomie-
niem domu dziennego pobytu osób 
starszych wymagających opieki. 
Mamy plany, mamy skrystalizo-
wany pogląd co do konieczności 
tworzenia takiego miejsca, nie-
stety zabrakło środków, aby rozpo-
cząć starania o stworzenia takiego 
miejsca. Również jako swoiste nie-
powodzenie przypisuje sobie nie-
zrealizowanie planów związanych 
z powstaniem i uruchomieniem 
działalności spółdzielni socjalnej. 
I tak, jak w przypadku domu po-
mocy, w tym przypadku również 
mamy wiedzę i zarys scenariusza 
działań związanych z rozpoczę-
ciem funkcjonowania takiej spół-
dzielni. W tym przypadku oprócz 
tak prozaicznej kwestii ograni-
czonych środków finansowych, 
jest o wiele istotniejszy problem 
- braku osoby, lidera, który popro-
wadziłby takie przedsięwzięcie. 
Korzystając z okazji namawiam, 
apeluję o zainteresowanie się tą 
tematyką i możliwościami, jakie 
daje praca w spółdzielni socjalnej. 
Możliwe, że ktoś z czytelników 
Dziejopisu jest zainteresowany 
(jest osobą bezrobotną) – za-
praszam do rozmowy. Cały czas 
wierzę, że uda nam się zrealizo-
wać działania związane z szeroko 
rozumianą opieką osób starszych 
na bazie budynku po byłej szkole 
podstawowej w Uściążu.

Niewiele uczyniliśmy w kwestii 
poprawienia wizerunku Chodlika 
w aspekcie grodziska jako atrakcji 
turystycznej i działań nastawio-
nych na promocję walorów tu-
rystycznych Gminy Karczmiska. 
Należy zaznaczyć (dla usprawie-
dliwienia?), iż jesteśmy na finiszu 
komunalizacji terenu grodziska, 
że systematycznie z naszym udzia-
łem prowadzone są badania arche-
ologiczne (Polska Akademia Nauk, 
dr Łukasz Miechowicz) wzboga-
cające wiedzę i gromadzące ma-
terialne eksponaty pod przyszłą 
stałą ekspozycję. Oczywiście jako 
permanentny niedosyt jest kwe-
stia budowy chodników i dróg 
asfaltowych.

Systematycznie poprawiamy 
stan naszych dróg, ale w odczu-
ciu społecznym zapewne za wolno 
i za mało. Chociaż w gwoli spra-
wiedliwości w tym zakresie bar-
dzo dużo uczyniliśmy. Oprócz tych 
„niepowodzeń” jest szereg spraw, 
które plasują nasze codzienne ży-
cie w Gminie Karczmiska na coraz 
to wyższy poziom. Zacznę od funk-
cjonowania instytucji publicznych. 
Mamy pełny komplet dzieci przy-
prowadzanych do żłobka. Instytu-
cja, która miała być niepotrzebną 
w naszej wiejskiej rzeczywistości 
(bo przecież są Babcie, bo przecież 
są Mamy niepracujące, bo prze-
cież .....) i bardzo krytykowana 
w momencie tworzenia. Bardzo 
cieszy mnie podejście naszych 
mieszkańców, którzy upatrują 
tego typu działania jako inwe-
stycję w przyszłość, w rozwój 
swojego dziecka. Na własne oczy 
można zobaczyć jak zmienia się 
uspołecznienie dziecka, jego 

Wójt Gminy - Janusz Goliszek
SAMORZĄD
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zachowanie wśród rówieśników. 
Na szczęście świadomość Rodzi-
ców jest bardzo duża i postępo-
wanie związane z wychowaniem 
swoich pociech wiążą również 
z instytucjami takimi jak żłobek, 
przedszkole, szkoła. Pozostałe pla-
cówki (przedszkole i szkoła) rów-
nież działają bez jakichkolwiek 
perturbacji. Efekty pracy przed-
szkola czy szkoły widzimy na każ-
dej uroczystości, na festiwalach, 
na przeglądach czy konkursach. 
Instytucje aktywnie uczestniczą 
w różnego rodzaju imprezach 
o charakterze nie tylko lokalnym 
takie jak: Święto bobu, Między-
narodowy Festiwal kolęd i pasto-
rałek, Wielka Orkiestra Pomocy 
Świątecznej, akcje charytatywne... 
(nie sposób wymienić wszystkich). 
Nasi uczniowie zdobywają do-
świadczenia uczestnicząc w wielu 
projektach unijnych wyjeżdżając 
do nieomal wszystkich krajów 
Unii Europejskiej.

Również i my gościmy dzieci, 
i młodzież z wielu krajów euro-
pejskich. Niewątpliwy sukces 
należy odnotować w dziedzinie 
nauki technologii najnowszej. 
Szkoła rozpoczęła działania zwią-
zane z dodatkową nauką robotyki. 
W międzynarodowym konkursie 
nasza drużyna w skali wojewódz-
twa lubelskiego zdobyła pierwsze 
miejsce i zakwalifikowała się do 
etapu środkowoeuropejskiego 
w Łodzi.

Ogromny sukces, bardzo duże 
zainteresowanie wśród dzieci, po-
wstają nowe składy drużyn.

Zdecydowanie poprawia się 
strona wizerunkowa miejsc pu-
blicznych. Działając metodą go-
spodarczą stworzyliśmy Urząd 
w Gminie Karczmiska, jako miej-
sce przyjazne ludziom. Rozwią-
zania jakie zastosowaliśmy służą 
przede wszystkim mieszkańcom 
(najbardziej uczęszczane działy 
przeniesione na parter, wprowa-
dzanie innowacyjności w obsłudze, 

ciągłe poprawianie jakości obsługi 
klienta), bezpieczeństwu (bu-
dowa wyjścia ewakuacyjnego), 
ale również udowadnia możliwości 
stworzenia bardzo estetycznego 
miejsca publicznego. Również 
metodą gospodarczą ociepliliśmy 
budynek Gminnej Opieki Spo-
łecznej. Przeprowadzamy prace 
wewnątrz i w najbliższym cza-
sie doprowadzimy to miejsce do 
dobrego funkcjonowania komu-
nikacyjnego (budowa parkingu 
i wejścia od strony remizy strażac-
kiej). Wykonaliśmy, bądź jesteśmy 
w trakcie wykonania inwestycji 
przynoszących mieszkańcom po-
prawienie warunków życia. Wy-
konaliśmy nawierzchnie asfaltowe 
na ul. Sadowej i na ul. Słonecznej 
w Karczmiskach oraz w Chodliku 
i w Uściążu. Wykonaliśmy 3,69 
km wodociągu w Karczmiskach 
Drugich (Rejtmanówka). W ra-
mach realizacji tzw. „programu 
azbestowego” od kilku lat syste-
matyczne zmieniamy pokrycia 
dachowe w Gminie Karczmiska. 
W 2017 roku 36 gospodarstw 
skorzystało z dofinansowania, 
a od 2011 r. łącznie 298. W 2017 r. 
skorzystaliśmy z dofinansowania 
z WFOŚiGW na nowe nasadzenia 
zieleni na terenach użyteczności 
publicznej w Gminie Karczmi-
ska. W 2017 r. wykonano prace 
pielęgnacyjno-konserwacyjne 
drzew- pomników przyrody ro-
snących na terenie Zespołu Dwor-
sko Parkowego w Karczmiskach 
Pierwszych.

Pod dużym znakiem zapytania 
stoi realizacja trzech projektów 
unijnych dotyczących bezpośred-
nio mieszkańców. Niepewność 
jest związana z rezygnacją dużej 
części mieszkańców z uczestnic-
twa w projektach. Z uwagi na ry-
gorystyczny regulamin może się 
okazać, iż nie dostaniemy zgody 
na tak drastyczne obniżenie ilo-
ści uczestników danego projektu 
i „wypadniemy” z jego realizacji. 

Oczywiście korespondujemy 
z Urzędem Marszałkowskim i cze-
kamy na ostateczne rozstrzygnię-
cie. Ta sytuacja dotyczy:

1. budowy mikro-instalacji OZE 
z przeznaczeniem dla budynków 
mieszkalnych na terenie Gminy 
Karczmiska – zestawy solarne. 
W ramach projektu zgłoszono 
320 gospodarstwa, do realizacji 
zdecydowało się jedynie 196 in-
dywidualnych zestawów solar-
nych oraz 1 zestaw dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej.

2. budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Gminie 
Karczmiska – Etap I. Zgłoszono 95 
szt. przydomowych oczyszczalni 
ścieków, a do projektu ostatecznie 
przystąpiło 66 uczestników.

3. budowy mikro-instalacji OZE 
z przeznaczeniem dla budynków 
mieszkalnych na terenie Gminy 
Karczmiska – zestawy fotowolta-
iczne. Do projektu zgłosiło się 191 
gospodarstwa i w tym przypadku 
najprawdopodobniej nie będzie 
rezygnacji.

Gmina uczestniczy w projekcie 
„Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny 
dla Rozwoju e-usług”.

Realizacja inwestycji w okresie 
od 01.01.2018 do 30.06.2019 r. 
Generalnie projekt dotyczy dosto-
sowania pracy urzędu do obsługi 
e-klienta. Projekt drogi (niespełna 
1 mln. zł, dofinansowanie 85%), 
ale nieuchronny. Gro kosztów 
pochłoną programy informa-
tyczne umożliwiające wdrożenia 
e – usług.

W roku 2017 uruchomiliśmy 
transport publiczny. Poprzez sys-
tematyczną i długoletnią pracę 
Spółka Komunalna, której wła-
ścicielem jest Gmina Karczmiska, 
zdobyła wszelkie uprawnienia, 
aby ubiegać się o obsługę trans-
portu publicznego. Przygotowa-
liśmy i przeprowadziliśmy całą 
legislację, co za skutkowało tym, 
iż każda osoba może skorzystać 
z przejazdu naszymi autobusami 

samorząd
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po wyznaczonych trasach. Poprzez 
te działania w sposób znaczący 
zmniejszyliśmy koszt dowozów 
dzieci do szkół (refundacja bile-
tów miesięcznych przez Urząd 
Marszałkowski). Na marginesie 
warto dodać, iż jest niewiele gmin 
wiejskich w Polsce, które mają ta-
kie rozwiązania komunikacyjne. 
Będąc w temacie transportu pu-
blicznego nie sposób nie zauważyć 
sprawy związanej z niszczeniem 
przystanków autobusowych. Nikt 
inny tego nie robi, jak nasi młodzi 
współmieszkańcy.

Współpracujemy bardzo ściśle 
z policją i absolutnie nie przecho-
dzimy do porządku dziennego 
nad aktami wandalizmu... Koniec 
2017 roku i początek 2018 roku 
to czas kształtowania i uchwala-
nia budżetu Gminy Karczmiska. 
Z ogromną satysfakcją przyjąłem 
fakt jednogłośnego uchwalenia 
budżetu na rok 2018 przez Radę 
Gminy.

Przedstawiony budżet w spo-
sób realistyczny pokazuje stan 
naszych finansów, przedsięwzięć 
i planów. Uwzględnia wnioski śro-
dowisk i instytucji działających 
w Gminie Karczmiska.

Oczywiście jest to budżet, który 
nie zadowala nas wszystkich. Zde-
cydowanie więcej środków powin-
niśmy przeznaczać na inwestycje 
drogowe i na bieżące utrzymanie 
dróg. Nie w pełni wykorzystu-
jemy możliwości pozyskiwania 
środków unijnych na poprawie-
nie wizerunku miejsc publicznych 
na terenie naszej gminy. Zdecydo-
wanie za mało środków przezna-
czamy na przygotowanie planów 
infrastrukturalnych oraz planów 
zmieniających zagospodarowa-
nie naszej przestrzeni. Za mało 
inwestujemy w infrastrukturę 
społeczną, jak chociażby urucha-
mianie świetlic czy utworzenie 
domu opieki społecznej (o czym 
wcześniej pisałem). Oczywiście 
jest jeszcze kilka elementów, które 

mógłbym wymienić jako te, które 
powodują brak całkowitej satys-
fakcji. Braki te nie wynikają z na-
szej niewiedzy czy nieudolności. 
Mamy świadomość tych potrzeb 
i ogromną chęć realizacji wymie-
nionych zadań. Niestety, ogra-
niczeni jesteśmy możliwościami 
finansowymi gminy (pomimo 
dofinansowań musimy zapewnić 
wkład własny, a na ten wkład bra-
kuje pieniędzy). Uważam jednak, 
iż w uchwalonym budżecie Gminy 
Karczmiska na 2018 rok zaplano-
wane zostało bardzo wiele zadań, 
których realizacja przełoży się 
na dalszy rozwój naszej gminy. 
Wymienię tylko kilka z nich:

1) W pierwszej kolejności pod-
kreślenia wymaga fakt, iż środki 
zaplanowane na funkcjonowanie 
wszystkich jednostek organizacyj-
nych gminy pozwalają na w pełni 
bezpieczne ich działanie. Mam 
tu na myśli Żłobek, Przedszkole, 
Szkołę Podstawową i Gimnazjum, 
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 
Gminną Bibliotekę i Dom Kultury. 
Zapewniamy środki na bieżące 
funkcjonowanie hali sportowej.

2) W budżecie gminy zaplano-
wane zostały środki na realizację 
przedsięwzięć w ramach funduszu 
sołeckiego. W 2018 roku do dyspo-
zycji sołectw przypada kwota po-
nad 308 000,00 zł (tj. o około 50 
000,00 zł wyższa niż w roku 2017).

3) Planujemy poważną inwesty-
cję proekologiczną, a mianowicie 
kolejny etap rozbudowy kolektora 
kanalizacyjnego i przyłączenia 
wsi Wymysłów do oczyszczalni 
ścieków.

4) Planujemy inwestycje na dro-
gach gminnych, w tym inwestycję 
o szczególnym znaczeniu - rozpo-
czynamy budowę chodnika przy 
najbardziej uczęszczanych uli-
cach: Starowiejskiej i Nadrzecz-
nej. Nasi mieszkańcy, od tych 
najmłodszych do najstarszych, 
mają poważny problem z prze-
mieszczaniem się tymi drogami, 

zdarzają się wypadki drogowe, 
a policja nakłada na pieszych man-
daty za niewłaściwe poruszanie 
się po drodze publicznej. Z uwagi 
na skomplikowany zakres działań 
(rzeka i skarpa, brak pasa drogo-
wego) w tym roku planujemy przy-
gotować dokumentację.

5) Systematycznie, metodą go-
spodarczą, będziemy poprawiać 
wizerunek miejsc publicznych 
na terenie Gminy. Dużym obcią-
żeniem wizerunkowym są przy-
stanki, które pomimo ciągłych 
napraw są systematycznie nisz-
czone. Nie wszyscy zapewne zdają 
sobie sprawę z tego, że jesteśmy 
jedną z niewielu gmin w wojewódz-
twie lubelskim, która zapewnia 
kompleksową opiekę nad dziec-
kiem od żłobka do pierwszych klas 
szkoły średniej. Ma to swoje kon-
sekwencje w postaci obciążenia 
budżetu gminy. Dla zobrazowania: 
żłobek - koszt funkcjonowania ok. 
600 000,00 zł. w tym dotacja 
57 000,00 zł., przedszkole – koszt 
funkcjonowania ok. 1 300 000,00 
zł. w tym dotacja 230.000,00 zł., 
Zespół Szkół – koszt funkcjonowa-
nia 6 300 000,00 zł. w tym sub-
wencja oświatowa 4 390 000,00 zł.. 
Łatwo wyliczyć, że z innych środ-
ków dokładamy rocznie do opieki 
nad dzieckiem prawie 3,5 mln zł.. 
Niedoszacowanie subwencji i mi-
nimalistyczna pomoc państwa 
w kreowaniu polityki proro-
dzinnej (wbrew głoszonej tezie, 
że samorządy niewiele dokładają) 
powoduje nasze problemy zwią-
zane z ew. zwiększeniem środków 
na cele inwestycyjne. Ale z drugiej 
strony taka polityka gminy w tym 
zakresie powoduje zauważalny 
trend osiedlania się młodych ludzi, 
co przekłada się z kolei na szeroko 
rozumiany rozwój. Jestem przeko-
nany, że tak wysoko postawiona 
poprzeczka i konsekwentna praca 
przynosi rezultaty.

Janusz Goliszek

samorząd
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SOŁECTWA

Jak sytuacja wygląda w tym roku? 
W całościowym planie wydatków 

na przedsięwzięcia realizowane w ra-
mach funduszu sołeckiego w 2018 roku 
widnieje kwota 308 780,48 zł. Każde 
z sołectw ma już przygotowany plan 
wydatkowania tych środków.

W miejscowości Bielsko tegoroczny 
fundusz w wysokości (11 120,42 zł) zo-
stanie przeznaczony na doposażenie 
placu zabaw (1 500,00 zł), rozłożenie 
tłucznia rozkładarką na działkach nr 
530, 242 i 741 oraz zagęszczenie wal-
cem wibracyjnym (9 620,42 zł).

W Chodliku zaplanowano zakup 
sprzętu dla miejscowej OSP (3 000,00 
zł), niwelacje dróg gminnych przy uży-
ciu równiarki (1 200,00 zł) oraz zakup 
i rozwiezienie tłucznia (10 051,41 zł). 
Cały koszt inwestycji to 14 251,41 zł.

Głusko Duże i Głusko Duże Kolonia 
mają do swojej dyspozycji 27 351,18 zł. 
Mieszkańcy zdecydowali, by wszystkie 
pieniądze przeznaczyć na opracowanie 
dokumentacji technicznej i budowę ga-
rażu dla OSP Głusko.

W Głusku Małym na ten sam cel 
przeznaczono 12 919,84 zł.

Mieszkańcy Górek całość fundu-
szu sołeckiego, tj. 9 680,88 zł wkła-
dają w budowę drogi asfaltowej Górki 
– Głusko.

Sołectwo Jaworce – Mieczysławka 
dysponuje kwotą 10 004,78 zł. Pla-
nowane są trzy inwestycje: zakup 
tłucznia na drogi gminne (7 500,00 
zł), zakup gruzu mielonego na drogi 
gminne (1 600,00 zł) oraz remont 
przystanku w miejscowości Mieczy-
sławka (904,78 zł).

Fundusz sołecki dla Karczmisk Dru-
gich wynosi 35 988,40 zł. W tym roku 
środki te zostaną przeznaczone na za-
kup tłucznia na drogi gminne sołectwa 

wraz z rozwiezieniem i rozplantowa-
niem (20 988,40 zł), zakup strojów 
ludowych dla KGW Karczmiska, słu-
żących promocji gminy (5 000,00 zł), 
zakup urządzeń rekreacyjno - spor-
towych, które doposażą plac zabaw 
na działce nr 606 w Karczmiskach 
(8 000,00 zł) oraz opracowanie do-
kumentacji technicznej na budowę 
chodnika przy ul. Starowiejskiej 
(2 000,00 zł).

Budżet takiej samej wielkości mają 
Karczmiska Pierwsze. Co mieszkańcy 
zaplanowali na ten rok? Przebudowę 
ulicy Spokojnej (16 988,40 zł), re-
mont dróg gminnych w Karczmiskach 
Pierwszych - zakup tłucznia i gruzu 
mielonego z rozwiezieniem, wypełnie-
niem ubytków w drodze (10 000,00 zł), 
opracowanie dokumentacji technicznej 
na rozbudowę ulicy Starowiejskiej 
(6 000,00 zł) oraz zakup sprzętu go-
towości bojowej dla OSP (3 000,00).

19 829,61 zł – jest to kwota funduszu 
sołeckiego dla miejscowości Karczmi-
ska Pierwsze Kolonia. Środki zostaną 
wydane na zakup sprzętu i umundu-
rowania dla OSP (1 000,00 zł), zakup 
tłucznia wraz z rozplantowaniem 
na drogi sołectwa (4 829,61 zł) oraz 
zakup żużlu hutniczego wraz z roz-
plantowaniem na drogi sołectwa (14 
000,00 zł).

Kolejną miejscowością jest Nowo-
rąblów, który dysponuje środkami 
w kwocie 13 387,68 zł. Prace ziemne 
i utwardzenie drogi gminnej na od-
cinku 200 m (8 000,00 zł) oraz za-
kup sprzętu i wyposażenia dla OSP 
(5 387,68 zł) – takie wydatki zaplano-
wano na ten rok.

W Słotwinach natomiast mieszkańcy 
zdecydowali się przeznaczyć pieniądze 
z funduszu (23 356,47 zł) na zakup 

materiału na drogi gminne z rozwie-
zieniem (17 000,00 zł), remont łazienki 
w świetlicy OSP (1 356,47 zł) a także 
zakup wyposażenia do świetlicy OSP 
(5 000,00 zł).

Sołectwo Słotwiny – Czerwone Łąki 
ma do swojej dyspozycji 8 385,30 zł. 
Cała kwota zostanie przeznaczona 
na zakup materiałów na remont drogi 
prowadzącej przez wieś.

W Uściążu natomiast zaplanowano 
zakup żużla hutniczego wraz z rozłoże-
niem na drodze -na długości ok. 700 m 
(13 608,68 zł), zakup 1 składu tłucznia 
wraz z rozwiezieniem na równanie wy-
bitych dołków w drodze (1 100,00 zł), 
doposażenie placu zabaw (3 000,00 
zł) i ocieplenie garażu strażnicy OSP 
(5 000,00 zł). Cały budżet wynosi 
22 708,68 zł.

W miejscowości Uściąż Kolonia, 
mieszkańcy całą kwotę - 9 105,07 zł, 
chcą przeznaczyć na wykonanie na-
wierzchni asfaltowej na drodze gmin-
nej nr 413.

Wolica dysponuje budżetem w wy-
sokości 14 719,26 zł. Tym razem za te 
pieniądze zostanie zakupiony tłuczeń 
na drogę żużlówkę.

Wzmocnienie obrzeży rowów pły-
tami cementowymi po stronie pół-
nocnej drogi gminnej asfaltowej od 
skrzyżowania z drogą powiatową 
w kierunku Kowali (10 187,10 zł), zakup 
tłucznia z rozwiezieniem na drogę do 
tzw. Gościńca od strony drogi powia-
towej (2 500,00 zł) oraz zakup tłucznia 
z rozwiezieniem na tzw. żużlówkę 
(2 500,00 zł) – tak wygląda budżet 
miejscowości Wolica Kolonia.

Mieszkańcy Wymysłowa zdecydo-
wali, by w tym roku ze środków fun-
duszu sołeckiego zrealizować dwie 
inwestycje: zakup wyposażenia goto-
wości bojowej dla OSP (13 287,39 zł) 
oraz zakup działki nr 105 w miejscowo-
ści Wymysłów na powiększenie placu 
przy remizie strażackiej (1 000,00 zł).

Na zakup urządzeń na plac zabaw 
na działce nr 298/2, zagospodarowa-
nie terenu i postawienie wiaty prze-
znaczony zostanie fundusz sołecki dla 
miejscowości Zagajdzie (10 508,61 zł).

Agnieszka
Skrzyńska - Michalczewska

Fundusz sołecki na rok 2018
Pieniądze z funduszu sołeckiego są niezwykle ważne. Dzięki nim 

możemy zrealizować poszczególne inwestycje, na których najbar-
dziej nam zależy. I choć te kwoty zawsze wydają się być za małe, 
naprawdę warto się tym tematem zainteresować, uczestniczyć w ze-
braniach wiejskich i przedstawiać swoje pomysły. Bo każdy z nas 
ma prawo głosu. Pieniądze te są nasze wspólne. Wspólnie więc 
decydujmy na co je przeznaczymy.
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Chodlik, można by powiedzieć, jest wioską oto-
czoną łąkami i lasami. Z każdej strony. Być 

może właśnie dzięki temu miejscowość ta przyciąga 
tak wielu ludzi.Malownicze krajobrazy, świeże po-
wietrze oraz wszechobecna cisza nadają Chodlikowi 
secyficzny klimat, który w ostatnich latach jest coraz 
bardziej ceniony.

Przyjeżdżają tu wędkarze, grzybiarze, rowerzyści, 
miłośnicy kajaków, ale także archeolodzy od lat ba-
dający teren grodziska, jak i również okoliczne lasy 
w poszukiwaniu sladów naszych przodków. Dzięki 
zainteresowaniu badaczy z Polskiej Akademii Nauk, 
o Chodliku coraz więcej mówi się w różnych mediach. 
Pojawijają się także realne szanse na to, by uporząd-
kować teren grodziska oraz stworzyć w Chodliku bazę 
badawczą.

Bez wątpienia można stwierdzić, że Chodlik jest 

bardzo ważnym elementem gminy Karczmiska. 
I prawdopodobnie jedyną miejscowością na terenie 
gminy z taką bogatą historią.

Dodatkowym atutem jest położenie, bo z Chodlika 
blisko jest do Kazmierza Dolnego czy Nałeczowa. 
Pieszo lub rowerem bez problemu dotrzemy do Żmi-
jowisk (grodziska) na Skarpę Dobską, do Rogowa 
czy Pomorza.

Wszystko to sprawia, że wzrasta zainteresowanie 
kupnem działek, szczególnie budowlanych.

Bo Chodlik okazuje się być idealnym miejscem 
na letniskowy  czy całoroczny dom. W pewien spo-
sób zmienia się więc także charakter wsi, gdyż prze-
kształca się ona z rolniczej na turystyczną. I może 
właśnie w tą stronę należy iść?

Sołtys - Maria Borowiec

Chodlik

Zdjęcie pochodzi z archiwum dr Łukasza Miechowicza

sołectwa
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OŚWIATA

Gmina Karczmiska, bez wątpienia wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Dowodem na 
to jest chociażby żłobek, którego w wielu sąsiednich 
miejscowościach nadal brak. Jak placówka wygląda? 
Jaką ma ofertę? O funkcjonowaniu żłobka opowiada 
dyrektor placówki – Grażyna Zaborska.

Żłobek w Karczmiskach mie-
ści się przy ul. Opolskiej 18. 

Budynek posiada parter, gdzie 
znajduje się szatnia dzieci oraz 
kuchnia. Na pierwszym piętrze 
są dwie sale, sypialnia i łazienka 
młodszych dzieci, mieści się tu 
również gabinet dyrektora oraz 
księgowość. Drugie piętro zajmują 
starszaki, które również mają dwie 
sale, łazienkę i sypialnię. Ważnym 
elementem jest także winda, która 
pomaga w bezpiecznym porusza-
niu się dzieci. Przed żłobkiem 
dzieci mają plac zabaw a tuż obok 
spory park, po którego ścieżkach 
spacerują na co dzień maluchy. 
W żłobku dzieci spożywają posiłki 
zgodnie z wszystkimi obowiązu-
jącymi normami żywieniowymi 
oraz z odpowiednią dla nich dietą.

Żłobek funkcjonuje przez cały 
rok, przez pięć dni w tygodniu od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7.00-17.00 i dysponuje 32 
miejscami dla dzieci. Dzieci są 
podzielone na 4 grupy wiekowe. 
Najmłodsze mają rok, zaś najstar-
sze trzy lata.

- Zapewniamy dzieciom warunki 
bytowania zbliżone do warunków 
domowych, zgodnie z jego potrze-
bami – mówi Grażyna Zaborska, 
dyrektor Żłobka w Karczmiskach. 
- Prowadzone są codziennie zaję-
cia wychowawcze i edukacyjne 
oraz zajęcia logopedyczne, korek-
cyjne i język angielski. W placówce 
dzieci bawią się, ale także i uczą 
poprzez zabawę. Wykorzystywane 

są np. metody praktyczne, metoda 
dobrego startu czy sensoplastyka.

Nad codzienną opieką dzieci 
czuwają opiekunki, pomoc, pie-
lęgniarka oraz inni pracownicy 
żłobka. Codziennie prowadzone 
są zajęcia: matematyczne, polo-
nistyczne, plastyczne, dramowe, 

logopedyczne, manipulacyjno 
– konstrukcyjne, ruchowe, mu-
zyczne oraz zajęcia z języka 
angielskiego.

- Dzieci bardzo chętnie uczestni-
czą w zajęciach, są ciekawe nowo 
poznanych rzeczy – mówi Grażyna 
Zaborska. - Opiekunki przygoto-
wują dużo materiałów i pomocy, 
żeby je zainteresować. W każdym 
tygodniu jest inna tematyka do-
stosowana do pory roku, świąt 
i innych wydarzeń. Od września 
w naszym żłobku dzieci uczyły 
się życia w grupie, szczególnie 
te, które jeszcze nie uczęszczały 

do naszej placówki. Były orga-
nizowane zajęcia z pielęgniarką: 
jak prawidłowo myć zęby, uczyli-
śmy się o jesiennych warzywach 
i owocach, wykonywane były też 
doświadczenia, poznawały oznaki 
jesieni i zimy oraz zawody, jakie 
wykonują dorośli.

W żłobku obchodzone są rów-
nież różne święta m.in. Dzień 
Pluszowego Misia, Święta Bożego 
Narodzenie i pieczenie świątecz-
nych pierniczków, które dzieci 
wręczały swoim rodzicom, bal 
karnawałowy czy dzień z serdusz-
kiem. Warto dodać, ze placówkę 
odwiedzają wyjątkowi goście, czyli 
np. Święty Mikołaj, który obdaro-
wał dzieci prezentami czy też Bab-
cie i Dziadkowie, z okazji swojego 
święta.

- Ponadto organizujemy warsz-
taty dla rodziców dotyczące spo-
sobów pracy z dzieckiem w domu, 
m.in. warsztaty plastyczne, 
konstrukcyjne, sensoryczne, lo-
gopedyczne prowadzone przez 
opiekunki naszego żłobka – mówi 
Grażyna Zaborska. - W styczniu 
rodzice brali udział w warsztatach 
prowadzonych przez opiekunki: 
„Prace plastyczne, manipulacyjne 
i ćwiczenia sensoryki u dzieci” 
i byli oni bardzo zainteresowani 
ponownymi warsztatami. Staramy 
się wspomagać rodziców, dodat-
kowo prowadzimy zajęcia otwarte, 

Żłobek. Bezpieczna przystań
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gdzie poprzez wspólną zabawę ro-
dzice mogą przez chwile poczuć się 
jak dzieci oraz dowiedzieć czegoś 
ciekawego i niezbędnego dla roz-
woju dziecka np. jak bawić się 
z dzieckiem, by rozbudzać jego 
wyobraźnie.

To, że jest naprawdę dobrze, nie 
oznacza, że nie może być jeszcze 
lepiej. Dlatego też pracownicy 
żłobka nieustannie się dokształ-
cają, dbając tym samym o odpo-
wiednie przygotowanie do pracy 
z dziećmi. Opiekunki dokształcały 
się w zakresie: Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie organizo-
wany przez Państwowa Agen-
cję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Kurs animatora 
dzieci i młodzieży, Tworzenie 
książek sensorycznych, techniki 
plastyczno-artystyczne w pracy 
z dziećmi w żłobku czy pierwsza 
pomoc przedmedyczna – szkole-
nie zostało przeprowadzone dla 
wszystkich pracowników będą-
cych w bezpośrednim kontakcie 
z dziećmi.

- Próbujemy pozyskiwać środki 
na funkcjonowanie żłobka – mówi 
Grażyna Zaborska.

- Fundusze pochodzą z programu 

Maluch + 2017 w wysokości - 
52 389,00 zł oraz z programu 
Maluch + 2018 w wysokości 
- 57 600,00 zł. Rodzice dzieci 
a także inni ofiarodawcy wspoma-
gają nasz żłobek w nowe zabawki. 
Obecnie trwa nabór do żłobka 
w Karczmiskach. Rekrutacja koń-
czy się 16 kwietnia 2018r.

Więcej informacji uzyskać 
można pod numerem telefonu: 
81 827 21 81 lub na stronie inter-
netowej: www.zlobekwkarczmi-
skach.pl. Można także udać się 
osobiście do placówki i na miejscu 
poznać wszystkie szczegóły.

Agnieszka
Skrzyńska-Michalczewska

Za nami już m.in. bal kar-
nawałowy, który odbył się 

w drugiej połowie stycznia w hali 
Zespołu Szkół w Karczmiskach. 
Na imprezie pojawiły się wróżki, 
księżniczki, motylki a także 
wiedźmy i różnorodni bohaterowie 
z bajek czy filmów animowanych. 
Jednak zdecydowanie najwięcej za-
mieszania robiły klauny. Pojawiając 
się na balu w dość licznej grupie, 
w zasadzie przejęły kontrolę nad 
zabawą. Były różnorodne konkursy 
i zabawy, a przede wszystkim dużo 
wesołej muzyki.

- Karnawał to fantastyczny czas 
nie tylko dla dorosłych, ale i dla 
dzieci - podsumowują organiza-
torzy. - Dla przedszkolaków bal 
karnawałowy to dzień niezwykły, 
często wyczekiwany przez wiele 
tygodni. Dzieci przebrane w róż-
norodne, kolorowe stroje wspaniale 
bawiły się w rytm muzyki, którą za-
pewnił nam DJ Mateusz.

Kolorowe przedszkole
Przedszkole w Karczmiskach to kolejne miejsce, 
w którym sporą część dnia spędzają małe dzieci. 
A skoro są dzieci, to nie może być mowy o nudzie. 
Dlatego też w placówce ciągle coś się dzieje...

oświata
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Przed nami natomiast jedno 
z największych wydarzeń tanecz-
nych w naszym regionie . Otóż już 
w kwietniu odbędzie się I Woje-
wódzki Festiwal Tańca „Taneczne 
opowieści” organizowany przez Ze-
spół Szkół – Przedszkole w Karcz-
miskach we współpracy z Gminną 
Biblioteką i Domem Kultury 
w Karczmiskach.

Festiwal ten jest kontynuacją Po-
wiatowego Festiwalu Tańca, który 
odbył się w maju 2017r.

- W ubiegłorocznym festiwalu 
Hala Sportowa Zespołu Szkół 
w Karczmiskach gościła ok. 180 
dzieci w wieku przedszkolnym 
z powiatu opolskiego, którzy za-
pragnęli pokazać swoje umie-
jętności taneczne na naszym 
parkiecie - mówi Joanna Brzozow-
ska – Samolej, wicedyrektor. - In-
formacje zwrotne, które płynęły do 

nas po zakończeniu festiwalu były 
dowodem na to, że festiwal stał się 
sukcesem promocyjnym podno-
szącym wizerunek szkoły i miej-
scowości. Był to dla nas sygnał, 
że przedsięwzięcie jest potrzebne 
i że wpasowało się w potrzeby lo-
kalnego środowiska dlatego posta-
nowiliśmy wypłynąć na szeroka 
wodą czyli województwo lubelskie.

Jak tłumaczą organizatorzy, 
festiwal daje możliwość zapre-
zentowania się dzieciom w wieku 
przedszkolnym, które dopiero 
zaczynają swoją przygodę z tań-
cem. Na parkiecie mogą pokazać 
one swoje umiejętności w różno-
rodnych stylach tanecznych, czyli 
m.in.: taniec towarzyski, taniec 
ludowy, balet, taniec disco czy 
hip- hop.

- Formuła konkursu będzie po-
lega na prezentacji umiejętności 

tanecznych, scenicznych i teatral-
nych dzieci w zróżnicowanych 
kategoriach wiekowych: 4 latki, 5 
latku i 6 latki - występ solo (wy-
stęp indywidualny) oraz 4-latki, 
5-latki i 6-latki -formacje taneczne 
(grupy zorganizowane). W każdej 
z tych kategorii zostaną wyłonieni 
zwycięzcy.

Warto dodać, że organizatorzy 
przygotowali wiele niespodzia-
nek i atrakcji, których jeszcze nie 
chcą zdradzać. Jednak już dziś 
zachęcamy do udziału pierwszym 
Wojewódzkim Festiwalu Tańca 
„Taneczne Opowieści”, który od-
będzie się 28 kwietnia 2018. Re-
zerwujcie swój czas!

Agnieszka
Skrzyńska-Michalczewska

Półfinały FIRST LEGO League

Koniec ferii zimowych – 10-11 
lutego był dla nas momen-

tem wytężonej pracy.
Czasem, który zapamiętamy 

na długo. W tych dniach odbył 
się Półfinał FIRST LEGO League 
Europy Południowo-Wschod-
niej w Łodzi. Stawiło się tam 27 
drużyn z całej Europy Południo-
wo-Wschodniej, między innymi 
z Czech, Słowacji, Węgier, Sło-
wenii. Turniej przebiegał we-
dług tych samych zasad, co ten 
w Polsce Wschodniej, w którym 
zwyciężyliśmy.

Konkurowaliśmy tym razem 
z innymi drużynami w katego-
riach: Robot Game, Reserch, 

Teamwork, Robot Desing. Co 
ważne – podczas zmagań obowią-
zywał uczestników tylko język an-
gielski, w tym angielski techniczny 
- aby móc prowadzić rozmowę, od-
powiadać na pytania czy omawiać 

konstrukcję naszego robota i jego 
parametry z sędziami.

Za naszą pracę dostaliśmy noty: 
od 41 do 16 (na możliwych 50 
punktów do zdobycia).

Uplasowało nas to na różnych 

Europy Południowo-
Wschodniej w Łodzi za 
nami.
O tym, jak Kosmiczne 
Bobry galaktykę podbijały
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poziomach. Niestety, nie udało się 
zdobyć miejsca na podium.

Mimo to nie zniechęciliśmy się 
do pracy i nie nabawiliśmy się 
kompleksów! Wręcz przeciwnie! 
Zobaczyliśmy, jak to robią inni. 
Uczyliśmy się od najlepszych. 
Wspomnieć trzeba, że my pracu-
jemy pięć miesięcy, a stawaliśmy 
w szranki z drużynami, które dzia-
łają już sześć a nawet siedem lat. 
Poznaliśmy naprawdę wspania-
łych ludzi! Zrozumieliśmy po raz 
kolejny, że nie liczy się, skąd jeste-
śmy, tylko to, co umiemy! A potra-
fimy już bardzo wiele!

Po powrocie - niespodzianka! 
Mamy warsztat! Dyrektor Zespołu 
Szkół w Karczmiskach, Piotr Dłu-
gosz udostępnił nam oddzielne 
pomieszczenie, w którym możemy 
spokojnie pracować, składać nasze 
cenne klocki i zestawy, silniczki 
i podzespoły. Mamy stół

z makietą, a w planach jest na-
stępny. Mamy stacje zadaniowe, 
komputery, tablicę i wszystko, co 
jest nam potrzebne do dalszego 
działania.

Planujemy się rozwijać i tworzyć 
kolejną drużynę. Coraz więcej 
uczniów chce uczestniczyć w zaję-
ciach robotycznych, uczyć się pro-
gramowania i budowy robotów.

W pracy i marzeniach wspiera 
nas Wójt Gminy Karczmiska, 
Janusz Goliszek oraz cała Rada 
Gminy Karczmiska z przewod-
niczącym Jackiem Nowacz-
kiem. Przyjacielem drużyny jest 
Agnieszka Ciszewska - Skarbnik 
Gminy Karczmiska oraz rodzice 
naszych ,,robotyków”. Otacza nas 
wsparciem i doradztwem Funda-
cja Wschodni Klaster Innowacji 
z Marcinem Gizą prezesem fun-
dacji oraz drużyna Spice Gears 
z Kraśnika. Wiele osób nam kibi-
cuje i trzyma za nas kciuki. Czu-
jemy to wsparcie i bardzo za nie 
dziękujemy!

Skład drużyny, reprezentującej 
nas w Łodzi:
1. Wiktor Ostrach, kl. III 
gimnazjum
2. Wiktor Osiak, kl. II 
gimnazjum
3. Natalia Sawicka, kl. II 

gimnazjum
4. Aleksandra Olszowa, kl. II 
gimnazjum
5. Oliwia Wawrzycka, kl. II 
gimnazjum
6. Karolina Tarkowska, kl. II 
gimnazjum
7. Rafał Mazur, kl. VII szkoła 
podstawowa
8. Filip Tabor, kl. VII szkoła 
podstawowa
9. Jakub Karaś, kl. VI szkoła 
podstawowa
10. Kamil Szkutnik, kl. VI szkoła 
podstawowa
11. Maciej Krawczyk, kl. V szkoła 
podstawowa
Mentorzy:
1. Michał Walencik
2. Krzysztof Barcicki
3. Beata Małecka-Perszko
4. Beata Budkowska- Liponoga
5. Katarzyna Oroń

Beata Małecka-Perszko
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Specjalny Ośrodek Szkolno - 
Wychowawczy im. Ewy Szel-

burg- Zarembiny w Karczmiskach 
jest jedyną placówką kształcenia 
specjalnego z tak dużą ofertą edu-
kacyjną w powiecie opolskim. Daje 
ona szansę na lepszy rozwój dzieci 
i młodzieży mających wielorakie 
trudności w zakresie zdolności 
poznawczych oraz umiejętności 
społecznych. Ośrodek zapewnia 
wychowankom wsparcie eduka-
cyjno- terapeutyczne, dzięki czemu 
mogą niwelować swoje deficyty roz-
wojowe. Jest to miejsce, w którym 
uczą się i przebywają uczniowie od 
6 do 24 roku życia z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu lek-
kim, umiarkowanym, znacznym 
i głębokim oraz z autyzmem, ADHD 
i uszkodzeniem układu ruchu. Na-
uczyciele i wychowawcy pracujący 
w Ośrodku mają szczególne podej-
ście do ucznia i wychowanka, które 
oparte jest na akceptacji, szacunku 
i zwykłej życzliwości. To wszystko 
tworzy dobry klimat do nauki i wy-
chowania oraz daje naszym dzie-
ciom bezcenne, konieczne by żyć 
- poczucie bezpieczeństwa. Dzięki 
takim warunkom nasi uczniowie 
pozbywają się swoich lęków i fobii, 
zaczynają wierzyć w swoje moż-
liwości, mają poczucie własnej 
wartości, poczucie sprawstwa, 
samokontrolę emocjonalną, cieka-
wość świata oraz wyższy poziom 
funkcjonowania poznawczego. Je-
stem przekonana, że jest to wynik 
przyjaznej i ciepłej atmosfery, jaka 
panuje w naszym Ośrodku. Na-
uczyciele i wychowawcy są mocno 
skupieni i wyczuleni na indywidu-
alne możliwości i potrzeby swoich 

podopiecznych wykazując przy 
tym wysoki poziom elastyczności 
w działaniu.

Uczniowie szkół zawodowych 
rozwijają swoje kwalifikacje od-
bywając praktyki w warsztatach 
szkolnych. W ten sposób poznają 
specyfikę pracy i zakres obowiąz-
ków w zawodzie, który wybrali.

Integralną częścią Ośrodka jest 
internat, gdzie prowadzona jest 
praca wychowawczo-rewalida-
cyjna i opiekuńcza w grupach 
wychowawczych. Prioryte-
tem w prowadzonej pracy 
wychowawczo-rewalida-
cyjnej jest rozwój spo-
łeczny wychowanków. 
Przygotowanie naszych 
wychowanków do ży-
cia w społeczeństwie 
wiąże się z ustawicznym 
wdrażaniem określonych 
zasad i norm życia społecz-
nego. Wszystko po to, aby nasi 

wychowankowie uczyli się właści-
wych zachowań i zdobywali ży-
ciowe umiejętności, które pozwolą 
im w przyszłości godnie i uczciwie 
żyć.

Jako placówka edukacyjna, rewa-
lidacyjna i opiekuńczo- wychowaw-
cza utrzymujemy bliski kontakt 
z rodzicami naszych uczniów, 
wspieramy ich i pozwalamy lepiej 
rozumieć to, co czasami niezro-
zumiałe, uczymy doceniać to, co 
nowe, zaskakujące, ważne.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wy-
chowawczy w Karczmiskach pro-
wadzi edukację na następujących 
etapach nauki:

- szkoła podstawowa dla dzieci 
z autyzmem

- szkoła podstawowa dla dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie 
w stopniu lekkim, umiarkowanym 
lub znacznym

- gimnazjum dla młodzieży z nie-
pełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, umiarkowanym 
lub znacznym

- szkoła branżowa I stopnia 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach
„Bycie w naszej szkole nie powinno być wstydem - to szansa na lepsze życie...”
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dla młodzieży z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu 
lekkim o kierunkach – kucharz, 
cukiernik, mechanik pojazdów 
samochodowych

- szkoła przysposabiająca do 
pracy dla młodzieży ponadgim-
nazjalnej i ponadpodstawowej 
z niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu umiarkowanym 
i znacznym

Realizujemy nauczanie indy-
widualne. Dla uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną 
w stopniu głębokim organizujemy 
zajęcia rewalidacyjno- wychowaw-
cze. Prowadzimy również wczesne 
wspomaganie rozwoju.

Jesteśmy wiodącym Ośrod-
kiem Koordynacyjno- Rehabilita-
cyjno- Opiekuńczym w Powiecie 
Opolskim, którego zadaniem jest 
udzielanie kompleksowego wspar-
cia rodzinom z dziećmi od chwili 
wykrycia niepełnosprawności 
lub zagrożenia niepełnosprawno-
ścią do podjęcia nauki w szkole, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci do 3 roku życia, obejmują-
cego w szczególności udzielanie 
informacji rodzinom, zapewnienie 
usług specjalistów w zależności od 
potrzeb dziecka i jego rodziny oraz 
koordynowanie działań służących 
wykorzystaniu dostępnych usług, 
w tym zajęć w ramach wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka.
W placówce prowadzona jest 

diagnoza i terapia w pracowniach 
- logopedycznej, integracji senso-
rycznej i rehabilitacji, sali doświad-
czania świata oraz Indywidualna 
Stymulacja Słuchu Johansena.

Realizujemy zajęcia z zakresu 
komunikacji alternatywnej i wspo-
magającej, terapii Biofeedback oraz 
dogoterapii.

Zapraszamy osoby zaintereso-
wane do odwiedzin naszej Placówki 
i strony

internetowej: www.soswkarczmi-
ska.szkolnastrona.pl

Ewa Jędrych

oświata

Na początku roku, w hali sportowej w Karczmi-
skach odbył się powiatowy turniej piłki nożnej 

chłopców szkół podstawowych. Do rozgrywek przy-
stąpiło aż osiem szkół z terenu powiatu opolskiego: 
Chodel, Józefów, Poniatowa, Braciejowice, Opole Lub. 
Nr 1, Karczmiska, Opole Lub. Nr 2 i Zagłoba. Cały 
turniej wygrała drużyna z Karczmisk, remisując tylko 
jeden mecz i tracąc tylko jedną bramkę. W finałowym 
meczu nasi zawodnicy pokonali drużynę z Opola Lub. 
Nr 2 (1:0). Gratulujemy :)

Na początku marca odbyły się powiatowe zawody 
w piłkę koszykową w Karczmiskach. Wzięły w nich 
udział dziewczęta z rocznika 2002-2004 (tj. klasa VII 
Szkoły Podstawowej oraz II i III Gimnazjum w Karcz-
miskach). I znów sukces! Dziewczyny wywalczyły II 
miejsce w powiatowych zawodach.

– Turniej został rozegrany na hali w Karczmiskach 
systemem „każdy z każdym” i uczestniczyło w nim 5 
drużyn z powiatu opolskiego – podsumowują organi-
zatorzy. - To były zacięte mecze, przegrałyśmy jeden 
pojedynek zaledwie trzema punktami.

Zespół Szkół w Karczmiskach reprezentowały: Mar-
tyna Kapusta, Marta Siedliska, Katarzyna Krawczyk 
i Patrycja Zawojska z III a, Katarzyna Nowaczek i Na-
talia Grzegorczyk z II a, Małgorzata Lasota, Alek-
sandra Adamczyk i Jagoda Grabczak II c, Kamila 
Siedliska z VII a oraz Kamila Araucz i Martyna Klu-
ziak z VII b.

Agnieszka Skrzyńska - Michalczewska

Szkoła na sportowo
Jak mówią, sport to zdrowie. A skoro tak, 
nie może go zabraknąć w naszych szkołach.
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KULTURA, ORGANIYACJE SPOŁECZNE

„Chodlik – nowym Biskupi-
nem” – tak brzmiał tytuł 

artykułu, który ukazał się w 1972 
roku w czasopiśmie „Sztandar 
Młodych”. Mało kto wie, że przed 
laty planowano stworzyć na bazie 
grodziska w Chodliku skansen 
i muzeum archeologiczne, które 
miało konkurować ze słynnym 
Biskupinem. Autorem i gorącym 
propagatorem tej koncepcji był 
nie kto inny a profesor Aleksan-
der Gardawski, który od 1952 ba-
dał relikty chodlikowskiego grodu. 
W archiwum Muzeum Nadwi-
ślańskiego w Kazimierzu Dolnym 
znajduje się sporządzony przez 
niego maszynopis zatytułowany 
„Archeologiczny rezerwat muze-
alny w Chodliku”. Zawarty został 
w nim projekt pawilonu muzeal-
nego, który docelowo miał zostać 
ulokowany obok grodziska. W nim 
miała znajdować się stała ekspozy-
cja archeologiczna. Projekt prze-
widywał również rekonstrukcję 
wczesnośredniowiecznych chat, 
studni oraz fragmentów wałów. 
Zamysł ten miał zostać zrealizo-
wany w latach 1970-1973. Niestety 
tym szeroko zakrojonym planom, 
przeszkodziła śmierć Profesora. 
Trudno oszacować jak realizacja 
tego zamysłu wpłynęłaby na rozwój 
turystyczny i gospodarczy zarówno 
Gminy Karczmiska jak i całego re-
gionu. Sądząc po sukcesach tego 
typu inwestycji we wspomnianym 
już Biskupinie czy położonej nie-
opodal Krosna „Karpackiej Troi” 
zapewne przyniosłaby pozytywne 
efekty.

Część planów i marzeń Profesora 
Gardawskiego została zrealizo-
wana przez Pawła Lisa w sąsied-
nich Żmijowiskach, gdzie powstał 

niezwykle interesujący i zdobywa-
jący coraz większą popularność 
w kraju skansen archeologiczny 
oparty na archeologii doświad-
czalnej. Potencjał turystyczny 
grodziska w Chodliku wciąż czeka 
na odkrycie i wykorzystanie, rów-
nież dla rozwoju regionu. Jest to 
bodaj najcenniejszy zabytek hi-
storyczny na obszarze powiatu 
opolskiego.

W ciągu kilku ostatnich lat od-
kryliśmy w pobliżu grodziska sze-
reg kolejnych niezwykle cennych 
obiektów jak cmentarzyska kurha-
nowe, czy jedyny w swoim rodzaju, 
długi na kilkaset metrów, wcze-
snośredniowieczny wał podłużny 
– bardzo rzadko spotykany typ 
fortyfikacji, broniącej dostępu do 
Kotliny Chodelskiej. Każdy z tych 
zabytków może stanowić nie-
małą atrakcję i świetną ofertę dla 

turystów hucznie odwiedzających 
pobliskie Kazimierz Dolny oraz 
Nałęczów.

Dzięki dotacji Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego zre-
alizowaliśmy projekt Wirtualnego 
Muzeum Chodlika – www.chodlik.
edu.pl. Stanowi ono pierwszy krok 
w kierunku promocji lokalnego 
dziedzictwa kulturowego z wyko-
rzystaniem badań naukowych i no-
wych technologii. Nad kolejnym 
przedsięwzięciem już od kilku lat 
pracujemy wspólnie z władzami 
Gminy Karczmiska. Naszym za-
miarem jest stworzenie w bu-
dynku dawnej szkoły podstawowej 
w Chodliku prawdziwego muzeum 
– centrum nauki oraz kultury. 
Miejsca, gdzie w formie wystaw bę-
dziemy mogli prezentować odkryte 
w regionie zabytki, jego historię 
oraz bogactwo kulturowe. Ma być 

Chodlik, archeolodzy i plany na przyszłość.

Budynek szkoły podstawowej w Chodliku,
być może w przyszłości lokalne muzeum i stacja naukowa
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to ośrodek naukowy oraz eduka-
cyjny wzorowany na najlepszych 
tego typu instytucjach w kraju 
i za granicą, dzięki partnerstwu 
Polskiej Akademii Nauk szeroko 
korzystający z najnowszych tech-
nologii. W połączeniu z szeregiem 
odpowiednio oznakowanych szla-
ków turystycznych i ścieżek dydak-
tycznych a także pobliską kolejką 
wąskotorową muzeum, muzeum 
i stacja badawcza w Chodliku 
mogą stać się magnesem przy-
ciągającym zarówno rzesze tury-
stów jak i środowisko naukowe. 
Będziemy mogli organizować 
tu zarówno zajęcia edukacyjne 
dla dzieci jak i międzynarodowe 
konferencje naukowe. Między in-
nymi w celu realizacji tej idei po-
wołaliśmy w 2017 r. Towarzystwo 

Starożytnicze w Chodliku.
Zabytki archeologiczne wydają 

się być idealne do generowania 
ruchu turystycznego. Wiele kra-
jów opiera na turystyce archeolo-
gicznej całą swoją gospodarkę. 
Z pewnością może się ona przy-
czynić również do rozwoju Gminy 
Karczmiska i powiatu opolskiego. 
Nasze badania i przedsięwzięcia 
stanowią pierwszy krok w tym kie-
runku. Są one możliwe także dzięki 
pomocy Gminy Karczmiska w po-
staci użyczenia na cele naukowe 
budynku szkoły w Chodliku oraz 
wsparciu finansowemu. Wspólnie 
wciąż szukamy środków finan-
sowych oraz partnerów zarówno 
na poziomie samorządów, władz 
wojewódzkich jak i biznesu. Jest to 
warunek sine qua non powodzenia 

projektu.
Kotlina Chodelska ma nie-

zwykły potencjał naukowy oraz 
turystyczny. Dzięki badaniom na-
ukowym ma również szansę stać 
się turystyczną perłą Lubelszczy-
zny. Obok grodziska w Chodliku 
na jej obszarze znajdują się tu trzy 
kolejne zabytki tego typu w Żmi-
jowiskach, Kłodnicy oraz Podgó-
rzu, położone w granicach gminy 
Wilków. Być może należałoby po-
łączyć siły i pomyśleć o stworze-
niu w Kotlinie Chodelskiej parku 
kulturowego.

Łukasz Miechowicz
Instytut Archeologii i Etnologii 

Polskiej Akademii Nauk
Misja Archeologiczna w Chodliku

kultura, organizacje społeczne

Konferencja naukowa odbędzie się 15 czerwca. 
Jej rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.00. 

W programie pojawią się cztery bloki tematyczne:
1. Archeologia Lubelszczyzny
2. Archeologia Chodlika i Kotliny Chodelskiej
3. Dziedzictwo kulturowe a promocja i rozwój 

regionu
4. Edukacja na obszarach leśnych
Wygłoszonych zostanie sześć referatów, które po-

przedzi wystąpienie Wójta – Janusza Goliszka oraz 
dyrektora IAE PAN.

Oprócz tego organizatorzy przygotowują wystawę 
archeologiczną oraz wycieczkę po zabytkach arche-
ologicznych regionu: Chodlik (grodzisko, cmentarzy-
sko kurhanowe, wał podłużny), Żmijowiska (skansen 
wczesnośredniowieczny), grodzisko w Kłodnicy.

Warto dodać, że wstęp jest wolny. Wśród zaproszo-
nych gości pojawią się m.in.: pracownicy Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN, UMCS, przedstawiciele 
władz samorządowych.

Organizatorzy: Instytut Archeologii i Etnolo-
gii PAN, Towarzystwo Starożytnicze w Chodliku, 
Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach, 
Gmina Karczmiska.

Konferencja w Karczmiskach
W połowie czerwca w Pałacu w Karczmiskach – Gminnej Bibliotece i Domu 
Kultury odbędzie się konferencja naukowa poświęcona archeologii.
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Wyżej wymienione i w wielkim 
skrócie opisane wydarzenia to 
tylko część spośród wszystkich wy-
darzeń odbywających się w gminie 
Karczmiska. Organizatorem tych 
imprez jest Gminna Biblioteka 
i Dom Kultury w Karczmi-
skach. A bardziej szczegółowe 
informacje znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej: www.
gbidk-karczmiska.pl

Kulturalna wiosna
kultura, organizacje społeczne

Przed nami wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych, których nie sposób przegapić. 
Zobaczcie sami jak wygląda kalendarz imprez na najbliższe miesiące...

Na kwiecień zaplanowano 
gminne eliminacje XXXVII 
Małego Konkursu Recyta-
torskiego. Jest to wieloetapowy 
konkurs recytatorski dla uczniów 
szkół podstawowych z terenu 
gminy Karczmiska.

W maju odbędzie się m.in. rajd 
rowerowy promujący aktywny 
wypoczynek dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Jest to propozycja 
dla każdego pasjonata turystyki. 
Bardziej szczegółowych informa-
cji udzielają pracownicy Domu 
Kultury.

Kolejnym ważnym wydarzeniem 
jest coroczna impreza wprowadza-
jąca małych czytelników w świat 
książki, czyli pasowanie na czy-
telnika. Będzie przedstawienie, 
konkursy i zagadki, uroczysta 
przysięga oraz wręczenie pamią-
tek. Bez wątpienia wspaniałe 
przeżycia dla najmłodszych miło-
śników książek.

Muzyczna Majówka, to nic 
innego, jak koncert na tarasie. 
Organizatorzy zapraszają mło-
dych wykonawców do prezento-
wania utworów i swoich talentów 
muzycznych.

Przed nami także XV Ogól-
nopolski Tydzień Bibliotek. 
Jest to cykl imprez promujących 
działalność Biblioteki oraz czytel-
nictwo wśród szerszych kręgów 
odbiorców. W ramach obchodów 
Tygodnia Bibliotek, zaplanowano 
wiele różnorodnych atrakcji: wy-
cieczki, lekcje biblioteczne, te-
atrzyk dla dzieci czy spotkanie 
autorskie.

W połowie czerwca odbędzie się 
także konferencja naukowa 
podsumowująca badania wyko-
paliskowe prowadzone przez mi-
sję Archeologiczną w Chodliku 
w ostatnich sezonach badawczych. 
Wykładom towarzyszyć będzie 
wystawa zabytków z badań ar-
cheologicznych prowadzonych 
w Chodliku i Kotlinie Chodelskiej 
w minionych latach.

Czerwiec natomiast to idealny 
czas na XVII Ogólnopolski 
Tydzień Czytania Dzieciom. 
Jest to wydarzenie promujące 
czytanie literatury dzieciom przez 
dorosłych połączone z zabawami 
i konkursami. Czytać będą zapro-
szeni goście.

Noc Bibliotek to ogólnopolska 
impreza. Wieczorno-nocne wyda-
rzenie promuje czytelnictwo i biblio-
teki, jako miejsca w których warto 
bywać.
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EKOLOGIA, ZDROWIE, SPORT

Czy nie uważasz, szanowny 
czytelniku, że drzewo ma 

w sobie coś magicznego? Można 
zapytać: czyli co? Czaruje? 
Nie wiem, ale wiem na pewno, 
że drzewa towarzyszą nam i po-
zwalają żyć. Rośliny w procesie 
fotosyntezy pobierają z powietrza 
dwutlenek węgla, a oddają życio-
dajny tlen. Jedna dorosła sosna 
“produkuje” tlen niezbędny do 
życia trzech osób. Poprzez liście 
drzewa wychwytują cząsteczki 
pyłów oraz sadzy, a także różne 
szkodliwe substancje gazowe za-
nieczyszczające powietrze. To 
wszyscy, może prawie wszyscy, 
wiemy z lekcji biologii.

Zastanawiając się, o jakim drze-
wie napisać w pierwszym odcinku 
cyklu, pomyślałam o brzozie. To 
moje ulubione drzewo. Piękne, 
majestatyczne, a zarazem kru-
che i wiotkie. Kiedy nie ma liści 
zwracamy uwagę na korę, taką 
inną. Na wiosnę, piękna zieleń 
liści koi nasze oczy. Dawniej wie-
rzono, że chroni przed duchami, 
dlatego przy grobach zawsze sa-
dzono brzozy. I warto spacerować 
po brzozowych zagajnikach i na-
wet od czasu do czasu przytulić się 
do drzewa.

Nasze babcie i prababcie doce-
niały zdrowotne działanie soku 
z brzozy. Na tzw. przednówku, 
kiedy nie było świeżych warzyw 
i owoców, wielu cennych witamin 
i minerałów dostarczała oskoła, 
czyli wspomniany sok z brzozy. 
Zawiera on min. potas, magnez, 
żelazo, wapń, fosfor oraz witaminy 
z grupy B.

Po zimie oczyszcza organizm 
z nadmiaru toksyn, wzmacnia 
układ odpornościowy, wspiera 
pracę serca i nerek, pomaga przy 
dolegliwościach wrzodowych 
żołądka. Nie sposób wymienić 

wszystkich zalet soku z brzozy.
Jak pozyskać sok z brzozy?
Po pierwsze, należy znaleźć od-

powiednią brzozę. Brzoza, z której 
będziemy pobierać sok, powinna 
mieć co najmniej 10 lat. W pniu 
drzewa należy wywiercić 3-4-cen-
tymetrową dziurkę i włożyć w nią 
rurkę lub drewniany lejek. Drugi 
koniec rurki trzeba umieścić w po-
jemniku, do którego ma skapywać 
sok z brzozy. Dziennie może ska-
pywać nawet 5 l soku. Pierwszy 
sok pojawia się na przełomie lu-
tego i marca, kiedy drzewo budzi 

się do życia. Sezon na sok trwa do 
pojawienia się pierwszych list-
ków, wtedy ściekający sok staje 
się mętny i traci swoje zdrowotne 
właściwości. Oskołę należy prze-
chowywać w lodówce nie dłużej 
niż 2 dni. Ja sok zamrażam i piję 
do pojawienia się pierwszych wa-
rzyw w ogrodzie.

Właściwości lecznicze brzozy 
są nie do przecenienia! Kiedy już 
pojawią się liście i sok z brzozy 
traci swoje lecznicze właściwości 
należy sięgnąć po napar z liści 
brzozy. Regularne jego picie po-
maga w odchudzaniu! Usprawnia 
metabolizm, a także oczyszcza 
organizm, działa antycellulitowo, 
moczopędnie i wspomaga regene-
rację skóry. Napar z liści brzozy 
możemy z powodzeniem przygoto-
wać sami. Jak to zrobić? Trzeba ze-
brać młode liście brzozy. Zrywamy 
je w kwietniu, najpóźniej na po-
czątku maja. Wysuszyć je i za-
lać (1-2 łyżeczki suszu) szklanką 
wrzątku.

Napar gotujemy przez około 3 
minuty i pozostawiamy na kwa-
drans pod przykryciem. Odce-
dzamy i popijamy małymi łykami 
kilka razy dziennie.

Trzeba pamiętać, aby zarówno 
sok, jak i liście pozyskiwać z brzóz 
rosnących z dala od ulic. Na szczę-
ście mieszkamy w miejscowości, 
gdzie takie drzewa znajdziemy bez 
problemu.

Życzę wszystkim Czytelnikom, 
i sobie też, zdrowia. Wracajmy do 
naturalnych metod wzmacniania 
naszego organizmu, stosowanych 
przez nasze babcie, prababcie. One 
naprawdę nic nie kosztują a przy-
niosą wiele korzyści.

W następny numerze naszej 
gazety o magii sosny i dębu. 
Zapraszam.

Lidia Adamczyk- Hałas

Magia drzew

ekologia, zdrowie, sport
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Uprawa malin w ostatnich 
latach stwarza plantatorom 

coraz więcej problemów - trud-
niejsza staje się ochrona przed 
chorobami i szkodnikami, sytu-
acji nie ułatwiają również zmienne 
warunki atmosferyczne (bez-
śnieżne, mroźne zimy,wiosenne 
przymrozki, deszczowe lata). 
Z roku na rok wzrasta powierzch-
nia uprawy, ale nie przekłada się 
to na wzrost plonów.

Duże straty na plantacjach po-
wstają podczas mroźnych, lecz 
bezśnieżnych zim. Uszkodzeniom 
ulega wówczas system korzeniowy 
przez co wiosną można obserwo-
wać nierównomierny wzrost pę-
dów. Natomiast na odmianach 
owocujących na pędach „dwu-
letnich” obserwuje się łuszczenie 
kory oraz liczne spękania. Duże 
szkody na plantacjach wyrządziły 
w tym roku wiosenne przymrozki. 
Co prawda pierwsza połowa kwiet-
nia zaskoczyła wysokimi tempera-
turami, ale druga połowa miesiąca 
przyniosła dosyć duże ochłodzenie 
i przymrozki.

Najniższe temperatury w Karcz-
miskach zanotowano z 16. na 17. 
kwietnia (-3,7°C), z 20. na 21. 
kwietnia (-4,1°C) oraz z 9. na 10. 
maja (-3°C). Największe straty 
stwierdzono wówczas na planta-
cjach odmian „jesiennych”. Na od-
mianie „Polana” uszkodzeniom 
uległo aż 100 % pędów, nieco le-
piej przetrwała odmiana „Po-
lka”. Mniejsze straty odnotowano 
na odmianach „letnich”, gdzie 
w zależności od odmiany pędy 
owoconośne zostały uszkodzone 
w 50 -100 %.

Ze względu na coraz większą 
liczbę nasadzeń poważnym pro-
blemem stają się choroby wiru-
sowe oraz glebowe. Główny wpływ 
na to maja sadzonki, które rzadko 
pochodzą z kwalifikowanych 

szkółek. Nasadzenia powstałe z za-
wirusowanego materiału szkół-
karskiego dają niski plon słabej 
jakości. Takie plantacje nie mają 
żadnej przyszłości i kwalifikują się 
do likwidacji.

Warto również pamiętać, 
że wektorami wirusów mogą być 
mszyce, które należy zwalczać 
przed kwitnieniem oraz szpeciel 
przebarwiacz malinowy, którego 
liczebność ograniczana jest pod-
czas zabiegów przeciwko przę-
dziorkom. Choroby wirusowe 
na pierwszy rzut oka czasem jest 
bardzo ciężko zdiagnozować, po-
nieważ objawy przypominają nie-
dobory składników pokarmowych. 
Dlatego aby mieć pewność po-
trzebna jest szczegółowa analiza.

Kolejnym poważnym zagroże-
niem na plantacjach są choroby 
pochodzenia glebowego. Do naj-
częściej występujących można 
zaliczyć organizm grzybopodobny 
Phytophtora spp. oraz grzyb Phy-
tium spp. Oba patogeny przeno-
szą się podobnie jak wirusy przez 
materiał szkółkarski, ale dodat-
kowo rozprzestrzeniają się także 
na maszynach, a nawet obuwiu. 
Patogeny zasiedlają system ko-
rzeniowy, a ich rozwojowi sprzyja 
zbyt intensywne nawadnianie 
plantacji, okresowe zalewanie 
oraz ciężkie gleby. Zarodniki prze-
mieszczają się wraz z wodą i mogą 
pozostać w glebie nawet kilkana-
ście lat. Problem narasta w ciepłe 
i mokre lata. Takie rośliny należy 
natychmiast wykopać i  usunąć 
z plantacji. Objawy porażenia 
przez Phytophtora spp. Phytium 
spp. są podobne i charaktery-
zują się pędami zagiętymi w spo-
sób pastorałowaty. Takie pędy 
w późniejszym czasie zamierają. 
Ponadto roślinom, które zostały 
zainfekowane brunatnieją korze-
nie i swobodnie schodzi z nich 

górna warstwa skórki pozostawia-
jąc kremowy walec. Kolejny objaw 
to pojawiająca się na pędach przy 
glebie zgnilizna w postaci siwa-
wej rozmywającej się plamy. Aby 
zapobiec rozwojowi patogenów 
warto rozważyć założenie plan-
tacji z sadzonek zielnych (plug 
plants). Tego typu materiał pro-
dukuje się w szklarniach, a uko-
rzenianie odbywa się w podłożu 
wolnym od wszelkiego rodzaju pa-
togenów. Sadzonki charakteryzuje 
zdrowy, mocny i dobrze rozbudo-
wany system korzeniowy. Rośliny 
zaraz po posadzeniu są gotowe 
do dalszego wzrostu, szybko się 
przyjmują, ale należy im zapewnić 
odpowiednie warunki – nawod-
nienie oraz nawożenie.

Charakterystyka kilku nowych 
odmian Plantatorzy malin poszu-
kują coraz to nowszych i lepszych 
odmian, dlatego szkółki co roku 
starają się wzbogacać swoją kolek-
cję o nowości. Z nowych odmian, 
które owocują na pędach dwulet-
nich warto przyjrzeć się ‘Radziejo-
wej’ o silnie rosnących, sztywnych 
pędach, które są pokryte małymi, 
lecz licznymi kolcami. Odmiana 
charakteryzuje się dużymi, żywo-
-czerwonymi owocami. Minusem 
jej jest wrażliwość na choroby 
pochodzenia glebowego i nawet 
krótkotrwałe zaleganie wody może 
powodować zamieranie roślin. Do-
datkowo „Radziejowa” może być 
również porażana przez wirusa 
powodującego krzaczastą karłowa-
tość maliny. Interesującą odmianą 
jest także „Sokolica” o dużych, 
stożkowatych, jasnoczerwonych 
owocach bardzo dobrej jakości. 
Roślina wytwarza sztywne pędy, 
średniej grubości, które pokryte 
są małą liczbą kolców. Tak jak 
„Radziejowa” może być porażana 
przez wirusa krzaczastej karłowa-
tości maliny. Z kolei „Przehyba” 

Coraz trudniejsza uprawa malin
ekologia, zdrowie, sport
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charakteryzuje się bardzo dużymi, 
wydłużonymi, ciemnoczerwonymi 
owocami, które wykazują się dużą 
trwałością pozbiorczą. Odmiana 
jest bardzo plenna i odporna 
na niskie temperatury zimą, ale 
wrażliwa na porażenie przez Phy-
tophtora spp. Najnowsza odmiana 
„Glen Dee”, wytwarza silne, pro-
ste, bezkolcowe pędy oraz duże, 
jasne i smaczne owoce. Ważną ich 
cechą jest to, że zachowują swoją 
jasną barwę po zbiorze. Owoce 
dojrzewają w późnym terminie, 
między odmianami „letnimi” 
a „jesiennymi”. Niestety odmiana 
jest wrażliwa na choroby glebowe 
powodowane przez Phytophtora 
spp. Kolejną odmianą „letnią” 
jest „Cowichan”, który owocuje 
w terminie podobnym do odmiany 
„Tulameen”. Pędy rosną silnie, 
a jasne, wydłużone owoce są do-
brze wyeksponowane na roślinie 
co ułatwia zbiór. Przeznaczone są 

na rynek przetwórczy oraz dese-
rowy. Można je zbierać mechanicz-
nie. Odmiana wykazuje odporność 
na choroby pochodzenia glebo-
wego, a także na zamieranie pę-
dów malin.

Z odmian powtarzających owo-
cowanie interesującą odmianą 
jest polska odmiana „Polonez”, 
która jest nieco późniejsza od 
„Polki” o około 10 dni. Owoce są 
jasne, duże, wydłużone o słodkim 
smaku. Po zbiorze przez długi czas 
zachowują swoją jasną barwę. 
Dzięki temu, że pędy silnie rosną 
odmiana ta może być wykorzy-
stywana na tzw. podwójny zbiór. 
„Polonez” jest też odporny na prze-
marzanie. Odmianą o trwałych 
owocach, również po zbiorze, jest 
„Poemat”, owocuje w terminie 
podobnym do „Polki”. Pędy tej 
odmiany nie rosną zbyt silnie, są 
sztywne i pokryte drobnymi kol-
cami. Natomiast owoce są duże 

i intensywnie czerwone, łatwo od-
chodzą od dna kwiatowego,dlatego 
odmiana może być przydatna do 
zbioru mechanicznego.

Tak jak wynika z powyższych, 
krótkich charakterystyk kilku od-
mian, każda z nich ma swoje wady 
i zalety. Jedne są mniej lub bar-
dziej podatne na przemarzanie, 
inne z kolei wrażliwe na choroby 
glebowe. Dlatego wybierając od-
mianę, należy zwrócić uwagę na jej 
wrażliwość na choroby, szkodniki 
i niskie temperatury, a także na ro-
dzaj gleby i położenie stanowiska, 
na którym ma powstać plantacja. 
Przede wszystkim trzeba pamię-
tać, że żadna plantacja, nawet 
najbardziej zadbana, nie przetrwa 
jeżeli będzie założona z zainfeko-
wanego materiału szkółkarskiego.

Monika Wyroślak (Adamczyk)

Wszystko zaczęło się w In-
diach, następnie w Chi-

nach, gdzie w X w.n.e. w dość 
osobniczy sposób szczepiono 
przeciwko ospie prawdziwej. 
Procedura medyczna polegała 
na zakładaniu zdrowym dzieciom 
ubrań po chorych na to schorze-
nie. Drugą metodą było wkłuwa-
nie igły zakażonej ropą pobraną od 
chorych. W Chinach natomiast ze 
strupów pobranych od pacjentów 
z ospą prawdziwą, wytwarzano 
proszek. Po połączeniu z ziołami, 
wcierano go w śluzówkę nosa 
zdrowych osób, powodując wy-
stąpienie łagodnej postaci ospy 

prawdziwej, a tym samym nabycie 
odporności poprzez przechorowa-
nie. Do Europy podobne metody 
szczepienia zawitały kilka wieków 
później, dzięki lady Mary Wortley 
Montagu. Był to XVIII. W porów-
naniu z metodami z przeszłości 
– strzykawka i igła wydają się jed-
nak nieco bardziej optymistycz-
nym rozwiązaniem...

Bo czym jest szczepienie? Jest 
to proces, w wyniku którego na-
bywamy odporność na dany pa-
togen. Czynnie - przechorowując 
chorobę albo szczepiąc się oraz 
biernie – podając pacjentowi spe-
cjalistyczne immunoglobuliny lub 

przekazując je noworodkowi przez 
łożysko (hojność matek) - ale to 
inna historia.

Niektórym może zrodzi się py-
tanie –a dlaczego szczepić, to roz-
leniwi (lub przeciąży) mój układ 
odpornościowy. Nie rozleniwi. Nie 
przeciąży. Nasz układ odporno-
ściowy jest bardzo skomplikowa-
nym i złożonym mechanizmem. 
Zależnie od rodzaju zagrożenia, 
walczy w najlepszy znany mu 
sposób i dostępnymi dla niego 
metodami, np. mobilizacją do wy-
tworzenia specyficznych komórek. 
Dzięki szczepionkom dajemy mu 
broń nowej generacji. A dlaczego 

Szczepienia. Dlaczego są tak ważne?
Wydawało by się, że historia szczepień jest krótka i burzliwa. Burzliwa? – ostatnimi czasy, 
tak. Krótka? Nic bardziej mylnego. 

ekologia, zdrowie, sport
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szczepić, skoro można zachoro-
wać, przechorować (i też odpor-
ność nabyć). Można. Ale po co? 
Od kiedy lubimy chorować, dra-
pać się przez ładnych kilka dni, 
pozostawiając sobie wspomnienie 
pod postacią blizn, gorączkować, 
narzekać na ból wszystkiego i nie-
szczęsny los? A to prawdę mówiąc 
najmniejszy problem. Wiele cho-
rób wirusowych i bakteryjnych, 
może przebiegać w sposób bar-
dzo dramatyczny i nieprzewidy-
walny, z dużo poważniejszymi 
powikłaniami niż blizna. Może 
dojść chociażby do zapalenia 
mięśnia sercowego (w przypadku 
grypy), zapalenia mózgu (w przy-
padku ospy), sepsy (w przypadku 
pneumokoków i meningokoków), 
zapalenia jąder lub jajników 
(w przypadku świnki). To tylko 
pojedyncze przykłady. Lista jest 
znacznie dłuższa... Druga rzecz. 
Przechorowanie nie zawsze daje 
nam możliwość uzyskania trwa-
łej odporności. Po pierwsze – po-
wszechnie znany wirus grypy, ma 
niezwykłą umiejętność mutowa-
nia, czyli zmiany swojej budowy. 
Co za tym idzie, jednokrotne za-
chorowanie nie daje gwarancji 
bezpieczeństwa przed kolejnym 
oraz co ważne - raz stworzona 
szczepionka może okazać się nie-
skuteczna w walce z „ulepszonym” 
wirusem. Właśnie dlatego m.in. 
szczepienie przeciwko grypie jest 
co roku aktualizowane. Ponadto te 
same patogeny mogą występować 
w wielu „postaciach” tzw. seroty-
pach, czyli mogą być zróżnicowane 
antygenowo. Oznacza to, że orga-
nizm, który przebył zakażenie wy-
wołane np. serotypem A danego 
patogenu, nie nabywa odporności 
na ten patogen o serotypie B.

Zatem jak to jest z tymi szcze-
pionkami? Szczepionka to pre-
parat biologiczny, który zawiera 
antygen stymulujący nasz układ 
odpornościowy do wytworzenia 
specyficznej odpowiedzi immuno-
logicznej. Specyficznej, czyli na-
stawionej na dany patogen i dany 
serotyp. Dzięki wytworzeniu 

tej odpowiedzi, przy zetknięciu 
z patogenem, nasz układ odpor-
nościowy jest zmobilizowany do 
walki z nim, dzięki właśnie tym 
przeciwciałom – broni nowej ge-
neracji, wspomnianej wcześniej. 
I albo zwycięży na tyle, że nie doj-
dzie do zakażenia, albo przynaj-
mniej znacznie złagodzi objawy 
i nie dopuści do ciężkich powikłań.

Przed każdym szczepieniem 
konieczna jest kwalifikacja lekar-
ska, aby wykluczyć przeciwwska-
zania do podania konkretnego 
preparatu. Podaż szczepionki 
może wiązać się z wystąpie-
niem niepożądanych odczynów 
poszczepiennych. Są to jednak 
najczęściej sytuacje niewyma-
gające interwencji lekarskiej np. 
krótkotrwała gorączka, odczyn 
w miejscu wkłucia. Poważniejsze 
powikłania, związane najczęściej 
z reakcją alergiczną na składniki 
szczepionki, zdarzają się niezwy-
kle rzadko. Mogą wystąpć również 
objawy, która nie są najprawdopo-
dobniej związane ze szczepieniem, 
a ich pojawienie się jest po pro-
stu koincydencją czasową. Mowa 
o: zaburzeniach przytomności, 
drgawkach, wysokiej gorączce, 
zmniejszeniu napięcia mięśnio-
wego. Sytuacje te są tak spora-
dyczne, że ryzyko ich wystąpienia 
jest znacznie niższe niż ryzyko 
zachorowania i powikłań choroby 
infekcyjnej.

W rozległych badaniach klinicz-
nych wykluczono związek pomię-
dzy szczepieniem a wystąpieniem 
autyzmu, cukrzycą insulino za-
leżną, stwardnieniem rozsianym. 
Potwierdzono bezpieczeństwo sto-
sowania szczepionek u osób z cho-
robami autoimmunologicznymi.

A co z tiomersalem – środkiem 
konserwującym, zawierającym 
etylen rtęci? W badaniach nie 
potwierdzono jego toksyczno-
ści, z wyjątkiem możliwości wy-
stąpienia niewielkiego odczynu 
miejscowego. Jednak dzięki roz-
wojowi technologii, odstępuje 
się od używania tego związku 
w nowych szczepionkach, z uwagi 

na kontrowersje wokół tego 
składnika.

I ostatnia, ale bardzo istotna 
kwestia – odpowiedzialność spo-
łeczna i efekt kokonu. Kalendarz 
Szczepień ułożony jest w harmo-
nogram (najbardziej intensywny 
do 2 rż.). Szczepienia mają swoje 
ramy czasowe, dlatego nie wszyst-
kich można poddać szczepieniu 
w każdym wieku. I tu mamy oka-
zję się wykazać. Szczepiąc sie-
bie i osoby, które zaszczepić już 
można, znacznie zmniejszamy 
ryzyko zachorowania i zakażania 
nieuodpornionych np. noworod-
ków i niemowląt. Dotyczy to także 
sytuacji, gdy nie mamy możliwo-
ści zaszczepić pacjenta z powodu 
leczenia immunosupresyjnego. 
Dzięki temu, chronimy siebie 
wzajemnie.

Burza dotycząca szczepień trwa 
i jest coraz bardziej intensywna, 
co ma odzwierciedlenie w obrazie 
epidemiologicznym. Widzimy bo-
wiem tendencję do powrotu zaka-
żeń patogenami, o których powoli 
zapominaliśmy. Mowa tu o odrze. 
Ruchy antyszczepionkowe, jąc 
się na szczątkowe dane, powo-
dują dyskusję w społeczeństwie. 
Że dyskusję, słusznie. Ale należy 
umieć wyciągać wnioski, powołu-
jąc się na dane z wiarygodnych ba-
dań klinicznych oraz na aktualną 
wiedzę medyczną, bo od tego czę-
sto zależy zdrowie i życie naszych 
bliskich.

Zatem przestrzegam, szczególnie 
młode mamy, przed nieodpowie-
dzialnym, w stosunku do swojego 
dziecka postępowaniem i naraże-
niem go na potencjalny ból i cier-
pienie. Nasze pokolenie nie zna 
chorób takich jak ospa prawdziwa, 
czy polio. Te choroby zostały wy-
eliminowane dzięki powszechnym 
szczepieniom. Miejmy zaufanie 
do nauki i postępu, korzystajmy 
z oczywistej prawdy i nie ekspe-
rymentujmy na zdrowiu naszych 
najbliższych.

lek. Maria Goliszek

ekologia, zdrowie, sport
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Karol Kluziak – uczeń Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno 

– Wychowawczego im. Marii Grze-
gorzewskiej w Puławach – swoją 
przygodę z bieganiem rozpoczął 
w 2012 roku. Od początku do 
chwili obecnej ćwiczy i doskonali 
umiejętności sportowe i ducha 
walki, pod czujnym okiem trenera 
– pani Agnieszki Adamczyk.

Pierwszy tytuł Mistrza Woje-
wództwa w Biegach Przełajowych 
wywalczył już w roku 2014. Przez 
kolejne trzy lata na dystansie 2000 
m był w województwie niepoko-
nany. Mistrzostwa Województwa 
i Polski to kolejne lata sukcesów 
ucznia. Na dystansie 800 m był 
trzykrotnym mistrzem woje-
wództwa i dwa razy wywalczył 
z kolegami I miejsce w sztafecie 
4x100m.

Na Mistrzostwach Polski w wio-
sennych biegach przełajowych 
w Ostrzeszowie w roku 2015 i 2016 
wywalczył miejsce I. Na jesien-
nych Mistrzostwach Województwa 
w biegach przełajowych w Łodzi 
w roku 2014 i 2015 zajął miejsce 
II, a w roku 2016 miejsce I. Mi-
strzostwa Polski w lekkoatletyce 
to kolejne pasmo sukcesów spor-
towych: I miejsce przez kolejne 3 
lata na dystansie 800 m.

Od roku 2017 Karol biega już 
w grupie seniorów. Zadebiutował 
na dystansie 1500 m na Mistrzo-
stwach Polski w Krakowie zaj-
mując miejsce III. Był to bardzo 
udany debiut, gdyż pokonali go 
tylko mistrzowie z Igrzysk Olim-
pijskich w Londynie. Karol re-
prezentuje także szkołę w grach 
zespołowych. Wraz z drużyną 
wywalczył na Mistrzostwach Pol-
ski w unihokeju w Elblągu w roku 
2014 miejsce III, a w roku 2015 
i 2016 miejsce II.

Od roku 2015 jest w kadrze para-
olimpijskiej Polski. Jego najwięk-
szym osiągnięciem sportowym 

w tym roku było wywalczenie 
kwalifikacji na Mistrzostwa 
Świata w biegach przełajowych 
we Francji, gdzie jako najmłod-
szy zawodnik wywalczył bardzo 
dobre miejsce - XIX - plasując się 
w środku stawki. Wyniki Karola 
bardzo dobrze rokują na przy-
szłość, zwłaszcza, że bieg odbywał 
się w bardzo trudnych warunkach 
atmosferycznych.

Karol to także bardzo dobry 
uczeń, ambitny i wytrwały w dą-
żeniu do celu. Od 5 lat regularnie 
zdobywa nagrody starosty za wy-
bitne osiągnięcia sportowe oraz 
za wzorowe zachowanie i wyniki 
w nauce.

Słowa przysięgi olimpijskiej wy-
powiadane w trakcie ceremonii 
otwarcia zawodów sportowych: 
,,Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie 
będę mógł zwyciężyć, niech będę 
dzielny w swym wysiłku” są ważne 
dla każdego zawodnika, dla Karola 
również. Jego ciężka, codzienna 
i wytrwała praca - to pasmo wielu 
sukcesów sportowych, osiągnię-
tych w tak krótkim czasie, Karol 
w swych zmaganiach sportowych 
dąży do najważniejszego celu – 
medal olimpijski - pamiętając, 

że bez względu na wszystko – 
będzie zawsze dzielny w swym 
wysiłku.

Życzymy Karolowi osiągnięcia 
wyznaczonego celu.

Jolanta Pajdowska

DRODZY DARCZYŃCY !
Sport pomaga wyznaczać nowe 
granice możliwości, o których 
nie mieliśmy pojęcia.
Jeśli chcecie wesprzeć młodego 
sportowca prosimy przekazanie 
1% podatku.
Dane Stowarzyszenia, które 
należy umieścić w odpowiednim 
miejscu formularza PIT:
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych ,,Dajmy im 
szansę”
KRS 0000228711 (wpisz w for-
mularzu PIT )
Bank PKO BP o. w Puławach
15 1020 3219 0000 9302 
0051 4505
W rubryce „Informacje uzu-
pełniające - cel szczegółowy 1% 
podaj: ,,Dla Karola ”
Szanowni Darczyńcy, prosimy 
o zaznaczenie w zeznaniu podat-
kowym pola: ,,Wyrażam zgodę”.

”Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny 
w swym wysiłku”

Mistrzostwa Świata w biegach przełajowych we Francji

ekologia, zdrowie, sport

(słowa przysięgi olimpijskiej)
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Za nami XI edycja turnieju 
piłkarskiego im. płk pil. 

Romualda Czopka. Odbył on się 
w pierwszej połowie marca w hali 
sportowej w Karczmiskach. W wy-
darzeniu uczestniczyli m.in.: p. 
Barbara Czopek – żona tragicz-
nie zmarłego w 2001 r. pilota 
z rodziną, Zenon Rodzik – Sta-
rosta Opolski, Janusz Goliszek 
– Wójt Gminy Karczmiska, insp. 

Krzysztof Oszust – Komendant 
Powiatowy Policji oraz płk pil. 
Artur Kałko – Dowódca 41 Bazy 
Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

W turnieju wzięło udział sześć 
drużyn: Starostwo Powiatowe 
w Opolu Lubelskim, 41 Baza Lot-
nictwa Szkolnego z Dęblina, Ko-
menda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej (KP PSP) w Opolu 
Lubelskim, Komenda Powiatowa 

Policji (KP Policji) w Opolu Lubel-
skim, Zakład Karny (ZK) z Opola 
Lubelskiego, Karczmiska.

Najlepszą drużyną okazała się 41 
Baza Lotnictwa Szkolnego z Dę-
blina. Wybrano także: najlepszego 
piłkarza - Mateusz Utnicki (41 
Baza Lotnictwa Szkolnego Dęblin), 
najlepszego bramkarza - Bartło-
miej Jakóbczyk (KP PSP w Opolu 
Lubelskim) oraz najmłodszego pił-
karza - Borys Szysiński.

Jak turniej wyglądał oczami ro-
dziny płk pil. Romualda Czopka? 
Przeczytajcie sami...

„Zaledwie na kilka tygodni 
temu, trzeciego marca 2018 roku, 
przy Gminnej Szkole w Karczmi-
skach na środek boiska wybiegł 
pełen entuzjazmu siedmioletni 
Borys Krzyziński, aby pięknym 
podaniem piłki rozpocząć jede-
nasty turniej piłki nożnej ku pa-
mięci jego Dziadka, Pułkownika 
Romualda Czopka – pisze Agata 
Czopek, siostra płk pil. Romualda 
Czopka. - Ubrany na biało-czer-
wono z napisem „Lewandowski” 
na plecach, zszedł z boiska pe-
łen radości. Z daleka można było 
wyczuć podniecenie i entuzjazm 
młodego sportowca. Na całej sali 
obserwowała go ze wzruszeniem 
najbliższa rodzina, lokalne władze, 
piłkarze którzy zjechali z różnych 
okolic, kibice oraz przyjaciele i ko-
ledzy dobrze znanego „Bobra” ja-
kim był Romek. Dzień wcześniej 
na miejscu tragicznej katastrofy 
Iskry, na osiedlu Glinki w Byd-
goszczy o godzinie 10.44 odbyła 
się rocznicowa, tradycyjna Msza 
Święta w intencji tragicznie zmar-
łych pilotów - Romka i jego kolegi, 
Kapitana Jacka Trzcińskiego. Już 
siedemnasta!

XI edycja turnieju piłkarskiego im. płk pil.
Romualda Czopka

Tym razem w turnieju piłkarskim im. płk pil. Romualda 
Czopka walczyło sześć drużyn. Zwyciężyła drużyna 41 Bazy 
Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
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Na turnieju zgromadziło się 
wiele osób, które nie znały mo-
jego brata, włącznie z małym Bo-
rysem. Nie mieli szansy go poznać, 
gdyż został boleśnie „wyrwany” 
z naszego życia ratując życie in-
nym, właśnie mieszkańcom osie-
dla Glinki w Bydgoszczy. Romek 
uczynił to wyprowadzając poza 
teren zabudowany nieszczęsny, 
uszkodzony samolot. O katastro-
fie i o zasługach pilotów można 
przeczytać w Internecie. Widać 
tam nadal mrożące krew w ży-
łach zdjęcia resztek roztrzaskanej 
maszyny, spalony las i rozmiar tej 
tragedii. Zainteresowani mogą 
to zobaczyć i o tym przeczytać 
na monitorze komputera, w ciszy 
własnego domu. Ja chcę skupić się 
dziś nad piękną ideą utrwalania 
i kontynuowania pamięci o Romku 
przez coroczne spotkanie sportow-
ców na boisku w Karczmiskach.

Mój brat, nasz brat (ponie-
waż jestem głosem całej rodziny 
Czopków) był wielkim miłośni-
kiem sportu, starsi pamiętają go 
biegającego na „starym boisku” 
przy szkole zawodowej repre-
zentującego „Bobry Karczmiska” 
jako młodego chłopaka. Urodzony 
i wychowany w naszej wsi był z nią 
związany sercem, tradycjami oraz 
zaangażowaniem społecznym. 
Marzył o powrocie do rolnictwa 
na emeryturze. Zrzucał z sobie 

natychmiast mundur pilota, który 
dumnie nosił, jak wracał do Karcz-
misk zamieniając go na ubranie 
robocze, po czym szedł w pole. 
Wszędzie go było pełno, emanował 
energią, zawsze uśmiechnięty, cie-
kawy losów każdego Karczmiaka. 
Pod koniec swojego krótkiego, 
bo tylko czterdziestoczteroletniego 
życia, czuł potrzebę „lansowania” 
Karczmisk, wspierania lokalnych 
organizacji na czele ze strażakami. 
Ale przede wszystkim zaczepiał, 
pytał i rozmawiał ze wszystkimi 
i o wszystkim. W naszej szkole 
nauczył się grać na akordeonie, 
który przez wiele lat leżał na stry-
chu. Rozkręcał wszelkie imprezy 
swoim śpiewem, humorem i chęcią 
do życia. Nadal widzę go i słyszę 
nawet bez zamknięcia oczu. W na-
szej rodzinie na zawsze pozosta-
nie po Romku „puste miejsce przy 
stole”.

Żyjemy w czasach , gdzie ro-
dzina, wspólnie spędzony czas 
i kultywowanie tradycji staje się 
coraz trudniejsze. Rozrzuceni 
po świecie „za chlebem”, wiecznie 
gdzieś pędzący, mamy coraz mniej 
czasu na zadumę, wspomnienia 
z dzieciństwa i zwykłą szarą co-
dzienność, która ma sama w sobie 
tyle piękna.

Tegoroczny turniej przypomniał 
nam tak wiele tych ważnych war-
tości, zbliżył nas do siebie na kilka 

godzin bez przybierania żadnych 
póz. Pozwolił nam poczuć się jedną 
wielką gromadą, która za młodu 
szalała razem na szosie po cięż-
kich pracach w polu, zbierała się 
pod Karczmiską remizą, gdzie 
można było potańczyć na zaba-
wie, jednoczyła nas na szkolnych 
boiskach pomagając zapomnieć 
o wszystkich bólach i odciskach od 
pracy. Spotykaliśmy się w GOKu 
na dyskotekach, na skupach owo-
ców, przy zrywaniu chmielu, no 
i w niedzielę i święta w naszym 
Kościele oraz na cmentarzach. 
Tragiczna śmierć Romka po upły-
wie siedemnastu lat, skupiła nas 
ponownie pod jednym, wspólnym 
dachem, by ze łzą w oku tym ra-
zem, wspólnie celebrować życie 
pod hasłem – PRZYJAŹŃ!

W imieniu Rodziny jeszcze raz 
wszystkim dziękujemy za uczest-
nictwo w turnieju, władzom 
za uznanie tej imprezy godnej 
kultywowania, wszystkim za po-
moc w przygotowaniach, za pyszny 
obiad i piękny tort. Będziemy ten 
dzień wspominać ze wzruszeniem, 
ciepło i długo. Mamy nadzieję, 
że za rok spotkamy się znowu 
w jeszcze większym gronie.”

Agnieszka
Skrzyńska - Michalczewska

Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Karcz-
miska, już drugi rok trwa nasza fit-przygoda. 

Poruszanie się w rytm muzyki pod kierunkiem 
instruktor fitness sprawia, że pozim hormonów 
stresu spada a endorfiny, czyli hormony szczęścia 
szybują w górę. W poniedziałkowe i czwartkowe 
wieczory na hali sportowej króluje zumba. Na-
sza fit-nstruktor - Iwona, zaraża nas pozytywną 
energią. Razem wylewamy litry potu i spalamy 
tysiące kalorii, ale przede wszystkim cieszymy 

się, że ten czas jest dla nas, kobiet. Mamy okazję 
pobyć razem, porozmawiać „o byle czym” i o spra-
wach poważnych też.

Jesli się zastanawiasz, czy ta forma aktywno-
ści jest dla Ciebie, to weź zesobą sportowy strój 
i przyjdź! Zapraszamy w każdy poniedziałek i cza-
wrtek od 18.15. Bądź fit nie tylko na wiosnę!

Lidia Adamczyk Hałas

W zdrowym ciele - zdrowy duch
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TURYSTYKA

Wraz z początkiem maja na tory powraca Nad-
wiślańska Kolejka Wąskotorowa. Przez całe 

lato, w każdą niedzielę możemy ją zobaczyć sunącą 
pomiędzy lasami, łąkami i wioskami. A w niej mnó-
stwo małych machających rączek. I choć większość 
z nas nie traktuje kolejki jako atrakcji turystycznej, 
bez wątpienia atrakcją ona jest. Może więc warto się 
skusić i zabrać rodzinę na wspólną wycieczkę?

W tym roku wąskotorówka zaczyna sezon już 29 
kwietnia. Dodatkowo zaplanowano kurs na 3 maja. 
Tradycyjnie start o godzinie 11.00 z Karczmisk. Trasa 
również nie uległa zmianie: Karczmiska – Opole Lu-
belskie/Poniatowa – Karczmiska – Polanówka (ogni-
sko) – Karczmiska.

I tak naprawdę wybierając się na przejażdżkę ko-
lejką mamy zaplanowany cały dzień. Ok. godziny 
13.00 pociąg dociera na Polanówkę, gdzie przygo-
towywane jest ognisko. Możemy na miejscu zakupić 
prowiant lub też zabrać go ze sobą z domu. Po takiej 
podróży każdy robi się głodny.

Jak wygląda cennik? Jest on bardzo różnorodny. 
W zależności od wyboru długości trasy oraz liczby 
osób. Szczegółowe informacje poniżej.

Ceny biletów na całą trasę 30 km z ogniskiem 
w Polanówce:

- dorośli: 22,00 zł
- dzieci i młodzież od 6 do 19 lat: 14,00 zł
Ceny biletów na trasę 20 km (bez ogniska): 

Karczmiska-Opole-Karczmiska
- dorośli: 19,00 zł
- dzieci i młodzież od 6 do 19 lat: 12,00 zł
Ceny biletów na trasę 10 km (z ogniskiem ): 

Karczmiska-Polanówka-Karczmiska
- dorośli: 12,00 zł
- dzieci i młodzież od 6 do 19 lat: 9,00 zł
Są jednak nowości. Otóż od tego roku nie ma możliwo-

ści, by najmłodsi pasażerowie podróżowali za darmo. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gości, zarzą-
dzający kolejką zdecydowali się wprowadzić bilety 

rodzinne: 
2+1 oraz 
2+2. W przypadku 
biletu 2+2 cena za przejazd czteroosobowej rodziny 
wynosi 58,00 zł, natomiast za każde kolejne dziecko 
dopłacamy 5,00 zł. Rodzina trzyosobowa za wy-
cieczkę całą trasą zapłaci natomiast 50,00 zł.

Przez cały sezon możemy bezpłatnie korzystać 
z wieży widokowej oraz muzeum kolejnictwa, które 
mieszczą się w kompleksie stacyjnym w Karczmiskach.

Warto również dodać, że dzięki realizacji projektu 
„Modernizacja linii kolejowej Nadwiślańskiej Kolejki 
Wąskotorowej” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014 – 2020 odtworzona zostanie trasa Karczmiska 
– Nałęczów. W przestrzeni kilku najbliższych lat wą-
skotorówka znów zacznie jeździć do Nałęczowa, a to 
z kolei sprawi, że jeszcze bardziej zyska ona na swojej 
atrakcyjności.

Agnieszka
Skrzyńska - Michalczewska

Pomysł na weekend:
Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa
Kolejka wąskotorowa to jedna z największych atrakcji turystycznych nie tylko naszego 
regionu, ale także całej Lubelszczyzny. Podróżują nią ludzie z całej Polski, zabierając 
na wycieczkę rodziny i znajomych. Dla nas również może to być pomysł na niedzielne 
popołudnie.
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Bartoś Marianna, Wymysłów
Burek Helena Janina 
,Noworąblów
Buza Kazimierz, Wolica
Ceglarski Marian, Głusko Duże
Chmyłko Władysław Zbigniew, 
Karczmiska Pierwsze
Chruścicki Jan, Wymysłów
Cygan Lech Krzysztof, Głusko 
Duże Kolonia
Czarnecka Irena, Uściąż
Dyrla Jan, Karczmiska Drugie
Frączek Jerzy, Bielsko
Goliszek Wacław, Uściąż
Goliszek Jan, Chodlik
Goliszek Zygmunt, Karczmiska 
Pierwsze
Grabczak Zdzisław, Uściąż
Grabczak Leonard, Karczmiska 
Drugie
Kaczor Helena, Karczmiska 
Pierwsze
Kania Wincenty, Głusko Duże 
Kolonia
Kania Helena, Karczmiska 
Pierwsze
Kazanowski Zdzisław, Zaborze
Kobiałka Janina, Słotwiny
Komorowski Kazimierz, Karcz-
miska Drugie
Kozieł Stanisław Waldemar, 
Wolica
Król Janina, 

Słotwiny-Czerwone Łąki
Kuchta Zdzisław, Karczmiska 
Pierwsze
Kuzioła Zofia Janina, Karczmi-
ska Pierwsze

Łakomski Ryszard Zenon, 
Wolica
Madejek Irena Wanda, Głusko 
Małe
Małecki Andrzej, Wolica
Mazurek Piotr, Karczmiska 
Pierwsze
Mędrek Franciszek Henryk, 
Karczmiska Pierwsze
Moszyńska Marianna Lucyna, 
Uściąż
Niezgoda Barbara, Uściąż
Niezgoda Stanisław, Górki
Nowaczek Grzegorz, Wolica
Olszowa Barbara, Karczmiska 
Pierwsze
Oroń Helena, Karczmiska 
Pierwsze
Pietras Janina, Karczmiska 
Drugie
Piłat Wacław, Uściąż-Kolonia
Piłat Janina, Karczmiska 
Pierwsze
Piłat Krystyna, Uściąż
Piłat Stanisław, Karczmiska 
Pierwsze
Pogoda Halina, Karczmiska 

Pierwsze
Popiołek Roman, Mieczysławka
Popiołek Henryk, Karczmiska 
Drugie
Popiołek Ryszard Adam, Karcz-
miska Drugie
Socha Jadwiga, Karczmiska 
Pierwsze
Sulima Tadeusz, Uściąż
Szafrański Stanisław, Karczmi-
ska Drugie
Wąsala Jan Stefan, Karczmiska 
Pierwsze
Wicha Adam Piotr, Chodlik
Wilczyński Lech, Głusko Duże 
Kolonia
Wojnicki Henryk, Uściąż
Woś Jerzy Teodora, Wolica
Woś Bogusława, Karczmiska 
Pierwsze
Woźniak Stanisława, 
Wymysłów
Wrótniak Stanisław, Słotwiny
Zielonka Stanisław, Karczmiska 
Pierwsze
Żak Zbigniew Marin, Karczmi-
ska Drugie

Urodzili się...
od 2017-08-04 do 2018-03-14

Odeszli od nas...
od 2017-08-04 do 2018-03-14

Charchuła Szymon,
Drabek Aniela,
Jóźwik Hanna Małgorzata,
Kazanowska Amelia,
Komorowski Michał Mikołaj,
Komorowski Wojciech,
Kuś Emilia Anna,
Kwietniewska Michalina,
Maciąg Iga Małgorzata,
Madejek Maks,
Majchrzak Adam,

Mańka Jan Szczepan,
Mucha Filip,
Nowaczek Adela,
Pałka Jagoda,
Pietrzak Amanda,
Piłat Maria Anna,
Powałka Jan Michał,
Radziejewski Aleksander,
Rodzik Hanna,
Sowa Jan,
Statek Maciej,

Ścibior Zofia,
Tkacz Eliza,
Villablanka Victor Leonardo,
Walencik Wojciech,
Wicha Maja,
Wiśniosz Julia,
Wójcik Konrad,
Wyskwar Maciej.

Pokój ich duszy...
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Przedszkole
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Romualda Czopka


