Od redakcji
Witamy ponownie. Wiele czasu
up≥ynê≥o, aby wznowienie Dziejopisu Karczmiskiego sta≥o siê
faktem. Podjπ≥ siê tego zadania
nowo wybrany zarzπd Towarzystwa
Rozwoju Ziemi Karczmiskiej
w sk≥adzie:
Prezes - Miros≥aw Ha≥as
Wiceprezes - Ewa Nowaczek
Skarbnik - Bo¿ena Popio≥ek
Sekretarz - Marek Mokijewski
Cz≥onek Zarzπdu - Tomasz Szymczyk
Mija 18 lat od za≥o¿enia Stowarzyszenia.
Misjπ Towarzystwa Rozwoju
Ziemi Karczmiskiej jest dzia≥anie na rzecz poprawy ¿ycia spo≥ecznoœci lokalnej i rozwój ziemi karczmiskiej.
Realizujemy to przez wydawanie
gazety, dzia≥alnoœæ kulturalnπ
na rzecz dzieci i m≥odzie¿y oraz
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wspó≥organizowanie imprez
historyczno - kulturalnych.
Od poczπtku by≥em jego cz≥onkiem
- za≥o¿ycielem, wiceprezesem
i skarbnikiem. Powierzonπ mi na
Walnym Zebraniu funkcjê
przyjmujê jako kolejne wyzwanie.
Naszym celem by≥o wznowienie
lokalnej gazety. Dziejopis ma
swojπ historiê i od poczπtku by≥
zwiπzany z Towarzystwem
Rozwoju Ziemi Karczmiskiej. Poczπtkowo mia≥ formê biuletynu,
potem kolorowego czasopisma,
zawsze o charakterze informacyjnym. Zapraszamy wszystkich
chêtnych do wspó≥pracy przy
tworzeniu naszej lokalnej gazety.
Od 4 lat Stowarzyszenie jest organizatorem pó≥kolonii dla dzieci
z naszej gminy. Pomys≥odawcπ ich
organizacji by≥ Wójt, p. Janusz
Goliszek. Przypomnê, ze jest on
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zaprasza wszystkich
zainteresowanych
do wspó≥pracy przy
kolejnych wydaniach
naszej gazety.
Wiêcej informacji
pod numerem tel.

81 828 70 69

Gazeta lokalna
pt. Dziejopis Karczmiski”
wspó≥finansowana jest przez firmê
Inwest-Pro Spó≥ka z o. o.
z Warszawy

Zdjêcie na ok≥adce: Grzegorz Walencik (GW)
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równie¿ za≥o¿ycielem i pierwszym
prezesem TRZK. Jako Wójt zaproponowa≥, a Rada Gminy przyjê≥a
w bud¿ecie gminy finansowanie
pó≥kolonii. Nie by≥aby mo¿liwa ich
organizacja bez Ludzi Dobrej
Woli i Darczyñców, którzy
finansowo wspierajπ tê inicjatywê.
Cieszê siê, ¿e i w tym roku
najm≥odsi bêdπ mogli spêdziæ
ciekawie i bezpiecznie czas pod
okiem wykwalifikowanej kadry.
Dziêkujê Wszystkim, którzy
zaanga¿owali sie w realizacjê naszych projektów - Dziejopisu
Karczmiskiego i pó≥kolonii, przede
wszystkim tym, którzy wspierajπ
nas w dzia≥aniach na rzecz rozwoju
Spo≥ecznoœci Lokalnej.
Z Wyrazami Szacunku
Prezes
Miros≥aw Ha≥as
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Samorzπd
Wójt Gminy - Janusz Goliszek

Szanowni czytelnicy! Ogromnie
cieszê siê, ¿e Zarzπd Towarzystwa
Rozwoju Ziemi Karczmiskiej
podjπ≥ decyzjê o wznowieniu
wydania Dziejopisu Karczmiskiego.

Mieszkañcy niejednokrotnie wyra¿ali
opinie o potrzebie czerpania
najnowszej wiedzy z „¿ycia Gminy
Karczmiska”. Znakomitym
narzêdziem spe≥niajπcym tê funkcjê
by≥ Dziejopis Karczmiski stπd
radoœæ
(jestem przekonany, ¿e
nie tylko moja) ze wznowienia
dzia≥alnoœci.
¯yczê Zespo≥owi Redakcyjnemu
du¿ego pok≥adu cierpliwoœci i samozaparcia. Ci, którzy zmierzyli siê
z tπ formπ dzia≥alnoœci spo≥ecznej
wiedzπ jak ciê¿ka i trudna jest to praca. Jak wiele czasu prywatnego ona
absorbuje, ale równie¿ ile mo¿e
przynieœæ satysfakcji. Namawiam
osoby, którym le¿y na sercu dobro
i rozwój Naszej Spo≥ecznoœci
o wsparcie, o w≥πczenie siê w redakcjê

kolejnych numerów Dziejopisu
Karczmiskiego…
Dziêkujê poprzedniemu Zespo≥owi Redakcyjnemu za „wydania”
i mam nadziejê, ¿e przygoda
redakcyjna zaszczepi≥a potrzebê
komentowania ¿ycia publicznego
w Naszej Gminie.
Z du¿ym zaciekawieniem i nadziejπ
oczekujê wznowionego Dziejopisu
Karczmiskiego…
Kierownictwu Towarzystwa
Rozwoju Ziemi Karczmiskiej ¿yczê
zrealizowania wszystkich zamierzeñ
iplanów.
Janusz Goliszek

Zmiany personalne w Urzêdzie
Na prze≥omie roku 2015/2016
w Urzêdzie Gminy Karczmiska
nastπpi≥y zmiany w strukturze
organizacyjnej. Ich intencjπ by≥a
optymalizacja pracy Urzêdu, podniesienie jakoœci œwiadczonej
pracy oraz dostosowanie do
a kt u a l n y c h potrzeb i zadañ.
Powstanie nowej struktury (referatów) nie spowodowa≥o zwiêkszenia
zatrudnienia. Nowe stanowiska
obsadzone zosta≥y przez przesuniêcie
urzêdników.
W Urzêdzie Gminy wyodrêbnione
zosta≥y referaty. W sk≥ad struktury
wchodzπ referat: organizacyjny
(ORG), finansowy (BFP), go-

spodarki komunalnej i ochrony
œrodowiska (GOŒ), gospodarki
przestrzennej, inwestycji i drogownictwa (GPI), oraz samodzielne stanowiska pracy: Urzπd Stanu Cywilnego (USC, ELD), ds. zarzπdzania
kryzysowego i bezpieczeñstwa
publicznego (ZKB), ds. kadr
i wspó≥pracy z organizacjami pozarzπdowymi (KSS), ds. oœwiaty,
kultury, sportu, promocji i spraw
spo≥ecznych (OKS).
Stosowne Zarzπdzenie Wójta
Gminy Karczmiska Nr 42 z dnia
2 listopada dotyczπce regulaminu
organizacyjnego zamieszczone jest
na podmiotowej stronie BIP.
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Na tym nie koniec. 1 marca br. zosta≥ powo≥any zastêpca wójta odpowiedzialny za realizacjê spraw
spo≥ecznych, oœwiatowych i œrodowiskowych. Pan Wójt Janusz
Goliszek powierzy≥ pe≥nienie
obowiπzków swojego zastêpcy Pani
El¿biecie Seredyn.
W miesiπcu marcu nastπpi≥y
tak¿e zmiany w Radzie Gminy.
Na sesji w dniu 17 marca br. na
wniosek 9 radnych, odwo≥ano
Przewodniczπcego Rady Gminy
Pana Jacka Bojarskiego. Powodem
tej decyzji by≥a „utrata zaufania do
osoby Przewodniczπcego Rady
Gminy” – cytat z wypowiedzi Pana

radnego Marcina Jarosza. W g≥osowaniu udzia≥ bra≥o 14 radnych, 9 radnych g≥osowa≥o za odwo≥aniem

Przewodniczπcego Rady Gminy

Jacka Bojarskiego, 5 radnych
by≥o przeciwnych.
Nowym Przewodniczπcym
zosta≥, zosta≥ wybrany na

kolejnej sesji Rady Gminy
w dniu 23. 03. 2016 r. radny
Jacek Nowaczek, a jego zastêpcπ
radny Marcin Jarosz.

Program ¯ywnoœciowy

Wspó≥praca z bankiem ¿ywnoœci,
12 maja 2016 r.

Na prze≥omie marca i kwietnia
br., rozpoczêliœmy realizacjê pomocy ¿ywnoœciowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
¯ywnoœciowa 2014-2020 wspó≥finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej. Bank ¯ywnoœci z Lublina dostarczy≥ nam 12 ton ¿ywnoœci. 287 paczek ¿ywnoœciowych trafi≥o do osób, które
spe≥ni≥y wytyczne okreœlone
w ustawie o pomocy spo≥ecznej.
W ka¿dej paczce znalaz≥y siê
m.in: cukier bia≥y, olej rzepakowy,
kasza jêczmienna, ry¿ bia≥y, kawa zbo¿owa instant, makaron
œwiderki, sok jab≥kowy, serki topione, mielonka wieprzowa,
klopsiki w sosie w≥asnym, gro-

szek z marchewkπ oraz koncentrat pomidorowy. 9 maja b.r.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Karczmisk wspólnie z Ko≥em Kobiet Bobrzanki podpisa≥a z Fundacjπ Bank
¯ywnoœci z Lublina porozumienie
o wspó≥pracy partnerskiej z zakresu dystrybucji artyku≥ów
spo¿ywczych do osób najbardziej
potrzebujπcych w ramach PO Pomoc ¯ywnoœciowa 2014-2020.
W ramach zainicjowanej
w s p ó ≥ p r a c y Bank ¯ywnoœci bêdzie przekazywa≥ cyklicznie ¿y-

Program 500+
1 kwietnia ruszy≥ Program „Rodzina
500 plus”. Wnioski mo¿na sk≥adaæ
w gminie, wys≥aæ pocztπ lub przez
internet korzystajπc z bankowoœci
elektronicznej, systemu Emp@tia,
platformy ePUAP oraz PUE ZUS.
Organizacjê oraz wszelkie koszty zwiπzane z realizacjπ zadania przyjê≥a
na siebie administracja Urzêdu Gminy w Karczmiskach. Od poczπtku realizacji programu z≥o¿ono w gminie
392 wnioski, wydano 233 decyzje
administracyjne w sprawie œwiadczenia rodzicielskiego, których do
koñca maja br. wyp≥acono 741. £πcznie wyp≥acono œwiadczenia na sumê
ponad 370 tyœ. z≥.
Po raz kolejny nale¿y przypomnieæ,
i¿ jeœli wniosek o œwiadczenie wy-

Pomoc ¿ywnoœciowa dla
mieszkañców, marzec 2016 r.

wnoœæ na podstawie liczby zakwalifikowanych do Programu
osób, a tak¿e wspó≥pracowa≥ z organizacjami z Karczmisk w prowadzeniu dzia≥añ towarzyszπcych
wzmacniajπcych samodzielnoœæ
i integracjê spo≥ecznπ.

chowawcze z≥o¿ymy w ciπgu trzech
miesiêcy (do 1 lipca 2016 r. w≥πcznie)
to pieniπdze otrzymamy z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., czyli
od momentu startu programu. Jeœli
wniosek zostanie z≥o¿ony po 1 lipca
œwiadczenie bêdzie wyp≥acane od
miesiπca z≥o¿enia wniosku. Do programu bêdzie mo¿na do≥πczyæ w dowolnym momencie. Œwiadczenie wychowawcze w wysokoœci 500 z≥ rodzice otrzymajπ niezale¿nie od do-

Otwarcie ¯≥obka
Oficjalne Otwarcie ¯≥obka
w Karczmiskach odby≥o siê 17 marca 2016 r. W uroczystoœci udzia≥
wziêli: Albin Mazurek - Dyrektor
Wydzia≥u Polityki Spo≥ecznej

chodu na drugie i kolejne dzieci do
ukoñczenia przez nie 18. roku ¿ycia.

w Lublinie, Agnieszka Terlecka Inspektor Oddzia≥u Rynku Pracy
Wydzia≥ Polityki Spo≥ecznej w Lublinie Zenon Rodzik - Starosta
Opolski, Tadeusz B≥achnio DZIEJOPIS KARCZMISKI
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W przypadku rodzin z dochodem poni¿ej 800 z≥ netto na osobê wsparcie
otrzyma rodzina tak¿e na pierwsze
lub jedyne dziecko.

Otwarcie ¿≥obka, 17 marca 2016 r.

Radny Powiatu Opolskiego, Janusz
Goliszek - Wójt Gminy Karczmiska,
Ks. Ryszard Denys - Proboszcz
Parafii p.w. Œw. Wawrzyñca
w Karczmiskach, Jacek Bojarski
- Przewodniczπcy Rady Gminy,
radni Rady Gminy Karczmiska,
El¿bieta Sempoch - Dyrektor Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Opolu Lubelskim, Renata Goliszek - pe-

diatra, lekarz rodzinny „Panaceum”
s.c. w Karczmiskach, pracownicy
Urzêdu Gminy Karczmiska, prezesi,
dyrektorzy, i kierownicy jednostek
dzia≥ajπcych w Gminie Karczmiska,
so≥tysi Gminy Karczmiska, a tak¿e
rodzice i dzieci chodzπce do ¿≥obka.
By≥ to szczególnie wa¿ny dzieñ dla
samorzπdu i mieszkañców Gminy,
gdy¿ rozpoczê≥a dzia≥alnoœæ pierwsza
tego typu placówka w Gminie.

Uroczystoœæ otwarcia ¯≥obka
prowadzi≥a P. Gra¿yna Zaborska
– Dyrektor ¯≥obka. Po przeciêciu
wstêgi bia≥o-czerwonej, poœwiêceniu pomieszczeñ obiektu przez
ks. proboszcza, g≥os zabra≥ Pan
Janusz Goliszek - Wójt Gminy.
Przedstawi≥ zebranym zasadnoœæ
i wa¿ny cel powstania tej instytucji
w œrodowisku wiejskim oraz krótkπ
historiê powstania ¿≥obka.
Podziêkowa≥ wszystkim
zaanga¿owanym osobom i instytucjom uczestniczπcym w tym
procesie. Nastêpnie Pan Albin Mazurek - Dyrektor Wydzia≥u Polityki
Spo≥ecznej w Lublinie w imieniu
Wojewody Lubelskiego podziêkowa≥ za mo¿liwoœæ wziêcia udzia≥u
w uroczystoœci. Podkreœli≥ w swej
wypowiedzi, ¿e ¿≥obek jest niezbêdnπ
instytucjπ dla dobrego funkcjonowania wspó≥czesnej rodziny.
Do czerwca br. uczêszcza≥o do
¿≥obka 16 dzieci. Nabór na rok 2016/17 jest zakoñczony i bêdzie uczêszczaæ 24 dzieci.

Inwestycje Gminne
Inwestycja

wiatrowa

- rozsπdek
zamiast emocji
Z jednej strony firma, która
zamierza wybudowaæ na terenie
Gminy Karczmiska 4 si≥ownie
wiatrowe. Z drugiej strony czêœæ
mieszkañców ca≥kowicie przeciwna
budowaniu jakiegokolwiek wiatraka. Pomys≥ budowy elektrowni
wiatrowej pojawi≥ siê w 2010 roku
kiedy to w≥aœciciele nieruchomoœci
wystπpili do gminy o dokonanie

zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennym.
Ówczesna Rada Gminy podjê≥a
uchwa≥ê o przystπpieniu do
s p o r z π d z a n i a z m i a n m i e jscowego planu (nr XXXVI/236/10 z dnia 29.10.2010 r.). Przez
trzy lata trwa≥a procedura
zwiπzana z przygotowywaniem
tego dokumentu. Odbywa≥a siê
dyskusja publiczna ( z e b r a n i a
w Karczmiskach, w Wymys≥owie
oraz w S≥otwinach), dyskusja na
komisjach Rady Gminy, zorganizowany wyjazd do Dukli gdzie farma
wiatrowa funkcjonuje. Po uzyskaniu
DZIEJOPIS KARCZMISKI
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stosownych pozwoleñ, opinii, itp.
Rada Gminy jednog≥oœnie podjê≥a
uchwa≥ê Nr XXI/149/12 o dokonaniu zmian w miejscowym
planie z a g o s p o d a r o w a n i a
p r z e s t r z e n n e g o, a w dniu 24
czerwca 2013 uchwalona uchwa≥a
zosta≥a opublikowana w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Lubelskiego i jest obowiπzujπca.
S≥u¿by Wojewody nie stwierdzi≥y
¿adnych niezgodnoœci czy nieprawid≥owoœci w procedurze uchwalania
tej uchwa≥y.Stosowne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego rozpoczê≥y dzia≥ania

inwestora zwiπzane z uzyskaniem
tzw. decyzji œrodowiskowej, która
jest jednym z dokumentów wymaganych przy uzyskaniu zgody na
pozwolenia na budowê. WyraŸnie nale¿y zaznaczyæ, i¿ na
podstawie opinii Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Œrodowiska
i Opinii SANEPIDu d e c y z j ê
œrodowiskowπ wydaje Wójt,
zaœ ostatecznπ decyzjê o pozwoleniu na budowê wydaje
Starosta. Procedurê realizacji
uzyskiwania stosownych pozwoleñ
rozpoczêto w 2014 roku, kiedy firma Nordex Polska Sp. z o.o.
wystπpi≥a d o U r z ê d u G m i n y
z wnioskiem o uzgodnienie
œ r o d o w i s k o w y c h u w a r u nk o w a ñ p l a n o w a n e j i n w e st y c j i . Postêpowanie to jeszcze
siê nie zakoñczy≥o, a do Urzêdu
Gminy w p ≥ y n ê ≥ y w y m a g a n e
o p i n i e i u z g o d n i e n i a. Mimo,
¿e od samego poczπtku postêpowanie prowadzone jest z udzia≥em spo≥eczeñstwa i wszystkie
informacje przekazywane by≥y mieszkañcom na bie¿πco, w ostatnim
czasie lokalizacja wiatraków spotka≥a siê z podzielonymi opiniami.
Czêœæ mieszkañców wykazuje
zdecydowany sprzeciw energetyce wiatrowej podnoszπc szkodliwe
jej oddzia≥ywanie na ca≥e otoczenie
w ró¿nych aspektach. Na temat samej inwestycji, jak i dzia≥ania
wiatraków narasta wiele mitów.
Na obecnym etapie, kiedy nie sπ
jeszcze znane wszystkie szczegó≥y,
kiedy nie ma decyzji œrodowiskowej,
warto nie ulegaæ negatywnym
e m o c j o m . P r o c e d u r a p r z eprowadzana jest przez Urzπd
Gminy bardzo skrupulatnie
z u w z g l ê d n i e n i e m wszystkich
za i przeciw inwestycji wiatrowej.
Wydanie decyzji œrodowiskowej
nie oznacza wydania pozwolenia na budowê. Zapewne
Urzπd Starosty wnikliwie zbada

ka¿dy szczegó≥ zanim wyda pozwolenie na budowê.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e rola wójta
przy ustalaniu lokalizacji elektrowni
wiatrowych jest œciœle okreœlona
i ograniczona. Jest zobowiπzany
do przeprowadzenia postêpowañ
zgodnie z przepisami prawa, które
nie dajπ wójtowi narzêdzi i mo¿liwoœci zagwarantowania pe≥nej
ochrony interesów mieszkañców,
gdy¿ nie pozwalajπ mu na jakπkolwiek uznaniowoœæ.
Nadto nale¿y wskazaæ, ¿e decyzja
œrodowiskowa jest wydawana na
wstêpnym etapie procesu inwestycyjnego przedsiêwziêcia.
Prowadzone w zwiπzku z tym
postêpowanie nastêpuje przed
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
na budowê, którπ wydaje Starosta.
Przes≥anki jakie organ winien wziπæ
pod uwagê wydajπc decyzjê œrodowiskowπ zosta≥y okreœlone w przepisie art. 80 ustawy.
Na terenie Gminy Karczmiska
pojawi≥y siê w tej sprawie ulotki
w przewa¿ajπcej treœci k≥amliwe.
Brak autorstwa œwiadczy o braku
cywilnej odwagi autorów tych
ulotek. Ulotki szkalujπ dzia≥ania
Urzêdu Gminy, Wójta i tych
w s z y s t k i c h, którzy majπ odmienny poglπd na funkcjonowanie
odnawialnych Ÿróde≥ energii.
Niestety, brak autorstwa nie daje
szansy na jakπkolwiek polemikê…
Niezale¿nie od sytuacji przedstawionej powy¿ej w Gminie
Karczmiska prowadzone sπ prace,
dotyczπca uchwalenia zmian
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla kilkuset dzia≥ek. Z uwagi na obszernoœæ prac, skomplikowany charakter i bardzo du¿π liczbê wnioskodawców pracownia urbanistyczna
podzieli≥a pracê na dwie czêœci.
W tej chwili finalizujemy pracê dla
pó≥nocnej czêœci obrêbu geodezyjnego Karczmiska Drugie,
DZIEJOPIS KARCZMISKI
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w granicach którego mia≥yby stanπæ równie¿ si≥ownie wiatrowe
(3 szt. zlokalizowane w okolicach
„gaju” na wysokoœci wsi Jaworce).
I ponownie, to nie Urzπd Gminy jest wnioskodawcπ tych
zmian, a konkretni w≥aœciciele
dzia≥ek na których ma ew. byæ
posadowiona inwestycja…
Pozostaje ostatni etap, w którym
wnioski niezrealizowane w poprzednich czêœciach sπ w fazie
opracowywania. Problem zmian
w planie zagospodarowania przestrzennego budzi du¿o emocji i czasami stanowi zarzewie wielu nieporozumieñ. Proces dokonania
zmian jest d≥ugotrwa≥y i skomplikowany w zale¿noœci od stopnia
zmian jakie sπ oczekiwane przez
w≥aœcicieli dzia≥ek. Proces trwa wiele lat i dla mieszkañca gminy niezrozumia≥y jest tak d≥ugotrwa≥y
czas na ostateczne rozstrzygniêcie.
Ca≥π dokumentacjê zmian
przygotowuje i przeprowadza
wy≥oniona w drodze procedury
przetargowej uprawniona pracownia urbanistyczna, a nie
jak wszystkim siê wydaje
urzêdnik gminy .
W zwiπzku z powy¿szym
d≥ugotrwa≥oœæ zmian
kompletnie nie zale¿y od
Urzêdu Gminy. Kolejny raz
przepraszam, za przed≥u¿ajπcy siê czas uchwalenia
zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
Gminy Karczmiska i z ca≥π
odpowiedzialnoœciπ
oœwiadczam, ¿e nasze
urzêdnicze dzia≥ania
absolutnie nie przyczyniajπ
siê do wyd≥u¿ania czasookresu
ustanowienia nowego ≥adu
przestrzennego.
Janusz Goliszek

Oœwiata
Kalendarium II semestru roku szkolnego 2015/2016
W sk≥ad Zespo≥u Szkó≥ w Karczmiskach wchodzπ: Publiczne Gimnazjum im. Miko≥aja Kopernika
w Karczmiskach, Szko≥a P o ds t a w o w a im. Macieja Rataja
w Karczmiskach z filiami w G≥usku
kl. I-III i S≥otwinach kl. I-III,
Przedszkole w Karczmiskach. Od
2011 r. funkcje Dyrektora Zespo≥u
Szkó≥ w Karczmiskach pe≥ni Piotr
D≥ugosz. Wicedyrektorami sπ

Joanna Brzozowska-Samolej d/s
przedszkola, Beata Ma≥eckaPerszko d/s szko≥y podstawowej,
Janusz Raczkiewicz d/s szkó≥
filialnych, Urszula Raczkiewicz
d/s gimnazjum.
Koniec roku szkolnego to czas
sk≥aniajπcy do refleksji i podsumowañ. M≥odzie¿ i dzieci Zespo≥u Szkó≥ w Karczmiskach
u c z e s t n i c z π w ciekawych za-

jêciach, biorπ udzia≥ w wielu
przedsiêwziêciach kulturalnooœwiatowych i s p o r t o w y c h ,
u z y s k u j π wysokie wyniki we
wszystkich dziedzinach.
W drugim okresie roku szkolnego
w Zespole Szkó≥ w Karczmiskach
mia≥o miejsce wiele wydarzeñ, przypomnimy tylko niektóre.

Publiczne Gimnazjum Im. Miko≥aja Kopernika W Karczmiskach
Dziaùalnoúã kulturalnooswiatowa:
12.02.2016 r. Publiczne
Gimnazjum im. M. Kopernika
w Karczmiskach úwiætowaùo Dzieñ
Patrona. Tego dnia spoùecznoúã
szkolna przypomniaùa sobie ˝ycie
i dokonania Mikoùaja Kopernika.

Dzieñ Patrona otworzy≥ dyrektor Piotr
D≥ugosz

W marcu 2016 r. gimnazjaliúci
wziæli udziaù w kilku wydarzeniach
zwiàzanych z Tygodniem
Biblioteki Gimnazjum. 21 marca
to tradycyjnie Dzieñ Wiosny.
Samorzàd Uczniowski szkoùy
zorganizowaù z tej racji cieszàcy siæ

wielkim zainteresowaniem wúród
uczniów konkurs na Master Chiefa.
26 kwietnia 2016 r. Koùo
teatralne ,,Kolombina” zaprezentowaùo siæ w etapie powiatowym
Wojewódzkiego Przeglàdu Teatrów
Dzieciæcych i Mùodzie˝owych
w Opolu Lubelskim w widowisku
sùowno-muzycznym „Mówiàc
o miùoúci’’.
29 kwietnia 2016 r. na trasie
z Puùaw do Kazimierza odbyù siæ
XXVII Rajd Adalbertowy,
W maju 2016 r. uczniowie
wyjechali na spùyw kajakowy po
Roztoczu.
100 rocznicæ úmierci
H. Sienkiewicza gimnazjaliúci
upamiætnili udziaùem w konkursie
literacko-filmowym.
23 maja 2016 r. uczniowie,
rodzice i nauczyciele uczestniczyli
w debacie na temat udoskonalenia
zasad organizacyjnych obowiπzujπcych w Gimnazjum.
Wypracowane zasady wejdπ
w ¿ycie od nowego roku szkolnego.
DZIEJOPIS KARCZMISKI
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01 czerwca 2016 r. w Dniu
Dziecka i Sportu Szkolnego
gimnazjaliúci wziæli udziaù w wielu
konkurencjach sportowych na hali
sportowej. Rada Rodziców
ufundowaùa nagrody dla
zwyciæzców oraz sùodki poczæstunek dla wszystkich uczniów.
W naszej szkole doceniamy
najlepsze klasy pod wzglædem
nauki i dlatego ka˝dego roku
dziæki Zarzàdowi Powiatowemu
i Gminnemu PSL odbywa siæ
wspaniaùa wycieczka do Warszawy.
Uczniowie klasy 5b ze Szkoùy
Podstawowej i 3a Gimnazjum
w Karczmiskach zwiedzili 14.
czerwca 2016r. Starówkæ
Warszawskà, Zamek Królewski,
okolice Paùacu Prezydenckiego
oraz odpræ˝yli siæ w najwiækszym
w Polsce parku trampolin
HANGAR 646. Serdecznie
dziækujemy sponsorom za
docenienie najlepszych i zapewnione atrakcje.

Udzia≥ w zawodachkonkursach:
Gimnazjaliœci odnieœli sukces
w XXXIX Ogólnopolskim Turnieju
BRD i w Turnieju Wiedzy Po¿arniczej. 12 maja br. w etapie
powiatowym Ogólnopolskiego
Turnieju BRD reprezentacja
Gimnazjum w sk≥adzie: Natalia
Nowaczek, Daniel Kwaœniak,
Daniel Kapusta zajê≥a jako dru¿yna
III miejsce. Indywidualnie Natalia

Dru¿yna na medal

Nowaczek z wiedzy o ruchu
drogowym, jeŸdzie po miasteczku,
umiejêtnoœci udzielania pierwszej
pomocy zajê≥a I miejsce.
W finale wojewódzkim XXXIX
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej pod has≥em „M≥odzie¿
zapobiega po¿arom” w Lublinie
w dn. 28.04.2016 r. w drugiej grupie wiekowej powiat opolski
reprezentowa≥a uczennica naszego Gimnazjum Natalia Nowaczek. W wyniku eliminacji zajê≥a bardzo dobre 9 miejsce.

Sukcesy sportowe
W sporcie odnotowujemy ciπg≥e
sukcesy. W II okresie bie¿πcego
roku szkolnego uczniowie naszego
gimnazjum zajêli I miejsce
(Karolina Rybak) i II miejsce
(Grzegorz Pa≥ka) w Turnieju
Tenisa Sto≥owego o Puchar
Dyrektora Zespo≥u Szkó≥ im.
J . Koszczyca - Witkiewicza.
Dru¿yna pi≥karzy no¿nych dwukrotnie uczestniczy≥a w Turnieju
Coca Cola Cup, zajmujπc po piêknych, sportowych walkach II miejsce, a w zawodach powiatowych
z pierwszego miejsca awansowali
do fina≥ów. Jak co roku wrêcz bezkonkurencyjni
sπ nasi gimnazjalni biegacze,
którzy startujπc w ró¿nych
kategoriach
wiekowych
podczas Biegów Ulicznych
w Kazimierzu
Dolnym zapewnili szkole I miejsce
w klasyfikacji dru¿ynowej.
Koniecznie nale¿y wspomnieæ
o sukcesach w lekkiej atletyce
indywidualnej. Oto one: I miejsce
w województwie w lekkiej atletyce
w biegu na 300 m (Mateusz Jakób-

czyk IIIa), I miejsce w powiecie
w biegu sztafetowym dziewczπt
4x100 m i IV miejsce w rejonie
(Marta Siedliska Ia, Patrycja
Zawojska Ia, Martyna Kapusta Ia,
Bartnik Jagoda IIIa), I miejsce
w powiecie w biegu sztafetowym
ch≥opców 4x100 m (Jakóbczyk
Mateusz IIIa, Pa≥ka Grzegorz IIIc,
Gajewski Arkadiusz IIIb, Kwaœniak
Daniel IIIc), III miejsce w powiecie
w biegu na 300 m (Martyna
Kapusta Ia), I miejsce w biegu na
100m (Kwaœniak Daniel IIIc),
I miejsce w powiecie, I miejsce
w rejonie w biegu na 300m, I miejsce w województwie w biegu
na 300m (Mateusz Jakóbczyk
IIIa), II miejsce w powiecie w biegu na 300 m (Arkadiusz Gajewski
IIIb), II miejsce w powiecie w biegu
na 100m (Buka≥a Jan IIIb), I miejsce w powiecie i V w rejonie w skoku w dal (Jan Wawer IIIa), III miejsce w powiecie i IV w rejonie w skoku w dal (Mateusz Socha III c), III
miejsce w powiecie w pchniêciu
kulπ (Daniel Kruk IIIb), II miejsce
w powiecie w biegu na 1000 m
(Przemys≥aw Gajda II b).

Szkoùa Podstawowa Im. Macieja Rataja W Karczmiskach
Dziaùalnoúã kulturalnooswiatowa:
W dniu 23 stycznia 2016 r. odbyù
siæ I Ogólnopolski Festiwal Kolæd
i Pastoraùek w Karczmiskach. Jury
wysùuchaùo 32 wystæpów.
U c z e s t n i c y oceniani byli za:
emisjæ gùosu, barwæ, intonacjæ,
interpretacjæ utworu, dobór
repertuaru, ogólny wyraz artystyczny. Jury byùo pod wra˝eniem

wysokiego poziomu mùodych wykonawców.
21 marca 2016 r. klasa III Szkoùy
Filialnej w Gùusku wraz z wychowawcà poznawaùa walory przyrodnicze doliny Chodelki. W trak c i e spaceru obserwowaliúmy
osobliwoúci fauny i flory rzeki
Chodelki, lasu oraz bagienek
úródleúnych.

DZIEJOPIS KARCZMISKI
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Na œcie¿ce dydaktyczno-przyrodniczej
„Kleniewo”

W dniu 1 kwietnia 2016r. miaùa
miejsce w Gùusku cykliczna impreza poúwiæcona twórczoúci pisarzy polskich. W tym roku zostaù
przygotowany program pt. "W magicznym úwiecie wierszy Jana
Brzechwy", na który zùo˝yùy siæ:
10 maja uczniowie klasy III uczestniczyli w wyjeŸdzie do Warszawy.
Z≥o¿yli wizytê w TVP, zwiedzili Muzeum Wojska Polskiego oraz
wziêli udzia≥ w doœwiadczeniach i eksperymentach w Centrum
Nauki Kopernik.
Dnia 2 czerwca uczniowie klas II
i III uczestniczyli w warsztatach
z robotyki w Centrum
Nowoczesnej Edukacji Dzieci
i M≥odzie¿y w Lublinie.

W Akademii Pana Kleksa

prezentacja multimedialna o ˝yciu
i twórczoúci pisarza, przedstawienie
teatralne pt. "W Akademii Pana
Kleksa", konkursy wiedzy i recytatorski oraz plastyczny.
W dniach 14-15 kwietnia w Warszawie odbyùa siæ konferencja podsumowujàcej program „Szkoùa
Demokracji”, w której uczestniczyùy
przewodniczàce Samorzàdu
Uczniowskiego wraz z opiekunem.
Podczas konferencji przekazany
zostaù naszej szkole Certyfikat
Szkoùy Demokracji.
15 kwietnia uczniowie klas I-III
z Gùuska i ze Sùotwin uczestniczyli
w wycieczce Naùæczowskà Kolejà
Wàskotorowà z udziaùem telewizji.
Wyjazd uatrakcyjniùy gry i zabawy
integracyjne oraz wspólne pie-

Wycieczka kolejkπ

czenie kieùbasek przy ognisku.
17 maja miaùa miejsce
z a i n i c j o w a n a i przygotowana
przez Samorzàd Uczniowski debata
dotyczàca zasad organizacji
i funkcjonowania szkoùy podstawowej. Cztery grupy, w skùad
której weszli rodzice, nauczyciele
i uczniowie, analizowaùy czæsto
ùamane przez dzieci zasady porzàdkowe. Opracowano ciekawe wnioski,
które ju˝ czekajà, aby od nastæpnego
roku szkolnego wejúã w ˝ycie.
W dniach 13-18 maja goúciùy w naszej szkole i domach uczniów zakwalifikowanych do programu
Erasmus+ dzieci z Rumunii.
W tym roku inaczej ni˝ zwykle klasy starsze spædzaùy Dzieñ Dziecka.
Po przeprowadzonym referendum
uczniowie wyrazili chæã wyjazdu do
parku linowego i tak siæ staùo.
Szlak „Únie˝ka” przetestowaù ich
sprawnoúã fizycznà, a przy okazji

DZIEJOPIS KARCZMISKI
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W parku linowym

byù êródùem wielkiej radoúci.
Do sukcesu szkoùy nale˝y zaliczyã
otrzymanie Certyfikatu
,,Wiarygodna Szkoùa” za
osiàgniæcia edukacyjne,
innowacyjne i programowe oraz
realizowane projekty zewnætrzne.

10 czerwca ju¿ po raz ósmy odby≥ siê Festiwal Kultury i Nauki, który
rozpoczπ≥ siê Dniem Nauki, a zakoñczy≥ Œwiêtem Teatru. Uczniowie
klas szóstych jak zwykle spisali siê na medal zak≥adajπc firmy ¿ywieniowe i recyklingowe, a nastêpnie proponujπc zdrowy posi≥ek
lub ponowne wykorzystanie odpadów próbowali zdobyæ jak
najwiêcej klientów. Zaœ piπtoklasiœci z ko≥a teatralnego „Antrakt”
przygotowali w pigu≥ce najwa¿niejsze pojêcia z teatrem zwiπzane.

Certyfikat przyznany zostaù przez:
Instytut Badañ Edukacyjnych,
Okrægowà Komisjæ Egzaminacyjnà
i Centralnà Komisjæ Egzaminacyjnà.
Udziaù w zawodachkonkursach:
Uczeñ klasy III b Krystian Pyska
w kwietniu reprezentowaù powiat
opolski w Wojewódzkim konkursie
OTWP, uzyskujàc 9 miejsce. Dodatkowo zostaù wyró˝niony jako
najmùodszy uczestnik Eliminacji
Wojewódzkich XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po˝arniczej pt. „Mùodzie˝ Zapobiega
Po˝arom”. Na uwagæ zasùuguje imponujàcy wynik ucznia w eliminacjach powiatowych. Krystian
uzyskaù 40 na 40 punktów!
19 kwietnia 2016r w Szkole
Filialnej w Sùotwinach odbyùo siæ
podsumowanie konkursu pod
hasùem „SZKOLNY TYDZIEÑ
GRZECZNOÚCI I UPRZEJMOÚCI”.
Konkurs trwaù od 11 kwietnia do 15
kwietnia 2016 r.
18 maja uczniowie klasy Kamila
Mædyk oraz Gabriela Pakuùa
uczestniczyùy w konkursie wier-

szy o úw. Janie Pawle II w ramach
IV spotkania z poezjà. Miaùy
równie˝ okazjæ wysùuchaã wierszy
w wykonaniu lokalnych poetów
20 maja Natalia Sawicka z klasy
VI b odebraùa w Warszawie
nagrodæ za zajæcie 2. miejsca
w Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym „Bazgroù”.
Uczennica wykonaùa komiks pt.
„Klasówka z przyrody”.
Wyúmienite wyniki Natalia
osiàgnæùa równie˝ w przedmiotowych konkursach kuratoryjnych z jæzyka polskiego oraz jæzyka
angielskiego. Dziewczynka dostaùa
siæ do etapów okrægowych tych˝e
konkursów. Z jæzyka angielskiego
przeszùa tak˝e do etapu wojewódzkiego, w którym zabrakùo zaledwie
dwóch punktów, aby uzyskaùa
tytuù finalisty.
28 kwietnia 2016 r w Gminnej
Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach odbyùy siæ Eliminacje
Gminne do XXXV Maùego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie tym
klasæ I Szkoùy Filialnej
w Sùotwinach reprezentowaùy
cztery uczennice: Nikola Goleñ,
DZIEJOPIS KARCZMISKI
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Aleksandra Kiciak, Izabela Ludian
oraz Partycja Wawer. Uczennica
Aleksandra Kiciak zajæùa II
miejsce, tym samym kwalifikujàc
siæ do eliminacji powiatowych.
Jakub Karaú z klasy IVB zajàù III
miejsce w eliminacjach powiatowych
XVIII Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego pod hasùem ,,W trosce o nasze bezpieczeñstwo”.
W maju od bie˝àcego roku odbyùy
siæ biegi uliczne w Kazimierzu Dolnym. Nasi uczniowie i tym razem
nie zawiedli zdobywajàc czoùowe
lokaty. Michaù Walczyk I miejsce,
Aleksandra Adamczyk II miejsce,
Ùukasz Smolak III miejsce, Martyna
Kluziak V miejsce, Magda Kopeã V
miejsce. Cieszymy siæ z osiàgniæã
naszych uczniów!
W bie˝àcym roku szkolnym klasy
pierwsze realizowaùy innowacyjny
program autorski pt. „ My bli˝ej
úwiata, úwiat bli˝ej nas ”. W ramach
programu uczniowie odbyli 7
wycieczek edukacyjnych podczas,
których poznali pracæ leúnika,
ogrodnika, sadownika i aktora.
Z pomocà Rodziców zaùo˝yli przyszkolny ogródek, w którym posiali
warzywa i posadzili owoce (pyszne
truskawki).
I miejsce w konkursie
plastycznym pt. „Patataj, patataj
pojedziemy w cudny kraj…”
zorganizowanym przez Gminnà
Bibliotekæ i Dom Kultury w Karczmiskach zdobyù uczeñ klasy
pierwszej Adam Mazur.
W konkursie recytatorskim
wyró˝nienie w eliminacjach gminnych zdobyù Daniel Czapla. III miejsce w konkursie plastycznym pt.
„W magicznym úwiecie Jana Brzechwy ” zdobyù Igor Choùody. II miejsce zdobyù Adam Mazur. Wyró˝nienie zdobyù Antoni Mazur.

Klasy pierwsze w bie˝àcym roku
szkolnym nawiàzaùy wspóùpracæ
z puùawskim schroniskiem dla
zwierzàt organizujàc zbiórkæ kocy
i karmy dla bezdomnych zwierzàt.
Jak co roku S.P. im. M. Rataja
Dzieñ Dziecka spædza kolorowo,
zdrowo i sportowo. Wesoùe zabawy

na œwie¿ym powietrzu w malowniczym plenerze w S≥otwinach
na d≥ugo pozostanπ w pamiêci naszych uczniów.
W konkursie „Z podwórka na
stadion o Puchar Tymbarku”
pierwszaki reprezentowa≥y szko≥ê
w zawodach sportowych. Emocje

towarzyszπce pierwszej bramce zdobytej przez Szymona Maciπga
wzbudzi≥y wiele radoœci.

Przedszkole w Karczmiskach

Przedstawienie „O rybaku i z≥otej
rybce”

Priorytetem w roku przedszkolnym 2015/2016 w pracy przedszkola staùo siæ, ksztaùtowanie
kompetencji jæzykowych dzieci.
Poza wieloma aspektami pracy
przedszkola w tym roku szczególnà
uwagæ w przedszkolu zwrócono na
rozwijanie wúród dzieci umiejætnoúã prawidùowego wypowiadania siæ, ksztaùcenie umiejætnoúci posùugiwania siæ jæzykiem polskim,
wzbogacenie sùownictwa wychowanków, pùynnoúã i poprawnoúã mowy,
oraz rozumienie sùowa mówionego.
Wychodzàc naprzeciw potrzebom
dzieci proponowaliúmy im udziaù
w ró˝nych przedstawieniach teatralnych.
Przedstawieniem, które zapoczàtkowaùo naszà przygodæ
z kulturà jæzyka byùa bajka pt:
„Úpiàca Królewna” wystawiona
przez Teatr Lalki i Aktora z Lublina.
Kolejnà sztukà wystawionà w naszym przedszkolu byùy pouczajàce

scenki pt. „Dobre rady”.
W ramach wspóùpracy z Gminnà
Bibliotekà i Domem Kultury w Karczmiskach zostaliúmy dwa razy zaproszeni na teatrzyki wystawiane
przez aktorów grupy teatralnej
Art–Re z Krakowa. Dzieci miaùy
mo˝liwoúã aktywnego uczestnictwa
w przedstawieniach pt. „Doktor
Dolittle i jego zwierzæta” oraz
„O Rybaku i Zùotej Rybce”.
Wybraliúmy siæ równie˝ do Teatru
Lalki i Aktora w Lublinie na baúñ
„O zaklætym kaczorku”, a nastæpnie
uczestniczyliúmy w przedstawieniu
organizowanym przez Narodowy
Teatr Edukacji w kinie w Poniatowej
pt.: „Czerwony Kapturek”.
Inna formà kompetencji jæzykowej,
rozumienia przekazu informacji jest
udziaù w przedstawieniu cyrkowym.
W tym roku do naszego przedszkola
zawitaù Cyrk Luna prezentujàc
r ó ˝ n o r o d n e umiejætnoúci artystyczne, dostarczajàc dzieciom
wra˝eñ i prze˝yã.
Obserwowane i zdobywane podczas
udziaùu w przedstawieniach
umiejætnoúci dzieci mogùy
wykorzystywaã w czasie samodzielnego
odgrywania ról podczas zabaw
swobodnych jak i równie˝ podczas
uroczystoúci przedszkolnych.
Zdobyte umiejætnoúci jæzykowe,
artystyczne mogliúmy równie˝ obserwowaã u naszych absolwentów
DZIEJOPIS KARCZMISKI
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Dzieñ Babci i Dziadka

bioràc udziaù w przygotowanych
przez nich przedstawieniach pt.:
„Jesieñ” w wykonaniu klasy II „a”
i II „b”, a tak˝e „Calineczka” w wykonaniu dzieci ze szkoùy w Gùusku.
W dniu 16 czerwca w przedszkolu
odbyù siæ cykliczny ju˝ festiwal piosenki dzieciæcej. W tym roku dzieci
zaprezentowaùy swoje umiejætnoúci
úpiewania w jæzyku obcym - angielskim. Goúcinnie wystàpiùa równie˝ grupa z Rogowa.
Inna wa˝na uroczystoúã obchodzona, co rok w przedszkolu to
Dzieñ Dziecka. W tym roku czæúã
dzieci bawiùa siæ na boisku szkolnym w Sùotwinach, czæúã pojechaùa
do Krainy zabawy w Puùawach.
Wszystkie przedszkolaki skakaùy
i zje˝d˝aùy z dmuchanym zamków,
pokonywaùy tory przeszkód.
Puszczaùy kolorowe bañki mydlane,
bawiùy siæ z Myszkà Miki.

Sukces chóru Dmuchawce

Chór Dmuchawce

Od 10 lat chóry szkolne z naszej
gminy z du¿ym powodzeniem uczestniczπ w Ogólnopolskim Projekcie Ministerstwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego: Akademia
Chóralna - Œpiewajπca Polska. Projekt ma na celu rozwój chórów
szkolnych, odnowienie ruchu chó-

ralistyki szkolnej, upowszechnienie
œpiewu oraz edukacjê muzycznπ
dzieci i m≥odzie¿y. W tegorocznym
przeglπdzie Chórów Regionu Lublin Œpiewajπca Polska 2016 XI
Wojewódzkim Konkursie Chórów
Szkolnych, chór ,,Dmuchawce"
ze Szko≥y Podstawowej w Karczmiskach pod dyrekcjπ An¿eli
Kwiatkowskiej zdoby≥ Z≥ote Pasmo.
Gratulujemy uczniom i dyrygentowi, którzy osiπgnêli sukces
i dalej podtrzymujπ wieloletnie tradycje œpiewu chóralnego w gminie
Karczmiska.

Teatr Bomboniera
W czwartek 28 kwietnia 2016
roku odby≥a siê premiera przedstawienia kabaretowego przygotowanego przez panie z Rady
Rodziców przy Publicznym
Gimnazjum im. M. Kopernika
w Karczmiskach. We wspania≥ych
kabaretowych kreacjach w programie ,,Bajki dla Pot≥uczonych’’
wystπpi≥y: Zofia Kapusta, Barbara
Karaœ, Beata Karaœ, Lucyna
Kobia≥ka, Agnieszka Krawczyk,
Edyta Wnuk, Izabela Wójcicka,
Agnieszka Mroczkowska.
P a n i o m a k o m p a n i o w a ≥ n auczyciel gimnazjum - Rados≥aw
Go≥ofit. Obs≥ugπ technicznπ zajπ≥
siê uczeñ gimnazjum Szymon
Wnuk. Panie zbiera≥y przy tej okazji
fundusze na wsparcie dzia≥alnoœci
Rady Didziców. Pomys≥odawcami

Cz≥onkinie Teatru Bomboniera

byli: przewodniczπca Rady Ro- Dêbowska – nauczycielka jêzyka
dziców - pani Zofia Kapusta oraz dy- polskiego.
rektor Zespo≥u Szkó≥ w Karczmiskach - pan Piotr D≥ugosz. Nad
ca≥oœciπ czuwa≥a pani Barbara
DZIEJOPIS KARCZMISKI
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Kulturalni, Organizacje spo≥eczne
Kalendarium wydarzeñ Gminnej Biblioteki i Domu Kultury
10 stycznia 2016 r. 24 FINA£
Wielkiej Orkiestry Œwiπtecznej Pomocy. W caùej Polsce 10 stycznia
2016 roku odbywaùy siæ imprezy,
których gùównym celem byùo zebranie funduszy na zakup urzàdzeñ
medycznych dla oddziaùów pediatrycznych oraz dla zapewnienia
godnej opieki medycznej seniorów.
Cel szczytny i wart propagowania.
Sztab WOÚP dziaùajàcy przy
Gminnej Bibliotece i Domu Kultury wsparùo liczne grono sponsorów oraz 24 wolontariuszy z Karczmisk, Gùuska, Zaborza, Dobrego
i Rogowa. Wszyscy wolontariusze
to uczniowie Zespoùu Szkóù
w Karczmiskach. W pomoc przy

12 lutego 2016 r. Przedstawienie pt. „ Podglπdanie rodaków, czyli na
Zapupiu Dalekim” w wykonaniu Teatru Satyry "Zielona Mrówa".
Teatr powsta≥ w paŸdzierniku 2008 roku. Tworzπ go wychowankowie Bursy Szkó≥ Artystycznych w Lublinie, czyli uczniowie szkó≥
artystycznych i innych lubelskich szkó≥ œrednich

organizacji i przebiegu imprezy
zaanga˝owaùo siæ wiele osób: m.in.

Szkóù w Karczmiskach oraz

ufundowane przez Wójta Gminy

dyrektor, nauczyciele i pracownicy

Gminna Biblioteka i Dom Kultury

Karczmiska i Starostæ Opolskiego.

ZS w Karczmiskach oraz stra˝acy

w Karczmiskach. Konkurs zostaù

Goúcinnie podczas festiwalu wystà-

z OSP w Karczmiskach. Dziæki

objæty Honorowym Patronatem

più chór dzieciæcy „Andantino” z Lu-

zaanga˝owaniu pañ z KGW

przez Wójta Gminy Karczmiska –

blina oraz Chór Zespoùu Szkóù nr 9

w czasie koncertu finaùowego

Pana Janusza Goliszka, Starostæ

w Lublinie. Festiwal zakoñczyù siæ

funkcjonowaùa kawiarenka, z której

Opolskiego – Pana Zenona Ro-

wspólnym odúpiewaniem kolædy

dochód zostaù przeznaczony na

dzika oraz Lubelskiego Kuratora

„Hej, w dzieñ narodzenia…”

wsparcie WOÚP. Sztab nasz zebraù

Oúwiaty – Pana Krzysztofa Babisza.

22 marca 2016 r. mia≥a miejsce

i przekazaù na konto WOÚP

W przeglàdzie konkursowym wziæùo

prezentacja Stoùu Wielkanocnego

11.624,12 PLN, 25,24 EUR i 0,51

udziaù 16 solistów, 11 zespoùów

poùàczona z Kiermaszem Úwiàte-

GBP.

wokalnych oraz 5 chórów m. in.

cznym. T r a d y c y j n e p o t r a w y

23 stycznia 2016 r. Ogólnopolski

z Lublina, Opola Lubelskiego, Po-

wielkanocne oraz wystrój stoùu

Festiwal Kolæd i Pastoraùek. Fe-

niatowej, Kraczewic, Karczmisk,

przygotowaùy panie z KGW i Klubu

stiwal odbywaù siæ pod hasùem:

Zagùoby, Wilkowa, Rogowa oraz

Seniora w Karczmiskach. Podczas

„Wesoùo úpiewajmy, chwaùæ Panu

Kazimierza Dolnego. Ùàcznie wy-

Kiermaszu ozdoby úwiπteczne

dajmy…”. Organizatorami festiwalu

stàpiùo 400 uczestników. Zwyciæzcy

przezentowane byùy przez: Zespóù

byli: Gmina Karczmiska, Zespóù

otrzymali dyplomy oraz statuetki

Szkóù w Karczmiskach, Koùo Kobiet

DZIEJOPIS KARCZMISKI
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„Bobrzanki”, KGW oraz pracownicy
GBiDK
14 kwietnia 2016 r. – odby≥o siê
przedstawienie dla dzieci „Doktor Dolittle i jego zwierzæta” w wykonaniu
artystów teatru Art - Re z Krakowa.
11 maja 2016 r. po raz kolejny goúciliúmy grupæ teatralnà Art-Re.
Tym razem dzieci oglπdaùy
spektakl pt. „O rybaku i zùotej
rybce”.Odwiedziùy nas przedszkolaki z Karczmisk, Gùuska i Sùotwin oraz dzieci ze Specjalnego
Oúrodka Szkolno-Wychowawczego,
w sumie okoùo 180 osób.

Wieczór poezji miêdzypokoleniowej

13 maja 2016 r. w ramach Ty-

Zostaliœmy wyró¿nieni dyplomem za
organizacjê Nocy Bibliotek

godnia Bibliotek wspólnie z Pu-

zentowali seniorzy: Barbara Rud-

04 czerwca 2016 r. W sobotæ

blicznym Gimnazjum im. M. Ko-

nicka, Marek Mokijewski, Wiesùaw

4 czerwca 2016 r. na terenie caùej

pernika w Karczmiskach zorganizo-

Mroczkowski. Utwory swojej ma-

Polski odbyùa siæ II edycja projektu

waliúmy wieczór poezji miædzy-

my Henryki Nowaczek recytowaù

"Noc Bibliotek". Udziaù w tym

pokoleniowej pt. "Ludzie wiersze

syn Jacek Nowaczek oraz seniorka

przedsiæwziæciu wziæùa równie˝

piszà". Wiersze napisane przez

Barbara Ganiec. N a k o n i e c

Gminna Biblioteka i Dom Kultury.

gimnazjalistów recytowaùy:

wysùuchaliúmy wiersza nagranego

"Noc w Bibliotece" rozpoczæliúmy

Wiktoria Gazda, Milena Ejchler,

na pùycie autorstwa Sùawomira

o godz. 18.00 VI Gminnym Tur-

Julia Jarska, Weronika Szaùas,

Goliszka.

niejem Szachowym. Do udziaùu

Anna Araucz, Wiktoria Mirosùaw.

14 maja 2016 r. w ramach Nocy

w Turnieju zgùosiùo siæ 13 zawodni-

Dorobek literacki starszego po-

Muzeów zorganizowaliúmy wyjazd

ków. Rozgrywki prowadzone byùy

kolenia - wiersze Czesùawa Popra-

do Muzeum Siù Powietrznych wDæbli-

w 3 kategoriach: Juniorzy, Kobiety

wy, W≥adysùawa Pietrasa pre-

nie.

i Seniorzy. W kategorii Juniorzy
triumfowaù Michaù Kazanowski.
Na kolejnych miejscach kolejno
uplasowali siæ: Wojciech Kamiñski
i Maciej Krawczyk. W kategorii
Kobiety zwyciæ˝yùa p. Jadwiga
Goliszek. Miejsce drugie wywalczyùa Karolina Siedliska. Po trzecià
lokatæ siægnæùa p. Agnieszka
Krawczyk. W kategorii Seniorzy
miejsce pierwsze zajàù p. Robert

28 kwietnia 2016 r. w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury
w Karczmiskach odby≥y siê eliminacje gminne XXXV Ma≥ego
Konkursu Recytatorskiego, podczas których zaprezentowa≥o siê
41 recytatorów – eliminacji szkolnych. 10 osób wytypowano do
eliminacji powiatowych.

Bùaziak, drugie - Daniel Siedliski,
a trzecie - p. Tomasz Siedliski.
Turniej szachowy zakoñczyù siæ
wræczeniem zwyciæskim "trójkom"
pucharów i d y p l o m ó w o r a z
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p o d z i æ k o w a ñ dla pozostaùych
uczestników. Od godz. 19.00 pod
hasùem: "Na tropie staro˝ytnych
cywilizacji" rozpoczæùy siæ atrakcje
dedykowane najmùodszym czytelnikom. Uczestnicy spotkania
w czasie krótkiej prezentacji
multimedialnej z a p o z n a l i s i æ
z ciekawostkami na temat staro˝ytnego Egiptu. Wúród licznych zabaw znalazùy siæ zagadki
Sfinksa, czytanie tekstu w lustrzanym odbiciu oraz rozszyfrowywanie egipskich hieroglifów. Nie
zabrakùo równie˝ afrykañskich zabaw muzyczno - ruchowych, ale
najwiæcej radoúci i úmiechu wywoùaùo banda˝owanie mumii. "Noc
w Bibliotece" dla najmùodszych,
zakoñczyùa siê projekcjπ filmu pt.
"Magiczne drzewo". O d g o d z .
2 1 . 0 0 na paùacowym tarasie, ruszyùa biblioteczna "Kawiarenka
pod gwiazdami". Wystrój tarasu
i jego najbli˝szego otoczenia,
pùynàca z gùoúników spokojna, nastrojowa muzyka, stworzy≥y magiczny klimat do wieczoru poezji.
Wiersze stworzone przez mieszkañców Karczmisk oraz nastrojowe,
liryczne wiersze uznanych poetów
prezentowaùa p. Barbara Ganiec.
Przepyszne ciasta do "kawiarenki"
przygotowaùy panie z Koùa Gospodyñ
Wiejskich w Karczmiskach oraz
pracownicy naszej instytucji.
Dyrektor
Gminnej Biblioteki
i Domu Kultury
w karczmiskach

15-26 lutego 2016 r. Ferie Zimowe – jak co roku w okresie
zimowej przerwy w nauce, GBiDK zorganizowa≥o szereg
atrakcyjnych gier i zabaw dla dzieci i m≥odzie¿y.
Odby≥o siê przedstawienie dla dzieci pt. „ O dwóch takich co ukradli ksiê¿yc” w wykonaniu artystów krakowskiego teatru Art-Re z Krakowa oraz Turniej Szachowy.
DZIEJOPIS KARCZMISKI
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Rajd do Grodziska w ¯mijowiskach

27 maja 2016 r. pojechaliœmy na rajd rowerowy do
Grodziska w ¯mijowiskach. O tym historycznym
miejscu opowiedzia≥ nam archeolog z Muzeum

Nadwiœlañskiego w Kazimierzu Dolnym Pan Sebastian Za≥uski. W rajdzie udzia≥ wziê≥o 27 osób.

Rajd do Pomorza

18 czerwca 2016 r. w ramach ogólnopolskiej akcji
„Odjazdowy Bibliotekarz” mi≥oœnicy ksiπ¿ek
i aktywnego spêdzania czasu wolnego w liczbie
oko≥o 100 osób wziêli udzia≥ w rajdzie rowerowym
Karczmiska-Pomorze. Uczestnicy wyruszyli spod
Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Karczmiskach. Trasa wynosi≥a 18 km, najm≥odszy

uczestnik mia≥ 5 lat, a najstarszy 77. Pogoda nam
dopisa≥a, humory równie¿. Organizatorami rajdu
byli: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu
Lubelskim, Wydzia≥ Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim oraz Gminna Biblioteka i Dom Kultury
w Karczmiskach.

DZIEJOPIS KARCZMISKI
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Ko≥o Gospodyñ Wiejskich
Ko≥o Gospodyñ Wiejskich
w Karczmiskach od wielu lat bierze
czynny udzia≥ w wielu imprezach
kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Karczmiska. Rok 2016
rozpoczêliœmy spotkaniem Noworoczno-Karnawa≥owym. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni
goœcie m.in. w≥adze Gminy, dyrektorzy i pracownicy jednostek
kulturalnych i oœwiatowych oraz
kole¿anki z zaprzyjaŸnionych organizacji.
10 stycznia w czasie koncertu
fina≥owego 24 Fina≥u Wielkiej
Orkiestry Œwiπtecznej Pomocy
nasz Zespó≥ œpiewaczy wspólnie
z Kapelπ „Karczmiaki” wystπpi≥
z krótkim koncertem.
Zorganizowa≥yœmy rówmie¿
kawiarenkê. Dochód ze sprzeda¿y
przepysznych ciast zosta≥ przekazany na WOŒP.
Wystêpowa≥yœmy w Ogólnopolskim
Festiwalu Kolêd i Pastora≥ek.
W okresie wielkanocnym wykonane

Wystêp Zespo≥u œpiewaczego KGW wraz z Kapelπ ludowπ „Karczmiaki”

przez nas tradycyjne potrawy i wypieki wielkanocne zaprezentowane
zosta≥y podczas zorganizowanej
przez GBiDK prezentacji „Stó≥
Wielkanocny”.
4 czerwca na zaproszenie GBiDK
- organizatora Nocy Bibliotek
serwowa≥yœmy nasze wypieki
w „Kawiarence pod gwiazdami”.
KGW bierze równie¿ udzia≥

w wielu imprezach, spotkaniach
i konkursach organizowanych na
terenie powiatu opolskiego (mi.in.
Œwiêto Kwitnπcych Sadów w Józefowie n/Wis≥π)
Ma≥gorzata Karaœ

Przewodniczπca KGW
w Karczmiskach

Klub Seniora
Wycieczka

do Warszawy

Uczestnicy wycieczki przed pomnikiem I. J. Paderewskiego
w £azienkach Królewskich
DZIEJOPIS KARCZMISKI
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22 kwietnia cz≥onkowie Klubu
Seniora, Ko≥a Gospodyñ Wiejskich
i Ko≥a Kobiet ,,Bobrzanki''
u c z e s t n i c z y l i w wycieczce do
Warszawy.
W programie znalaz≥o siê: zwiedzanie Sejmu RP, Starych Powπzek
i spacer po Starym Mieœcie. Pani
przewodnik, która towarzyszy≥a
grupie w Sejmie oprowadzi≥a nas

po ca≥ym gmachu Parlamentu,
przekaza≥a o nim najwa¿niejsze
wiadomoœci i ciekawostki. Mo¿na
by≥o obejrzeæ Salê Posiedzeñ
S e j m u , h o l g ≥ ó w n y , tablicê
upamiêtniajπcπ pos≥ów II
Rzeczypospolitej, którzy zginêli
w czasie II wojny œwiatowej,
t a b l i c ê upamiêtniajπcπ
parlamentarzystów którzy zginêli
w katastrofie lotniczej pod
Smoleñskiem, gablotê z laskami
marsza≥kowskimi z poprzednich
wieków, Salê Kolumnowπ,
pamiπtkowπ tablicê
upamiêtniajπcπ wizytê Jana
Paw≥a II oraz makietê kompleksu
budynków sejmowych. Na
chwilê wstπpiliœmy do zespo≥u
pa≥acowo-ogrodowego
w £ a z i e n k a c h Królewskich,
przeszliœmy Starówkπ Warszawskπ
i pod Kolumnπ Króla Zygmunta
III Wazy zrobiliœmy sobie
pamiπtkowe zdjêcie. Zwiedziliœmy
równie¿ Bazylikê Archikatedralnπ
pw. œw. Jana Chrzciciela, w której
pochowani sπ król Stanis≥aw August Poniatowski, prezydent Ga-

briel Narutowicz, premier Ignacy
Jan Paderewski, kardyna≥ Stefan
Wyszyñski, pisarz Henryk Sienkiewicz i wiele innych znanych
osobistoœci.
W programie wycieczki by≥o
równie¿ zwiedzanie cmentarza
powπzkowskiego zwyczajowo zwanego Stare Powπzki. Cmentarz ten
istnieje od 1790 roku a pochowani
sπ tu wybitni i zas≥u¿eni Polacy.
Przewodnik oprowadzi≥ nas po
cmentarzu i zapozna≥ z historiπ
tego miejsca. Grupa przesz≥a
Alejπ Zas≥u¿onych, zwiedzi≥a
katakumby, a w nich grób, m. in.
Czes≥awa Niemena i Ireny Jarockiej. Przy grobach zas≥u¿onych i znanych postaci z nostalgiπ zatrzymano
siê na d≥u¿ej.
Wycieczka by≥a bardzo udana,
uczestniczy≥o w niej 50 osób. Wszyscy wrócili zadowoleni i pe≥ni
wra¿eñ z nadziejπ, ¿e to nie ostatni
taki wyjazd do Warszawy.
Klub Seniora

Seniorzy

w krêgu sztuki
Cz≥onkowie Klubu Seniora
w Karczmiskach w planach
spotkañ na rok bie¿πcy postawili sobie bardzo ambitne
zadanie. W pierwszym pó≥roczu
uczestniczyli w cyklu 5 spotkañ
poœwiêconych zagadnieniom
sztuki. Pog≥êbili swojπ wiedzê
z dziedziny malarstwa, rzeŸby
i architektury. Poznane informacje przydatne by≥y przy
zwiedzaniu w czasie organizowanych wycieczek .
Jesieniπ seniorzy bêdπ
u c z e s t n i c z y æ w warsztatach
komputerowych, teatralnych
i plastycznych. Bêdπ projektowaæ foto-kalendarze oraz przedstawiπ dowolnie przez siebie wybranπ inscenizacjê. Wykonajπ
grafiki w technice linorytu.
Bêdπ równie¿ tworzyæ wyroby
z zakresu rzemios≥a artystycznego.
Marek Mokijewski

Grodzisko w Chodliku
Wirtualne

Muzeum

Chodlika

– www.chodlik.edu.pl

Logo Wirtualnego Muzeum Chodlika

Przeszùo rok temu podczas
wykopalisk w Chodliku narodziù
siæ pomysù przybli˝enia wszystkim zainteresowanym wyników
DZIEJOPIS KARCZMISKI
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badañ archeologicznych prowadzonych o d s t u l a t n a
obszarze Kotliny Chodelskiej.
Postanowiliúmy go zrealizowaã
poprzez wirtualny spacer po dziedzictwie kulturowym regionu.
Ka˝dy kto wejdzie na stronæ
Wirtualnego Muzeum w Chodliku
- chodlik.edu.pl – ma mo˝liwoúã
odbycia opartego na panoramach
sferycznych wirtualnego spaceru
po wszystkich czterech grodziskach

Kotliny Chodelskiej: Chodliku –
badanym przez nas od dwóch lat,
›mijowiskach – gdzie znajduje siæ
obecnie skansen archeologiczny
i siedziba Grodziska ›mijowiska
oddziaùu Muzeum Nadwiúlañskiego
w Kazimierzu Dolnym, Kùodnicy –
które w tym roku bædziemy badaã
wykopaliskowo oraz po Podgórzu,
z którego rozpoúciera siæ piækny
widok na dolinæ Wisùy. Dodatkowo
pokazaliúmy kolejne stanowiska
archeologiczne które badamy,
czyli wczesnoúredniowieczny
waù podùu˝ny schowany w chodlikowskim lesie oraz cmentarzysko kurhanowe. Wirtualny
spacer wzbogacony jest materiaùami multimedialnymi. Wædrujàc
po Kotlinie Chodelskiej mo˝emy
otwieraã poszczególne tablice informacyjne, gdzie znajdziemy szereg informacji o dziedzictwie kulturowym regionu, zabytkach, grodziskach i pracy archeologów
a tak˝e galerie odkrytych tu
zabytków. Do ich stworzenia zostaùy wykorzystane zarówno materiaùy archiwalne z badañ archeologicznych prowadzonych na grodzisku w latach 1952-1974 oraz 20012002 jak te˝ najnowsze materiaùy
z badañ nieinwazyjnych i prac
dokumentacyjnych prowadzonych
przez nas na grodzisku od 2013 r.
Opracowane zostaùy równie˝ modele
3D (sketchfab.com/chodlik), plastyczne rekonstrukcje i wizualizacje grodziska oraz ró˝nych aspektów kultury materialnej i duchowej
wczesnoúredniowiecznych Sùowian
– oczywiúcie na podstawie wyników
badañ naukowych! Strona
Wirtualnego Muzeum w Chodliku

Grodzisko w Chodliku - widok z lotu ptaka

stanowi ùatwo przystæpne
kompendium wiedzy na temat
archeologii regionu. Mamy
nadziejæ, ˝e zainteresuje ona
zarówno mieszkañców Kotliny Chodelskiej mogàcych lepiej zapoznaã
siæ z bogactwem dziedzictwa kulturowego regionu, a tak˝e zachæci
ludzi z dalszych okolic do
odwiedzania tych terenów.
Projekt zostaù zrealizowany
z r a m i e n i a Stowarzyszenia
Naukowego Archeologów Polskich
Oddziaù w Warszawie dziæki
úrodkom Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego z puli na
upowszechnianie nauki. Stworzenie Wirtualnego Muzeum Chodlika nie byùoby mo˝liwe bez
pomocy naszych przyjacióù
i partnerów z Oddziaùu ›mijowiska Muzeum Nadwiúlañskiego
w Kazimierzu Dolnym, w szczególnoúci mgr. Pawùa Lisa oraz
mgr Katarzyny Tajer. Dziæki nim
mogliúmy pokazaã Wam znajdujàce
siæ w muzealnych zbiorach zabytki
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z wieloletnich badañ Chodlika oraz
caùej Kotliny Chodelskiej.
Nieocenione byùo równie˝ wsparcie jakiego udzieliùa nam profesor
dr. hab. Stanisùawa HoczykSiwkowa, wieloletnia badaczka
Chodlika oraz okolic. Dziæki
udostæpnionym nam materiaùom
mo˝liwe byùo stworzenie znacznej
czæúci materiaùów edukacyjnych
oraz wizualnych. Nasz projekt
bædzie dalej rozwijany i uzupeùniany o najnowsze technologie,
m.in. o wirtualne spacery oparte na
filmie sferycznym.
£ukasz Miechowicz
Kierownik Misji Archeologicznej
w Chodliku
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Warszawa

Najlepiej wœród stryjków i wujenek...
Ktoœ mo¿e zapytaæ, co goœæ spoza
Karczmisk mo¿e o nich wiedzieæ.
Fakt, przyznajê siê bez bicia, nie przyszed≥em na œwiat w Karczmiskach. Na swoje usprawiedliwienie
jednak dodam, ¿e stπd pochodzi≥
mój ojciec Jan, którego powojenne
losy rzuci≥y w g≥πb Polski i ¿e po raz
pierwszy pojawi≥em siê w Karczmiskach parê miesiêcy po urodzeniu
w 1952 roku, a potem przez kolejne
dekady zje¿d¿a≥em tu ka¿dego lata,
a nawet i czêœciej.
Szczególny nawa≥ wizyt w Karczmiskach przypad≥ na czas nauki
w szkole œredniej i na studiach.
Bywa≥em tu wówczas przez dwa-trzy
miesiπce w ka¿de letnie wakacje.
Podczas gdy moi szkolni koledzy
p≥awili siê w mazurskich jeziorach,
wêdrowali po górach czy korzystali
z innych przyjemnoœci, ja - pomagajπc
stryjowi Zygmuntowi przy ¿niwach
i obrzπdku - nauczy≥em siê kosiæ,
oraæ, bronowaæ, zwoziæ zbo¿e, m≥óciæ cepem, doiæ krowy, zaprzêgaæ
i powoziæ i Bóg wie czego tam jeszcze. W ka¿dym razie, nie bez dumy
mogê powiedzieæ, ¿e w okolicy
uwa¿ano mnie za jednego z lepszych
kosiarzy, czasami nawet stawiajπc
za wzór miejscowym zawodowcom.
Najwa¿niejsze chyba jednak by≥o
to, ¿e czu≥em siê tu cz≥onkiem jednej
wielkiej rodziny. Gdziekolwiek siê
cz≥owiek obróci≥, to albo wujenka
czy wujek, albo ciocia lub babcia, albo
dziadek stryjeczny bπdŸ wujeczny
– krótko mówiπc sami bliscy lub
dalsi krewni, a wœród nich Ha≥asowie,
Wasiakowie, Bartosiowie, Dyrlowie,
Walczykowie i inni.
Tu, oczywiœcie, mia≥em te¿ kolegów
i kole¿anki.

Tu zapali≥em pierwszego papierosa
(na≥óg rzucony) i wypi≥em pierwszy
w ¿yciu kieliszek mocnego trunku.
Takich „tu” mo¿na by wyliczyæ
sporo, ale poprzestanê na atrakcji,
jakπ by≥y dla mnie seanse filmowe
w latach 50. i 60-tych, organizowane w jednym z budynków na stacji wπskotorówki. Jeœli dobrze
pamiêtam, projektor i taœmê
przywo¿ono tam raz na dwa-trzy
tygodnie, w ka¿dym razie wiadomoœæ o planowanym pokazie
œciπga≥a do kina t≥umy.
Sala zawsze by≥a pe≥na. Ludzie
zje¿d¿ali furmankami, rowerami,
przychodzili na piechotê. Zimπ zasiadano na widowni w p≥aszczach,
ko¿uchach i kufajkach, a zarówno
przed jak i po seansie, dzielono siê
wra¿eniami, rozmawiano o najrozmaitszych sprawach. Widaæ
by≥o, ¿e ludzie przyje¿d¿ajπ nie
tylko na film, ale te¿ – a mo¿e
g≥ównie po to, by siê spotkaæ,
pogadaæ, po¿artowaæ.
Z czasem seanse przeniesiono do
nowego domu kultury w centrum
Karczmisk. By≥a tam sala widowiskowa ze scenπ i ekranem.
Pokazywano nie tylko filmy. Prê¿nie
dzia≥a≥ miejscowy teatr prowadzony
przez mojego stryja, raz na jakiœ
czas na wystêpy goœcinne
przyje¿d¿a≥y mniej lub bardziej znane kabarety, zespo≥y muzyczne i taneczne. Odbywa≥y siê tam równie¿
imprezy œrodowiskowe; na jednπ
z nich zabra≥a mnie kiedyœ babcia
Stefcia – gospodynie z Karczmisk
zasiad≥y wówczas za krosnami i - przêdπc - œpiewa≥y ró¿ne piosenki.
Nowa sala przez kilka kolejnych
lat stanowi≥a centrum kultury,
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rozrywki i integracji. Niestety,
z roku na rok zaczê≥a pustoszeæ.
Podczas ka¿dych kolejnych wakacji widzia≥em, ¿e na filmy czy
wystêpy przychodzi coraz mniej
chêtnych. Wyjaœnienie by≥o proste
– konkurencjê robi≥a telewizja. Ludzie woleli pooglπdaæ coœ w domu
ni¿ wybieraæ siê do wsi.
Budynek stopniowo popada≥ w ruinê. Przez jakiœ czas dzia≥a≥a w nim
jeszcze biblioteka z czytelniπ, którπ
prowadzi≥a moja stryjenka Marysia, ale i to skoñczy≥o siê. Po prostu
budynek – czy to z powodu fuszerki
wykonawcy, czy z innych przyczyn
– najzwyczajniej w œwiecie siê
rozpad≥. I nie zosta≥ po nim œlad.
Co prawda, starego domu kultury
ju¿ nie ma, ale na szczêœcie wciπ¿ sπ
w Karczmiskach ludzie ¿ywo zainteresowani swojπ ma≥π ojczyznπ.
Z prawdziwπ przyjemnoœciπ oglπdam
na stronie internetowej gminy
chocia¿by kalendarz imprez na ten
rok; wra¿enie robi wiele z prezentowanych akcji, szczególnie
tych zwiπzanych z teatrem i tradycjπ.
Wspomnê tylko przyk≥adowo
o Ogólnopolskim Festiwalu Kolêd
i Pastora≥ek, Miêdzynarodowym
Dniu Teatru zorganizowanym
przez ko≥o Antrakt, Festiwalu Kultury i Nauki, goœcinnym wystêpie
Teatru Satyry - Zielona Mrówa z Lublina.
Dziêki Bogu, duch teatralnokulturalny mieszkañców Karczmisk nie ginie.
Zbigniew Czarnecki

Ekologia, zdrowie, sport
Odnawialne èród≥a Energii (OZE)
WÀTPLIWOÚCI CZY
EMOCJE
OZE - czyli odnawialne êródùa

w elektrowniach wiatrowych) sà

i cieplnej. Powszechnie stosowana

mocno zwiàzane z lokalnymi

w gospodarstwach domowych,

warunkami klimatycznymi

majàcych dostæp do biomasy.

energii - to hasùo nie wszystkim zna- i terenowymi. Potencjaù energety-

Energia geotermalna jest po-

ne. Nie oznacza to, ˝e nie sto-

czny wiatru w województwie

zyskiwana z wnætrza ziemi. Wody

sowane. Od lat, wielu mieszkañc-

lubelskim jest stosunkowo du˝y,

geotermalne w Polsce majà sto-

ów Karczmiska ogrzewa swoje

ale rozwojowi tego rodzaju

sunkowo niskà temperaturæ i dla-

domy lub przygotowuje ciepùà

energetyki zaszkodziùy zùe

tego te˝ wykorzystywane sà gùównie

wodæ u˝ytkowà, spalajàc drewno

l o kal i zac j e niektórych farm

na cele ciepùownicze – ogrzewanie

lub mieszankæ wægla i drewna

wiatrakowych i protesty

mieszkañ i przygotowanie ciepùej

(biomasa). Sà te˝ zamontowane na

okolicznych mieszkañców.

wody u˝ytkowej, jak i lecznicze.

domach nieliczne instalacje

Sporadycznie sà stosowane maùe

Nie stosowana w gospodarstwach

solarne i fotowoltaiczne. I tym spo-

wiatraki w gospodarstwach

domowych.

sobem wpisujemy siæ w politykæ

domowych.

Energia sùoneczna jest po-

zmniejszania z u ˝ y c i a p a l i w

Biomasa to produkty rolnicze

wszechnie dostæpnym, caùkowicie

kopalnych na rzecz biopaliw i ener-

i leúne, wykorzystywane dla celów

czystym i najbardziej naturalnym

gii ze sùoñca.

energetycznych. Jest to: drewno

êródùem energii. Mo˝e byã wy-

A teraz trochæ teorii.

i gaùæzie z przecinki sadów, zræbki

korzystywana do zaspokojenia

Do podstawowych rodzajów od-

z upraw energetycznych, sùoma

potrzeb na ciepùà wodæ i ciepùo do

nawialnych êródeù energii nale˝à:

roúlin zbo˝owych, alkohole, olej

ogrzania mieszkañ ( i n s t a l a c j e

energia wodna, energia wiatrowa,

rzepakowy, biogaz z nawozu

s o l a r n e), jak i do produkcji

biomasa, êródùa geotermalne,

organicznego produkcji zwierzæcej,

e n e r g i i e l e k t r y c z n e j ( f o t o-

êródùa fotowoltaiczne.

biogaz z osadów úciekowych,

woltaika). Zasoby energii sùone-

Energetyka wodna, (produkcja

odpadów komunalnych, drzewa

cznej w Polsce charakteryzujà siæ

energii elektrycznej w elek-

i gaùæzie z przecinki i sieã sanitarnych

nierównomiernym r o z k ù a d e m

trowniach wodnych) ma w Polsce

lasów, odpady z przemysùu

c z a s o w y m w ciàgu roku.

najwiæksze tradycje, mimo sùabych

drzewnego, trociny itd. Jest

Osiemdziesiàt procent rocznej

warunków do jej rozwoju. Energia

uznawana za odnawialne êródùo

sumy nasùonecznienia przypada na

wodna jest ekologicznie czysta, ale

energii o najwiækszych zasobach

okres od poczàtku kwietnia do

dostæpna jedynie na obszarach po-

w Polsce. Biomasa mo˝e byã

koñca wrzeúnia. W województwie

siadajàcych odpowiednio du˝o

wykorzystywana dla celów

lubelskim wystæpujà najlepsze wa-

opadów oraz korzystne ukszta-

energetycznych w procesach

runki nasùonecznienia w kraju.

ùtowanie terenu. Nie stosowana

bezpoúredniego spalania biopaliw

Obecnie energia sùoneczna wy-

w gospodarstwach domowych.

staùych i gazowych lub prze-

korzystywana jest jako êródùo

Zasoby energii z wiatru

twarzana na paliwa ciekùe, do

ciepùa poprzez instalacjæ kolek-

(produkcja energii elektrycznej

produkcji energii elektrycznej

torów sùonecznych ogrzewajàcych
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wodæ i produkcji energii elekt-

energii odnawialnej w caùkowitym

w dùu˝szym okresie u˝ytkowania

rycznej w instalacjach maùych

zu˝yciu energii. Dlatego te˝ rynek

instalacji, pomimo koniecznoúci

mocy w gospodarstwach do-

oze bædzie musiaù siæ rozwijaã.

poniesienia czæúci kosztów na

mowych.

Co

dla

wstæpie. Zakup tych˝e instalacji -

Pomimo rosnàcego znaczenia

gospodarstw domowych?

bez wsparcia z projektu - jest dziú

oze nale˝y mieã úwiadomoúã, ˝e

Warto braã udziaù w unijnych

mocno wàtpliwy ekonomicznie

w najbli˝szych dziesiæcioleciach

programach pomocowych

i raczej tylko dla miùoúników

zasadnicza czæúã energii elekt-

przy g o t o w y w a n y c h p r z e z

czystej energii, nieoczekujàcych

rycznej i ciepùa bædzie produkowa-

pracowników Urzædu Gminy

zwrotu poniesionych nakùadów

na w du˝ych elektrowniach i elektr-

na zakup maùych, domowych

finansowych.

ociepùowniach spalajàcych paliwa

instalacji solarnych lub fotowolta-

kopalne. Jednoczeúnie Polska,

icznych. Bædzie to skutkowaùo

bædàc

Unii

czystszym powietrzem w Karcz-

Europejskiej, bædzie musiaùa

miskach i wymiernym zyskiem

uzyskaã do 2020 r. 15-proc. udziaù

finansowym u˝ytkowników

czùonkiem

to

oznacza

Zbigniew Grela

G≥os Lekarza Rodzinnego
Rak szyjki macicy to bardzo
groŸna choroba, jeden z czêstszych
nowotworów z≥oœliwych wœród kobiet na ca≥ym œwiecie. W Polsce
wœród kobiet miêdzy 15 a 44 rokiem ¿ycia jest czwartym z kolei
najczêœciej wystêpujπcym nowotworem i stanowi drugπ w kolejnoœci przyczynê zgonu z powodu nowotworu. Przeprowadzone
badania udowodni≥y, ¿e przyczynπ
i koniecznym czynnikiem rozwoju
tej choroby sπ rakotwórcze typy
wirusa HPV (human papillomavirus).
Oznacza to, ¿e rak szyjki macicy
nie rozwinie siê bez obecnoœci tego
wirusa.
Odkrycie, ¿e przyczynπ zachorowania na raka szyjki macicy
jest zaka¿enie wirusem HPV by≥o
prze≥omowym wydarzeniem we
wspó≥czesnej medycynie i zosta≥o
uhonorowane Nagrodπ Nobla.
Dziêki temu odkryciu mo¿liwe by≥o
stworzenie szczepionek, które

chroniπc organizm przed
zaka¿eniem g≥ównymi
rakotwórczymi typami wirusa
w efekcie chroniπ przed rozwojem
raka szyjki macicy.Dlaczego najlepiej szczepiæ dziewczynki w m≥odym wieku? Jest kilka powodów.
W grupie dziewczynek 10-14 letnich osiπgana jest o wiele lepsza
odpowiedŸ immunologiczna ni¿
w wieku póŸniejszym, uzyskuje siê
du¿o wy¿sze poziomy przeciwcia≥.
Najlepszy efekt profilaktyczny
osiπgamy szczepiπc zanim dojdzie
do kontaktu z wirusem, czyli przed
inicjacjπ seksualnπ. Szczepienie
przeciwko rakowi szyjki macicy od 2008 roku znajduje siê
w Programie Szczepieñ
O c h r o n n y c h jako szczepienie zalecane. Jest najlepszπ metodπ na unikniêcie
zaka¿enia rakotwórczym
wirusem.Oczywiœcie nale¿y
pamiêtaæ o badaniach cytologi-
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cznych (cytologia pozwala wykryæ
istniejπce ju¿ zmiany i rozpoczπæ
leczenie we wczesnych stadiach
choroby). Optymalnπ formπ profilaktyki jest szczepienie, a nastêpnie w wieku doros≥ym regularne
wykonywanie badañ cytologicznych.
Od roku 2015 roku, dziêki
s f i n a n s o w a n i u przez Gminê
Karczmiska kosztów zakupu szczepionek, szczepimy przeciwko HPV
wszystkie dziewczynki w dwunastym roku ¿ycia zamieszka≥ych
na terenie gminy Karczmiska.
Wierzê, ¿e w nastêpnych latach
kolejne roczniki dziewczπt bêdπ
objête tym programem czym
w sposób bardzo znaczπcy przyczynimy siê do ochrony tych osób
przed tak groŸnπ œmiertelnπ
chorobπ.
Renata Goliszek
- pediatra, lekarz rodzinny

Halowy turniej piùki no˝nej w Karczmiskach

Zwyciêzcy turnieju

W niedzielê 21 lutego 2016 r. do
Karczmisk zjechaùa elita piùkarska
dziewczàt w piùce no˝nej Polski.
W I Ogólnopolskim Halowym
Turnieju Piùki No˝nej o puchar
Wójta Gminy Karczmiska
uczestniczyùy nastæpujàce zespoùy:
MUKS Praga Warszawa, UKS
Zàbkownia Zàbki, UKS Dubler
Opole Lubelskie, UKS Harasiuki,
Górnik Ùæczna, Czwórka Radom,
Sygnaù Chodel, TKM Kàty i Sparta

Biùgoraj. Patronat nad imprezà
objàù Wójta Gminy Karczmiska
i Starosta Opolski.
Zawody zostaùy podzielone na
dwie czæúci. W pierwszej czæúci
rywalizowaùy ze sobà dziewczæta
w kategorii 2004 r. i mùodsze.
W finale UKS Dubler pokonaù
Zàbkowniæ Zàbki 2:1. Najlepszà
zawodniczkà tej kategorii wybrano
Paulinæ Zaniewskà
(SUCHOWICZTEAM/Dubler),
królowà strzelczyñ zostaùa
Wiktoria Krasieñko (Zàbkownia),
a najlepszà bramkarkà – Julia Feman
(Harasiuki).
W drugiej czæúci turnieju
rywalizowaùy ze sobà dziewczæta
w kategorii 2002 i mùodsze. Po
remisie (1:1) w finale pomiædzy
Czwórkà Radom, a MUKS Praga II
Warszawa - sædzia odgwizdaù rzuty

karne. Lepsze okazaùy siæ piùkarki
z Radomia, które pokonaùy
dziewczæta z Warszawy. 2:1.
Najlepszà zawodniczkà tej
kategorii wybrano: Ameliæ Chmura
(Czwórka Radom), najlepszà
bramkarkà - Juliæ Ró˝yckà (MUKS
Praga Warszawa), a królowà
strzelczyñ Anitæ Kania (UKS
Dubler Opole Lubelskie).
Organizatorem turnieju byli:
Gmina Karczmiska, Zespóù Szkóù
w Karczmiskach, UKS Dubler
Opole Lubelskie i Gminna
Biblioteka i Dom Kultury
w Karczmiskach. Sprawnie
zorganizowany turniej wsparli
sponsorzy: LZS w Lublinie, LZPN
w Lublinie i Naùæczowska Spóùka
Handlowa Sp. z o.o.

Dzieñ Kobiet na sportowo
Pomysùów na úwiætowanie Dnia
Kobiet jest du˝o. Dla grupy
aktywnych sportowo pañ byùo to
uczestnictwo w „Turnieju Piùki

Siatkowej z okazji Dnia Kobiet
o Puchar Wójta Gminy
Karczmiska” organizowanym
6 marca 2016 roku w Hali

Turniej Kobiet
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Sportowej Zespoùu Szkóù
w Karczmiskach.
Zmagania sportowe z odrobinà
adrenaliny uwolniùy endorfiny
u wszystkich pañ, by potwierdziã
motto turnieju „Szczæúcie to
kobieta”.
Najbardziej szczæúliwe, gdy˝
z pucharem za zajæcie I miejsca,
wyjechaùy z Karczmisk „Ùadne
Kwiatki” ze Úwidnika. Odrobinæ
mniej szczæúliwe, (ale po zaciætym
i piæknym sportowo meczu ze
zwyciæ˝czyniami) zakoñczyùy
turniej gospodynie „Matki, ›ony
i Kochanki” Opole Lubelskie. III
miejsce wywalczyùy „Kuleczki”
z Kraúnika a IV „Old Stars”
Puùawy. Gratulujemy wszystkim
zespoùom.

Halowy turniej mùodzików

Turniej m≥odzików

W niedzielæ 6 marca 2016 r.
w Hali Sportowej Zespoùu Szkóù
w Karczmiskach zostaù rozegrany
Halowy Turniej Piùki No˝nej
Mùodzików rocznik 2006 i mùodsi.
Organizatorem turnieju byù
Uczniowski Klub Sportowy
Zespoùu Szkóù w Karczmiskach.

Do wspóùzawodnictwa w rozgrywkach zgùosiùo siæ 8 dru˝yn:
MSKS Puùawiak I, MSKS Puùawiak
II, CKFiS Beù˝yce I, CKFiS Beù˝yce
II, UKS Karczmiska, Koñskowola,
Dubler Opole Lubelski I, Dubler
Opole Lubelskie II. Rozgrywki
rozpoczæùy siæ od godziny 9.00

grajàc ka˝dy z ka˝dym. Zwyciæzca
wyùoniony zostaù dopiero o godzinie
15:30. Rywalizacja w caùym turnieju
przebiegùa na wysokim poziomie.
Walka wymagaùa od uczestników
du˝ego wysiùku i peùnej mobilizacji.
Spotkania byùy bardzo
emocjonujàce i wyrównane.
Ostatecznie kolejnoúã w turnieju
byùa nastæpujàca:
- I miejsce – MSKS Puùawiak II,
- II miejsce – CKFiS Beù˝yce I,
- III miejsce – Dubler Opole
Lubelski I,
- IV miejsce – Koñskowola,
- V miejsce - MSKS Puùawiak I,
- VI miejsce - CKFiS Beù˝yce II,
- VII miejsce – UKS Karczmiska,
- VIII miejsce - Dubler Opole
Lubelskie II.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiàtkowe medale a zwyciæzcy
piækne puchary.

Zawody stra¿ackie

Zawody stra¿ackie

W dniu 12 czerwca 2016 r.
w Z a b o r z u odbyùy siæ zawody
Sportowo-Po˝arnicze zorganizowane przez Komendæ Powiatowà
Pañstwowej Stra˝y Po˝arnej
w Opolu Lubelskim dla jednostek
Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych

z gmin: Józefów, Karczmiska,
Ùaziska i Wilków.
Z terenu gminy Karczmiska
w zawodach uczestniczyùo 8
j e d n o s t e k OSP, a kolejnoúã
zajætych miejsc przedstawia siæ
nastæpujàco:
1 OSP Zaborze,
2 OSP Noworàblów,
3 OSP Wolica,
3 OSP Wymysùów
4 OSP Karczmiska Drugie,
5 OSP Chodlik,
6 OSP Sùotwiny,
7 OSP Karczmiska
Jednostka OSP Zaborze z wynikiem
94 punkty zajæùa równie˝ pierwsze
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Wrêczanie dyplomów

miejsce w powiecie.
Dru˝yny otrzymaùy nagrody oraz
pamiàtkowe dyplomy ufundowane
przez Wójta Gminy Karczmiska.
Gratulujemy zwyciæzcom, ˝yczàc
jednoczeúnie dalszych sukcesów.

Liczba mieszkañców
w Gminie Karczmiska...
(stan na 27. 06. 2016 r.)

- 5753
w tym kobiety

- 2904

w tym mê¿czyŸni - 2849

Najstarsi mieszkañcy
w naszej Gminie...
Jan Nowaczek z Wolicy
Helena Kaczor z Karczmisk
Pierwszych

Urodzili siê...
Od 01.01.2016 r. do 27.06.2016 r.
Adamczyk Kacper
Bernat Michaù
Bigos Hanna
Bùa˝ejczyk Liliana
Czarnecka Karolina
Doraczyñska Maja
Gùos Szymon
Gryka Weronika
Kazanowska Gabriela
Kucharczyk £ukasz
Kulczycki Antoni Sùawomir
Madej Filip
Matczak Emilia
Proúciñski Patryk
Rybak Antonina
Stachyra Lena
Stefanek Kinga
Szlachetka Emilia Maria
Winnicka Nikola Maria

Odeszli od nas...
Od 01.01.2016 r. do 27.06.2016 r.
Adamczyk Stefan z Karczmisk
Pierwszych
Bartoœ Jan z Karczmisk Drugich
Binienda Tadeusz z Karczmisk
Drugich
Bochra Boles≥aw z Karczmisk
Pierwszych
Ceglarski Piotr z Karczmisk Drugich
D≥ugosz Kazimieraz G≥uska Du¿ego
Dyrla Genowefa z Karczmisk Drugich
Dziewicka Genowefa ze S≥otwin
G≥upiec Zofia z Chodlika
Goldsztejn Helena z Wymys≥owa
Goliszek Boles≥aw z Karczmisk
Pierwszych
Goliszek Tadeusz z Karczmisk
Drugich
Górska Krystyna z Chodlika
Jakubas Antoni z karczmisk
Pierwszych
Ka≥dunek Maria z Karczmisk Drugich
Kaniewski Tadeusz z Wolicy
Kobia≥ka Stanis≥aw ze S≥otwin
Kozak Henryk Stanis≥aw z Uœciπ¿a
Madej Zygmunt Ryszard z Karczmisk
Pierwszych
Mêdrek Henryk z Karczmisk Drugich
Mêdrek Jerzy z G≥uska Du¿egoKolonii
Miroñska Irena z Karczmisk Drugich
Nawrot Marcin Boles≥aw z G≥uska
Du¿ego
Nawrot Mariaz Górek

Niezgoda Adam Marek z Bielska
Niezgoda Edward z Karczmisk
Drugich
Niezgoda Halina Danuta z G≥uska
Du¿ego -Kolonii
Nowaczek Czes≥aw Stanis≥aw z
Wymys≥owa
Ogonek Anna z Górek
Pi≥at W≥adys≥awa z Karczmisk
Drugich
Pi≥at Lech Józef z Karczmisk
Pierwszych
Pojeta Wies≥aw z Wymys≥owa
Popio≥ek Helena z Karczmisk
Pierwszych
Popio≥ek Jan z Karczmisk Pierwszych
Popio≥ek Krystyna z Karczmisk
Drugich
Rybak Genowefa z Karczmisk
Drugich
Stafanek Marek z Karczmisk
Pierwszych
Stefanek Józef Andrzej z Karczmisk
Drugich
Szóstakowska Henryka z Zajajdzia
Szóstakowski Roman z Zagajdzia
Turska Julita Halina z Wolicy-Kolonii
Wa≥achowski Edward ze S≥otwin
Wcise≥ Józef z Karczmisk Pierwszych
Wicha Jan z G≥uska Du¿ego -Kolonii
¯ywicki Wies≥aw z Karczmisk
Pierwszych

Pokój ich duszom...

Og≥oszenie
Zmiany demograficzne wymagajπ zmian w sposobie

bibliotekê – spotkania w bibliotece, warsztaty aktywnoœci

funkcjonowania spo≥eczeñstwa, dlatego niezbêdna jest nowa

obywatelskiej, zajêcia komputerowe, teatralne i plastyczne,

jakoœæ w funkcjonowaniu seniorów w ¿yciu lokalnym naszej

spotkania integracyjno–kulturalne, wizytê studyjna oraz Fo-

gminy. Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Animatorów

rum Integracji Miêdzypokoleniowej. Wiêkszoœæ aktywnoœci

i Koordynatorów "Helio" we wspó≥pracy z Gminnπ Bibliotekπ

odbêdzie siê w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury. Rekrutacja

i Domem Kultury w Karczmiskach serdecznie zapraszajπ osoby

przewidziana jest na lipiec. Udzia≥ w projekcie jest bezp≥atny.

starsze zamieszkujπce teren gminy Karczmiska do udzia≥ w pro-

Bêdzie nam niezmiernie mi≥o, je¿eli do pomocy przy realizacji

jekcie. G≥ównym celem przedsiêwziêcia jest wspieranie

projektu w≥πczπ siê równie¿ mieszkañcy gminy. Wkrótce,

aktywizacji i integracji spo≥ecznej osób starszych oraz

znajdziecie Pañstwo wiêcej informacji na tablicy og≥oszeñ

dzia≥ania na rzecz solidarnoœci miêdzypokoleniowej.

Urzêdu Gminy, Gminnej Biblioteki i Domu Kultury oraz

W ramach projektu zaplanowano: Miêdzypokoleniowπ

Facebooku i stronach internetowych lokalnych instytucji.

DZIEJOPIS KARCZMISKI
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