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Pó³kolonie letnie...

Od redakcji
Sta³o siê faktem
Mimo wielu trudnoœci i nie
do koñca zgodnych z prawd¹
informacji w Wspólnocie
Opolskiej cyt. ”Postawili na
UKS…. Niestety w tym roku
n i e b ê d z i e l e t n i c h p ó ³kolonii…”. A jednak - pó³kolonie
w Karczmiskach, w terminie od
04 lipca do 29 lipca 2016 r.
BY£Y!
Obdarowali nas i wsparli
finansowo:
Pan Andrzej Sza³as
IMPORT - EXPORT
Pan Tomasz Kuœ
– SKUP OWOCÓW
Pan Wojciech Walat
Pan Waldemar Kot³owski
Alibi Spó³ka z o. o.
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Za co serdecznie DZIÊKUJÊ!
To w³aœnie darowizny pomog³y
nam dopi¹æ bud¿et i zorganizowaæ
pó³kolonie w lipcu br. Pomimo
krótkiego czasu promocji
i og³oszenia, w ci¹gu jednego
tygodnia zamknêliœmy listê
chêtnych na pó³kolonie
d z i e c i a k ó w . Pozosta³ jednak
niesmak, bo chêtnych na spêdzenie w taki sposób wakacji by³o
o wiele wiêcej ni¿ wolnych miejsc.
Dziêki determinacji i bardzo
du¿ego zaanga¿owania
nauczycieli: Pani Agaty
Tarkowskiej, Pani Agnieszki
Mroczkowskiej, Pani Izabeli
K a m i ñ s k i e j , P a n i Renaty
Morek, a pod bacznym okiem
i kierownictwem Pani Bo¿eny
Popio³ek UDA£O SIÊ! Objê³y
fachow¹ opiek¹, organizuj¹c
œwietne zabawy, gry, wycieczki.

Redakcja
Dziejopisu
zaprasza wszystkich
zainteresowanych
do wspó³pracy przy
kolejnych wydaniach
naszej gazety.
Wiêcej informacji
pod numerem tel.

81 828 70 69

Nauczycielki stanê³y na wysokoœci
zadania , wykona³y œwietn¹
pracê. Za du¿e zaanga¿owanie
sk³adam najserdeczniejsze
podziêkowania oraz ¿yczê wiele
radoœci i sukcesów w dalszej
pracy zawodowej.
Mam nadziejê, ¿e potrzeba zapewnienia w³aœciwej opieki
i nauki poprzez zabawê naszych najm³odszych pociech,
zachêci Wszystkich Ludzi Dobrej Woli, tych w Samorz¹dzie
jak i Darczyñców do wspierania
takich form wypoczynku. To
przecie¿ o d n a s z a l e ¿ y
i n w e s t o w a n i e w dobre
wychowanie przysz³ego
pokolenia.
Z wyrazami szacunku
Miros³aw Ha³as
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Pó³kolonie letnie
w Gminie Karczmiska

Wizyta w Kazimierzu Dolnym (turnus I)

Towarzystwo Rozwoju Ziemi
Karczmiskiej po raz czwarty
w czasie wakacji zorganizowa³o
dla 50 dzieci w wieku 5 – 10
lat pó³kolonie letnie. Zadanie
finansowane by³o ze œrodków
przekazanych przez Gminê
Karczmiska, œrodków w³asnych
towarzystwa oraz wp³at
rodziców. Bogaty i ciekawy program pó³kolonii opracowa³a Pani mgr Bo¿ena Popio³ek, która
realizowa³a go wspólnie z kadr¹
pedagogiczn¹ Pani¹ mgr Izabel¹
Kamiñsk¹, Pani¹ mgr Renat¹
Morek, Pani¹ mgr Agnieszk¹
Mroczkowsk¹ oraz Pani¹ mgr
Agat¹ Tarkowsk¹. P o d c z a s
d w ó c h 10- dniowych turnusów,
w ramach codziennych zajêæ
programowych przeprowadzono
wiele atrakcyjnych zajêæ sportowych,
artystycznych, tanecznych, profilaktycznych oraz wycieczek turystyczno - krajoznawczych min.
do Koz³ówki, Na³êczowa, Opola
Lubelskiego, Pu³aw, Kazimierza
Dolnego oraz na Œcie¿kê Przy-

Wizyta w Kazimierzu Dolnym (turnus II)

rodniczo – D y d a k t y c z n ¹ ,
„Kleniewo”. Uczestnicy pó³kolonii zapewnione mia³y codziennie posi³ki lub suchy prowiant w czasie wyjazdów. Spotkania z przedstawicielami policji,
stra¿y po¿arnej, s³u¿by zdrowia,
leœnikiem, kominiarzem pozwoli³y poznaæ sposoby zachowania
w sytuacji zagro¿enia zdrowia lub
¿ycia. Koloniœci uczestniczyli
w zajêciach pierwszej pomocy przedmedycznej. Po
ka¿dym turnusie dokonano
uroczystego podsumowania
wypoczynku z udzia³em w³adz
Gminy Karczmiska. Zastêpca
Wójta Pani El¿bieta Seredyn
podziêkowa³a organizatorom za
przygotowanie tak atrakcyjnej
formy wypoczynku i wspólnie
z Panem S³awomirem Goliszkiem
Inspektorem Urzêdu Gminy
wrêczyli kolonistom pami¹tkowe
dyplomy i nagrody rzeczowe.
By³a te¿ okazja do dzielenia siê
wspania³ymi wra¿eniami. Dzieci
z du¿ym przejêciem opowiada³y
DZIEJOPIS KARCZMISKI
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o rejsie po Wiœle, spacerze po
Korzeniowym W¹wozie, zwiedzaniu zabytków Kazimierza,
Na³êczowa, Koz³ówki. Du¿o
radoœci sprawi³y im zajêcia kulinarne oraz plastyczne. Dziêki
nim mog³y zabraæ do domu wykonane przez siebie pami¹tkowe, gliniane miseczki. Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê zajêcia
sportowe na „Orliku” nauka
tañca oraz zabawy w Parku
Wodnym w Pu³awach.
Ta jedyna w Powiecie
Opolskim sprawdzona forma
wypoczynku cieszy siê wœród
m³odzie¿y naszych szkó³
du¿ym zainteresowaniem i jest
wysoko ceniona przez
w³adze samorz¹dowe Gminy
Karczmiska. Równie¿ rodzice
i podmioty kontroluj¹ce wypoczynek chwal¹ organizacjê
i przebieg pó³kolonii letnich
w Karczmiskach.
Bo¿ena Popio³ek

Samorz¹d
Wójt Gminy - Janusz Goliszek

Szanowni
Czytelnicy !!!
Dziêki uprzejmoœci
Redakcji Dziejopisu
Karczmiskiego pragnê
podzieliæ siê
informacj¹ (bardzo
wybiórczo) dotycz¹c¹
kilku kwestii
z bie¿¹cej dzia³alnoœci
Urzêdu Gminy.
DROGI…
Jedn¹ z g³ównych bol¹czek
(od lat) naszego przemieszczania
w obrêbie gminy jest z³y stan
dróg. OpóŸnienia w modernizacji dróg s¹ na tyle du¿e, ¿e to
co zrobiliœmy czy robimy ginie
w fali potrzeb. W tym roku
zmodernizowaliœmy i wyremontowaliœmy kolejne drogi
gminne. I tak: w G³usku Du¿ym wykonaliœmy drogê „ko³o
starego sklepu” ok. 400m, drogê
„na Solec” – ok. 1,1 km, w G³usku

Ma³ym drogê przez wieœ – ok.
500m, w Uœci¹¿u drogê obok remizy ok.1,2 km, w Kol. Uœci¹¿ –
ok. 400m, w Karczmiskach
Pierwszych drogê do Mysiej
Woli – ok. 500 m, w Karczmiskach Drugich - drogê do
Rejtmanówki – ok.1 km. Na
prze³omie roku 2015/2016
z³o¿yliœmy do Urzêdu
Marsza³kowskiego trzy wnioski o dofinansowanie do budowy dróg lokalnych. By³y to
drogi w Uœci¹¿u, w Chodliku
i w Karczmiskach Kolonia.
Pod koniec lipca ukaza³a siê lista
rankingowa z ocen¹ punktow¹
tych¿e wniosków. Nasze drogi
uzyska³y nastêpuj¹c¹ liczbê
punktów: Karczmiska Kolonia –
14 pkt. (133 miejsce), Chodlik –
12 pkt. (305 miejsce), Uœci¹¿ –
10 pkt. (367 miejsce) na 392
zweryfikowanych wniosków.
Zespó³ oceniaj¹c poszczególne
wnioski kierowa³ siê, miêdzy
innymi, nastêpuj¹cymi kryteriami: liczba mieszkañców
zamieszka³ych przy tej drodze, liczba zarejestrowanych
miejsc dzia³alnoœci gospodarczych,
liczba obiektów u¿ytecznoœci
publicznych. N a j b l i ¿ e j d o
u z y s k a n i a dofinansowania
mia³a (mam nadziejê, ¿e
nadal ma) droga w Karczmiskach Kolonia, która uplasowa³a
siê na 133 miejscu. Dofinansowanie otrzyma³o 128 dróg.
Sytuacja mo¿e ulec zmianie po
przetargach... Równoczeœnie
z³o¿yliœmy dwa wnioski (tyle mogliœmy z³o¿yæ) do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych o dofinansowanie reDZIEJOPIS KARCZMISKI
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montu dróg dojazdowych do pól.
Droga do Mysiej Woli uzyska³a
dofinansowanie 30 tyœ. z³, droga przez Rejtmanówkê uzyska³a dofinansowanie 60 tyœ.
z³. Prace na tych drogach zosta³y
zakoñczone. Na zebraniach wiejskich otrzymuje pytania dotycz¹ce wyboru tej a nie innej
drogi do remontu. W przypadku tych dwóch sprawa
by³a prosta. W chwili sk³adania
wniosku mieliœmy pe³n¹ dokumentacjê tych dróg, które spe³nia³y wymogi formalno – prawne. I jeszcze jedna uwaga. Pojawia siê zarzut, ¿e jedna i druga
droga nie jest do koñca zrobiona.
Wyjaœniam: do programu
wsparcia budowy dróg dojazdowych do pól mo¿na by³o
zg³osiæ dwie drogi, gdzie wymogiem by³o do³¹czenie dokumentacji (wskazanie numeru
dzia³ki). Droga do Mysiej Woli
le¿y na trzech dzia³kach st¹d
musieliœmy wybraæ tylko jedn¹.
Wybraliœmy t¹ najd³u¿sz¹…

INWESTYCJE…
W grudniu 2015 roku zosta³
og³oszony konkurs dotycz¹cy
poprawy i rozbudowy kanalizacji oraz budowy wodoci¹gów.
Gmina Karczmiska przygotowa³a projekt, w którym zosta³y
przewidziane nastêpuj¹ce
prace: rozbudowa kanalizacji
do miejscowoœci Wymys³ów,
modernizacja kolektora koñcowego w Karczmiskach Pierwszych,
budowa wodoci¹gu wzd³u¿ ul.
Lubelskiej. Koszty ca³ego

samorz¹d

projektu opiewa³y na kwotê
ponad 7 mln z³ z realizacj¹ do
roku 2018. Wstêpna informacja
zak³ada³a dofinansowanie na
poziomi 85% kosztów kwalifikowanych. Jesteœmy po pierwszej
analizie wniosków i otrzymaliœmy
informacjê, ¿e nasz projekt
mo¿e uzyskaæ dofinansowanie
63 %. Niestety nie staæ nas na tak
du¿e sfinansowanie inwestycji
z bud¿etu gminy (prawie 3
mln z³ !!!). Musimy zweryfikowaæ nasze plany i poszukaæ
innego sposobu wykonania
nieodzownych prac zwi¹zanych
z rozszerzeniem sieci kanalizacyjno–wodoci¹gowej.
W zwi¹zku z tym, i¿ nowa
perspektywa unijna dopiero
rusza mamy nadziejê szukaæ
szans w kolejnych og³aszanych
konkursach, dziel¹c to du¿e
zadanie na etapy.
Równie¿ w tym okresie
przyst¹piliœmy do realizacji
projektu budowy mikro instalacji
solarnych i fotowoltaicznych
dla mieszkañców Gminy
Karczmiska. Zg³osi³o siê do
projektu solarnego 320
mieszkañców zaœ do projektu
fotowoltaicznego 191
mieszkañców. Wykonaliœmy
pe³n¹ dokumentacjê, z³o¿yliœmy
wnioski do Regionalnego
Programu Operacyjnego woj.
Lubelskiego 2014-2020
i cierpliwie czekamy na
rozstrzygniêcie. Je¿eli dojdzie
do realizacji tych przedsiêwziêæ
koszt opiewaæ bêdzie na sumê
ponad 8 mln z³. Podobnie rzecz
siê ma z przygotowaniem
wniosku na oczyszczalnie
przydomowe. Zg³osi³o siê 158
chêtnych do realizacji tego
przedsiêwziêcia. W tym
przypadku jesteœmy w trakcie
przygotowywania dokumentacji. Termin sk³adania wniosku

SO£ECTWO… Od 28 lipca 2016 roku rozpoczê³o

dzia³alnoœæ nowe so³ectwo S³otwiny –
Czerwone £¹ki. Z inicjatywy mieszkañców tej miejscowoœci
przeprowadzono procedurê utworzenia nowego so³ectwa,
która zakoñczy³a siê wyborem So³tysa oraz Rady So³eckiej.
So³tysem zosta³ wybrany Pan Tadeusz Maj. Do Rady
So³eckiej weszli Panowie: Jan Araucz i Karol Maciejka.
¯yczê So³tysowi, Radzie So³eckiej, Mieszkañcom
Czerwonych £¹k dobrych pomys³ów (a niew¹tpliwie takie s¹)
i ich realizacji.
up³ywa w grudniu 2016 roku.
Jesteœmy przygotowani do
z³o¿enia pe³nej dokumentacji.
Przewidywany koszt ok. 2 mln z³.
Ponadto jesteœmy w trakcie
kompletowania wspólnego
wniosku z dwoma samorz¹dami
(Opole Lubelskie, Wilków)
i Wojewódzkiego Zarz¹du
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
w Lublinie na udro¿nienie rzeki
Chodelki wraz z budow¹
drobnej infrastruktury na
potrzeby rozwoju turystyki
kajakowej. W ramach projektu,
na naszym odcinku, przewidywana jest budowa przystani rzecznej w Chodliku obok
mostu. W tym miejscu warto
odnotowaæ znakomit¹ wspó³pracê
z WZMiUM (w³aœciciel rzeki
Karczmianka) w ramach
której, na nasz wniosek, jest
realizowany etapami projekt
porz¹dkowania koryta rzeki
Karczmianka.

SPRAWA
WIATRAKÓW
I BIOGAZOWNI…
Ktoœ bardzo nam (mnie!?)
nie¿yczliwy rozpowszechnia
nieprawdziwe wrêcz oszczercze
treœci dotycz¹ce wydania
decyzji œrodowiskowej dla tzw.
„wiatraków” jak równie¿
DZIEJOPIS KARCZMISKI
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„budowy biogazowni”… Osoby
zainteresowane szczegó³owo t¹
tematyk¹ zapraszam do rozmowy,
do formu³owania pytañ na które
odpowiem. Niejednokrotnie
publicznie to czyni³em i osoby
powa¿nie zainteresowane t¹
tematyk¹ na pewno ju¿ dawno
tak¹ wiedzê maj¹ b¹dŸ w ka¿dej
chwili mog¹ j¹ odœwie¿yæ. S³u¿ê
ja, ale równie¿ Pani Katarzyna
Socha – kierownik wydzia³u
ochrony œrodowiska Urzêdu
Gminy Karczmiska. Dlatego
te¿ stwierdzam, ¿e wszelkie
pojawiaj¹ce siê ulotki maj¹ na
celu zdyskredytowanie mojej
osoby jak równie¿ pracy urzêdników Urzêdu Gminy Karczmiska.
Co do wiatraków nie bêdê
powtarza³ tego o czym ju¿
pisa³em w ostatnim numerze
Dziejopisu Karczmiskiego. Je¿eli
zaœ chodzi o „wyduman¹
biogazownie”,oœwiadczam,
¿e Gmina Karczmiska nie
prowadzi³a i nie prowadzi
dzia³añ zwi¹zanych z budow¹ biogazowni. Pojawiaj¹cy s i ê z a p i s w p l a n i e
z a g o s p o d a r o w a n i a p r z estrzennego „infrastruktura
usuwania i utylizacji odpadów”
dotyczy funkcjonowania
PSZOK-u (Punkt Selektywnej
Zbiórki O d p a d ó w K o m un a l n y c h ) usytuowanego
naprzeciwko oczyszczalni.

samorz¹d

I NA KONIEC PEWNA REFLEKSJA…
Od pewnego czasu odbieram
od grupy mieszkañców (nie
wiem jak licznej) du¿¹ dawkê
nieprzychylnoœci, agresji
s³ownej (anonimowej), nie
popartej elementarn¹ wiedz¹
negatywn¹ ocenê dzia³ania
i funkcjonowania Urzêdu
Gminy. Mam nadziejê, i¿ jest to
niewielka grupa mieszkañców,
ale nawet jeden g³os krytyczny
dla mnie jest bardzo wa¿ny.
W tym miejscu, je¿eli mogê
pozwoliæ sobie na pewne
przes³anie, pragnê zaapelowaæ
o stonowanie zachowañ. Je¿eli
zale¿y Pañstwu na rozwoju
naszej Ma³ej Ojczyzny wspierajmy siê, wypracowujmy najlepsze r o z w i ¹ z a n i a , r o zmawiajmy, ale nie siejmy
nienawiœci (anonimowo)
i destrukcji w dzia³aniu urzêdu.
Najlepszym miejscem do prowadzenia takiej rozmowy s¹
zebrania wiejskie, sesje Rady

Gminy, posiedzenia Komisji
problemowych Rady Gminy,
ale równie¿ praca w ró¿nego
rodzaju stowarzyszeniach
i organizacjach pozarz¹dowych.
Za dwa lata bêd¹ wybory
samorz¹dowe. Jest to najlepszy sposób na dokonanie
zmian we w³adzach i jednoczeœnie realizacji innej
wizji rozwoju Gminy
Karczmiska. Zachêcam
Pañstwa (szczególnie tych
aktywnych na ró¿nych
F O R A C H I N T E R N E T OWYCH i „ulotkowiczów”)
do w³¹czenia siê w konstruktywne budowanie
i wypracowywanie dobrych
rozwi¹zañ…, z szczerymi
¿yczeniami sukcesów
w niedalekich wyborach
samorz¹dowych...
Janusz Goliszek

Z£OTE GODY
Musicie byã silni miùoúcià, która
wszystko znosi, wszystkiemu
wierzy, wszystko przetrzyma, tà
miùoúcià, która nigdy nie
zawiedzie.
(Papieý Jan Paweù II)

Zùote gody to szczególne
wydarzenie, wyjàtkowe úwiæto,
które obchodzi siæ po 50 latach
wspólnego poýycia maùýeñskiego.
Przeýyte razem póù wieku to dowód
wzajemnej miùoúci, zrozumienia
istoty zwiàzku maùýeñskiego i zbudowania trwaùego gmachu, któremu na imiæ rodzina. To wspaniaùy
wzór màdrego ýycia i przykùad dla
mùodych zakùadajàcych rodziny.
Uroczyste wræczenie Medali za Dùugoletnie Poýycie Maùýeñskie odbyùo
siæ 15 listopada 2016r w Gminnej
Bibliotece i Domu Kultury

w Karczmiskach Pierwszych.
Jubilaci zostali odznaczeni
medalami przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji
w imieniu Prezydenta RP medalami
za Dùugoletnie poýycie maùýeñskie
dokonaù Wójt Gminy – Pan Janusz
Goliszek. Parom wræczono
l e g i t y m a c j e , pamiàtkowe
dyplomy i kwiaty. Wójt Gminy
ýyczyù jubilatom dùugich i pogodnych
lat w zdrowiu oraz wszelkiej
pomyúlnoúci. Uroczyste spotkanie
umiliù wystæp chóru Gminy
Karczmiska. Dostojnym Jubilatom
Wójt Gminy i wszyscy mieszkañcy
naszej spoùecznoúci ýyczà jak najlepszego zdrowia, pogody ducha
oraz ýyczliwej opieki i miùoúci od
najbliýszych na wiele nastæpnych
lat.
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Spotkanie
z organizacjami
pozarz¹dowymi
W Gminie Karczmiska trwaj¹
cykliczne spotkania Pana Janusza
Goliszka - Wójta Gminy z przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych. 25 paŸdziernika 2016 r. po
raz kolejny spo³ecznicy z naszej
Gminy spotkali siê w Gminnej
Bibliotece i Domu Kultury
w Karczmiskach.
G³ównym celem spotkania by³o
przeprowadzenie konsultacji
spo³ecznych projektów uchwa³:
1) Programu wspó³pracy Gminy
Karczmiska z organizacjami
pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego na rok 2017,
2) Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019,
3) Gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów a l k o h o l o w y c h o r a z
przeciwdzia³ania narkomanii
na rok 2017.
Po zaprezentowaniu
p o s z c z e g ó l n y c h programów
i krótkiej dyskusji, uwag nie
zg³oszono. W dalszej czêœci spotkania sprawy bie¿¹ce dotycz¹ce
funkcjonowania naszej Gminy
przedstawi³ Wójt Gminy. Z kolei,
Pani Ewa Nowaczek Dyrektor
Gminnej Biblioteki i Domu Kultury
w Karczmiskach omówi³a dzia³ania
instytucji kultury w ostatnim
okresie oraz planowane do realizacji
jeszcze w tym roku. Uczestnicy spotkania otrzymali informacjê od
Pani Justyny Fiodor - Kierownika
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
o mo¿liwoœci skorzystania przez
mieszkañców Gminy z us³ug
Mobilnego Centrum Pomocy
w listopadzie b.r.
Na zakoñczenie Pani El¿bieta
Seredyn – Zastêpca Wójta
poinformowa³a zebranych o pomocy ¿ywnoœciowej, która po raz
drugi dotrze z Banku ¯ywnoœci
z Lublina do potrzebuj¹cych osób
z terenu Gminy, oko³o po³owy
listopada 2016 r.

Oœwiata
Rozpoczêcie
roku szkolnego
Drodzy Uczniowie i Szanowni Nauczyciele !
¯yczê Wam, aby szko³a by³a
drugim domem, miejscem
pozytywnych doœwiadczeñ

Wyst¹pienie Dyrektora ZS
Piotra D³ugosza

i wspomnieñ ale przede
wszystkim zag³êbiem wiedzy,
startem w doros³e ¿ycie
i miejscem realizacji pasji

PO EUROPIE
Z ERASMUSEM+
Uczniowie Zespoùu Szkóù
w Karczmiskach nieprzerwanie
od kilku lat zwiedzajà Europæ
dziæki projektom unijnym,
doskonalàc jednoczeúnie jæzyk
angielski a wykonujàc zadania
projektowe nabywajà róýnorodne
umiejætnoúci (w tym informatyczne, z zakresu nauk úcisùych,
przedsiæbiorczoúci…). Do tej pory odwiedzili Turcjæ, Wùochy,
Estoniæ, Buùgariæ, Rumuniæ,
Grecjæ, Wielka Brytaniæ, Portugaliæ, Niemcy, Szwecjæ,
Czechy, Wyspæ Reunion i Hiszpaniæ. Od nowego roku
szkolnego 2016/2017 szkoùa

zawodowych.
Drodzy uczniowie – nie
traæcie zapa³u do nauki oraz
osi¹gajcie najlepsze wyniki
edukacyjne i w zachowaniu.
Szanowna Rado Pedagogiczna
– twórzcie dobr¹ szko³ê, która
wiedzie do dobrej przysz³oœci.
Powodzenia w nowym roku
szkolnym 2016/2017 ¿yczy
Janusz Goliszek - Wójt
Gminy Karczmiska.
Uroczyste rozpoczêcie roku
szkolnego 2016/2017, w Zespole Szkó³ w Karczmiskach mia³o
miejsce w dniu 01. 09. 2016 r.
o godzinie 9.30 w hali sportowej.
Pan Piotr D³ugosz Dyrektor
Zespo³u Szkó³ w Karczmiskach
powita³ zaproszonych goœci,
uczniów oraz pracowników
i ¿yczy³ im wielu sukcesów
w rozpoczynaj¹cym siê roku
szkolnym. Nastêpnie g³os
zabrali: Pani El¿bieta Seredyn

Spotkanie uœwietni³a czêœæ
artystyczna w wykonaniu
uczniów klas trzecich i pi¹tych oraz chóru szkolnego
„Dmuchawce” pod kierunkiem
Pani An¿eli Kwiatkowskiej.
Nad ca³oœci¹ czuwa³y
wychowawczynie klas trzecich
Panie: Janina Wawer i Agata
Tarkowska.

realizowaã bædzie 5 projektów
Erasmus+, na które otrzymaùa
grant w wysokoúci ponad
120 000 euro, a w których
wspóùpracowaã bædzie ze
szkoùami m. in. z Austrii, na
Cyprze, Chorwacji, Portugalii, Finlandii, Wyspach
Kanaryjskich, Francji czy
Sùowenii.
A w wakacje (31.07.20167.08.2016) 8 uczniów i 2 nauczycieli Zespoùu Szkóù
w Karczmiskach uczestniczyùo
w wymianie mùodzieýy w ramach projektu Erasmus+
Mùodzieý Expandyourhorizons
w miejscowoúci Duga Resa
w Chorwacji. Partnerami w tym
projekcie byùy nastæpujàce
organizacje/szkoùy: „JablaniPoplarTrees” z Zagrzebia,

Chorwacja, „UngFritid” z Kungsbacka, Szwecjai AEVA - „Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro”
z Aveiro, Portugalia.
Podczas pracowitych siedmiu
dni wymiany uczniowie:
uczestniczyli w warsztatach na
temat demokracji, aktywizmu,
Unii Europejskiej, debacie na temat obywatelstwa europejskiego,
grze symulacyjnej Brave New World, jako wolontariusze spædzili
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Zastêpca Wójta Gminy
Karczmiska oraz Pan Marcin
Jarosz Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Karczmiska.

Wystêp dzieci

oœwiata

czas w domu starców w Karlovac, brali takýe udziaù w róýnorodnych grach i zabawach
integracyjnych. Jednym z zadañ w projekcie byùo takýe
przygotowanie „wieczoru narodowego”. Podczas wieczoru
polskiego partnerzy mieli okazjæ

Dzieñ Edukacji
Narodowej
w Gminie Karczmiska
„W czas z³otej jesieni
to œwiêto przypada,
Gdy wœród drzew podcieni
Grad kasztanów spada...”

Od tych s³ów 14 paŸdziernika
2016 roku rozpoczê³a siê w Zespole Szkó³ w Karczmiskach
uroczysta akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Na
uroczystoœæ przybyli zaproszeni
goœcie: ks. Mariusz Olszka - wikariusz parafii Karczmiska,

Wyst¹pienie El¿biety Seredyn
- Zastêpcy Wójta

El¿bieta Seredyn - zastêpca
wójta gminy Karczmiska, Jacek Nowaczek -przewodnicz¹cy
rady gminy, Ewa Nowaczek - dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury, Gra¿yna Zaborska -

Ýùobek
w Karczmiskach,
drugi dom dla
mojego dziecka

posùuchaã polskich piosenek ludowych, obejrzeã a potem zatañczyã poloneza i spróbowaã
dañ kuchni polskiej.
Uczniowie wrócili bogatsi
o wiadomoúci i umiejætnoúci
nie tylko dotyczàce Unii Europejskiej i kultury krajów
dyrektor ¯³obka, Justyna Fiodor
- kierownik Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej. Przybyli te¿ pracownicy s z k ó ³ z G m i n y
Karczmiska oraz aktywni zawodowo nauczyciele, pracownicy
administracji i obs³ugi oraz rodzice, uczniowie Zespo³u Szkó³
w Karczmiskach i emerytowani
nauczyciele. Uroczystoœæ pod has³em „Tym, którzy dziel¹
z nami wiedzê, mno¿¹ cierpliwoœæ, dodaj¹ serce”
prowadzili uczniowie Szko³y
Podstawowej w Karczmiskach
przygotowani przez pani¹ Aleksandrê Furtak i pani¹ Halinê
Firlej. Piêkne utwory muzyczne
i piosenki wybrzmia³y pod
kierunkiem pani An¿eli
Kwiatkowskiej i pana
Rados³awa Go³ofita. Mieliœmy mo¿liwoœæ poznania
ró¿norodnych talentów, jakimi odznaczaj¹ siê uczniowie
naszej szko³y: piêkne recytacje,
wspania³y taniec, niesamowita
gra aktorska i wzruszaj¹ce g³osy
naszych piosenkarzy. Pan
Piotr D³ugosz - dyrektor ZS
w Karczmiskach z³o¿y³ ¿yczenia
i podziêkowa³ wszystkim pracownikom za trud, jaki wk³adaj¹
w pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹
oraz wrêczy³ nagrody 28
pedagogom i pracownikom
W grudniu 2015 r. w Karczmiskach Pierwszych rozpocz¹³
dzia³alnoœæ ¯³obek. Jest to
pierwsza tego typu placówka
w Gminie. Od 1 wrzeœnia b.r. do
¿³obka uczêszcza 24 dzieci.
DZIEJOPIS KARCZMISKI
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partnerskich, nawiàzali nowe
przyjaênie i zdecydowanie podnieúli umiejætnoúã swobodnego
i skutecznego posùugiwania
siæ jæzykiem angielskim.

Wystêp dzieci

administracji i obs³ugi.
W czasie akademii pad³o wiele
ciep³ych s³ów, ¿yczeñ
i podziêkowañ dla nauczycieli,
pracowników oœwiaty i o s ó b
z w i ¹ z a n y c h z oœwiat¹ i wychowaniem m³odego pokolenia.
¯yczenia przekazywali Pani
El¿bieta Seredyn i Jacek Nowaczek w imieniu w³adz samorz¹dowych Gminy Karczmiska, rodzice i uczniowie. Nagrodê Wójta Gminy otrzyma³
pan Piotr D³ugosz, dyrektor
Zespo³u Szkó³ za wzorowe wype³nianie powierzonych obowi¹zków.
Wspania³ym m³odym artystom,
nauczycielom przygotowuj¹cym
wystêp oraz nagrodzonym gratulujemy. Wszystkim osobom
zwi¹zanym z oœwiat¹ ¿yczymy
wytrwa³oœci w tak pasjonuj¹cej, ale i trudnej codziennej
pracy z m³odzie¿¹.

Powsta³y 3 grupy wiekowe:
I - biedroneczki, najm³odsza
grupa, dzieci w wieku od 1 roku
¿ycia do 1 roku i 8 m-cy,
II - pszczó³ki, dzieci w wieku
od 1roku 9 m-cy do 2 lat i 2 m-cy,

oœwiata

III - motylki, grupa najstarsza,
dzieci w wieku od 2 lat 3 m-cy do
2 lat i 6 m-cy.
W ¿³obku codziennie odbywaj¹

Wyprawa na spacer

siê po 3 zajêcia w ka¿dej grupie,
ale s¹ jeszcze wolne miejsca na
utworzenie IV grupy (8 dzieci).
Zajêcia dostosowane s¹ do
wieku i mo¿liwoœci dzieci
w grupach. Opiekunowie do
planu wybieraj¹ zajêcia z ni¿ej
proponowanych:
1 zajêcia ruchowe, gimnastyka
stóp,
2 zajêcia muzyczne, rytmiczno
- muzyczne,
3 zajêcia plastyczne, manipulacyjno - konstrukcyjne,
4 zajêcia poznawcze w zakresie
mowy, myœlenia.
Raz w tygodniu, w ka¿dej
grupie odbywaj¹ siê zabawy
s³ówkami angielskimi prowadzone przez specjalistê
i æwiczenia artykulacyjne
narz¹du mowy oraz æwiczenia
emisji g³osu prowadzone przez
logopedê.Ka¿dego dnia dzieci
1 godzinê spêdzaj¹ na spacerze
b¹dŸ na placu zabaw. Wa¿na
rolê odgrywaj¹ spotkania
opiekunek z rodzicami, które
wspierane s¹ przez pracowników
Poradni PsychologicznoPedagogicznej z Opola Lubelskiego. Prelekcje obejmuj¹
nastêpuj¹ce problemy wskazane przez rodziców:
1 „Ma³y z³oœnik” – jak radziæ
sobie w trudnych sytuacjach
wychowawczych?

2 „Pod parasolem” – jak
nauczyæ dziecko samodzielnoœci?
3 „Mówiê wyraŸnie” – jak
æwiczyæ aparat mowy dziecka?
4 „Strach ma wielkie oczy” –
jak nauczyæ dziecko pokonywaæ
lêki?
Urozmaicony jad³ospis,
dostosowany do wieku dzieci
sprawia, ¿e maluchy chêtnie
spo¿ywaj¹ posi³ki przygotowywane przez wykwalifikowan¹
kadrê.
W okresie od wrzeœnia do
grudnia b.r. w planie pracy
placówki ujêto szereg ciekawych
wydarzeñ. Dzieci spotka³y siê
z policjantem, ¿³obek odwiedz¹
zwierz¹tka domowe (królik,
œwinka morska, rybki akwariowe). Maluszki bêd¹ te¿ odkrywcami podczas pokazów
doœwiadczeñ chemicznych oraz
uczestniczyæ Œwiatowym Dniu
Pluszowego Misia. Zaplanowano te¿ Miko³ajki i œwi¹teczne
pierniczkowe spotkanie. Inne
atrakcyjne zabawy i ciekawe
spotkania planowane s¹
w 2017 r. Przez ca³y rok na
¿yczenie rodziców, organizowane s¹ Urodziny dziecka.
Zapyta³am kilka mam
przyprowadzaj¹cych swoje
maleñstwa do ¿³obka, co
s¹dz¹ o funkcjonuj¹cej placówce? Jak powiedzia³a pierwsza
z nich - „Po ponad pó³rocznym
pobycie, stwierdzam, ¿e decyzja
o pos³aniu córki do ¿³obka by³a
strza³em w dziesi¹tkê. ¯³obek
sta³ siê dla niej drugim domem,
w którym codziennie poznaje
œwiat i ró¿norodnych ludzi”.
Z kolei, inna stwierdza „Maluch chodz¹cy do ¿³obka siê
zmienia. Przestaje byæ bobasem
a staje siê ma³ym dzieckiem,
któremu samodzielnoœæ sprawia wielk¹ satysfakcjê i radoœæ”.
Wed³ug odczucia trzeciej mamy
DZIEJOPIS KARCZMISKI
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Co s³ychaæ
w Przedszkolu
w Karczmiskach
Od 1 wrzeœnia 2016 r.
rozpocz¹³ siê kolejny
rok szkolny
2016/2017.
Do Przedszkola w Karczmiskach
uczêszcza 179 przedszkolaków
w 10 grupach przedszkolnych
(6 w Karczmiskach, 2 w G³usku
i 2 w S ³ o t w i n a c h ). N a s z e
przedszkole cieszy siê du¿y
p o w o d z e n i e m , gdy¿ oprócz
dzieci z n a s z e j G m i n y d o
oddzia³ów przedszkolnych
zapisane siê dzieci z Gminy:
Wilków, Kazimierz Dolny Opole
Lubelskie i Poniatowa. Grupy s¹
zró¿nicowane iloœciowo od 8 do 25
dzieci, jak i wiekowo. Przedszkole
czynne jest od 6:30 do 16:00. Zapewnia 5 godzin bezp³atnej opieki

– „¯³obek w Karczmiskach to
wspania³e miejsce, lubiane
zarówno przez dzieci, jak
i rodziców. Wyrozumia³oœæ
i otwartoœæ na drugiego cz³owieka, sprawiaj¹, ¿e dzieci
przychodz¹ tu z wielk¹ radoœci¹,
a rodzice s¹ spokojni o swoje
pociechy”.
Zapraszamy zainteresowanych
rodziców do odwiedzenia
placówki, zapoznania siê z panuj¹cymi tu warunkami i stron¹
internetow¹ ¿³obka (www.zlobekwkarczmiskach.pl).
Gra¿yna Zaborska
Dyrektor ¯³obka

oœwiata

wychowawczej w godzinach 8:00 –
13:00. Za ka¿d¹ dodatkow¹ godzinê pobytu dziecka w przedszkolu pobierana jest op³ata

edukacyjno-wychowawczy trwa
przez ca³y dzieñ, a nie tylko w czasie tzw. obowi¹zkowych zajêæ dydaktycznych i jest on ci¹giem
planowanych, pe³nowartoœciowych
sytuacji edukacyjnych. W grupie rówieœniczej, pod okiem nauczyciela
poprzez naœladowanie innych,
dziecko uczy siê aktywnoœci, nowych zachowañ, przyzwyczajeñ, co
przejawia siê w radzeniu sobie w sytuacjach ¿yciowych. W ofercie naszego przedszkola znalaz³y siê równie¿ zajêcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli dostosowane do mo¿liwoœci i zaintew wysokoœci 1 z³. Dzieci otrzymuj¹ resowañ dzieci. W trakcie pobytu
ca³odzienne wy¿ywienie obejmu- w przedszkolu, dzieci maj¹ moj¹ce œniadanie, obiad i podwieczo- ¿liwoœæ uczestnictwa w dodatkowych
rek, dostosowane do potrzeb zajêciach: zajêcia umuzykalniaj¹ce
rozwojowych ma³ego dziecka. (rytmika) i jêzyk angielski.
Przedszkole posiada odpowiednie poW roku szkolnym 2016/17
mieszczenia do zajêæ dydaktycznych, s z c z e g ó l n ¹ uwagê bêdziemy
wyposa¿one w zabawki i pomoce dy- zwracaæ na rozwój umiejêtnoœci
daktyczne oraz place zabaw.
artystycznych i ruchowych. Chcemy,
Nauczyciele (wychowawcy) dbaj¹ by nasze dzieci poprzez udzia³
o rozwój dzieci, rozumiej¹c i szanuj¹c w ró¿nych konkursach i przegl¹dach
ich ró¿nice indywidualne. Proces o r g a n i z o w a n y c h n a t e r e n i e

przedszkola lub po za nim, mog³y
reprezentowaæ swoje uzdolnienia
i predyspozycje, osi¹gaæ sukcesy na
miarê swoich mo¿liwoœci. Liczymy
na wspó³pracê z rodzicami, instytucjami oraz stowarzyszeniami. W za³¹czeniu kilka zdjêæ
z uroczystoœci przedszkolnych realizowanych w oddzia³ach przedszkolnych w Karczmiskach,
G³usku i S³otwinach, w poprzednim
roku szkolnym.
Dyrektor Przedszkola
Joanna Brzozowska-Samolej

Pasowanie
na czytelnika
w G³usku
„Kto weŸmie ksi¹¿kê do rêki,
albo siê czegoœ nauczy, albo
siê ubawi,
albo zaœnie… w ka¿dym przypadku skorzysta!”
H. Sienkiewicz.

Wystêp dzieci

Nowi czytelnicy biblioteki

Dnia 18 paŸdziernika 2016 r.
w Szkole Podstawowej w G³usku
odby³o siê uroczyste „Pasowanie
na czytelnika biblioteki” uczniów
klasy I. Uroczystoœæ przygotowa³y panie: Bo¿ena KowalskaDudek i Ryszarda Burek. Pasowanie
na czytelnika od wielu lat wpisa³o
siê w harmonogram uroczystoœci
DZIEJOPIS KARCZMISKI
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szkolnych. G³ównym celem
u ro c zy s t o œ c i jest zachêcenie
najm³odszych uczniów do korzystania z biblioteki, wypo¿yczania ksi¹¿ek oraz nieustannego
rozwijania umiejêtnoœci czytania.
Uroczystoœæ poprzedzi³a lekcja biblioteczna na której pierwszoklasiœci
zostali zapoznani z regulaminem

oœwiata

i zasadami wypo¿yczania ksi¹¿ek,
dowiedzieli siê jakie s¹ zalety
ksi¹¿ki, jak nale¿y dbaæ o ksi¹¿ki.
Zanim uczniowie zostali pasowani
na czytelników, musieli rozwi¹zaæ
ró¿ne zagadki oraz prawid³owo
odpowiedzieæ na zadawane pytania. Po zaliczeniu wszystkich prób
przyszli czytelnicy z³o¿yli uroczyste
przyrzeczenie, ¿e zawsze bêd¹

Po¿egnanie lata
w przedszkolu
Dnia 24 paêdziernika 2016 r.
przedszkolaki uczestniczyùy
w imprezie plenerowej „Poýegnanie lata”. Dzieci pod opiekà
wychowawców z radoúcià braùy
udziaù w zabawach muzyczno ruchowych z pszczóùkà Majà,
w przeróýnych zawodach
sprawnoúciowych oraz grach

szanowaæ wszystkie ksi¹¿ki.
Nastêpnie ka¿dy pierwszoklasista zosta³ uroczyœcie pasowany
przez Ksi¹¿kê na czytelnika biblioteki. Na po¿egnanie nowi czytelnicy otrzymali pami¹tkowy
dyplom, bajkow¹ ksi¹¿eczkê oraz
zak³adki. Nie zabrak³o równie¿ s³odkiej niespodzianki od pani Dyrektor z GBiDK w Karczmiskach.

Spotkanie przebieg³o w mi³ej i radosnej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka bêdzie kojarzy³a siê najm³odszym z miejscem
bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie s¹ zawsze
mile widziani.
Bo¿ena Kowalska-Dudek
Filia Biblioteczna w G³usku

z rodzicami wykonaùy saùatkæ
owocowà z miodem, którà
z przyjemnoúcià degustowaùy.
Byùa równieý okazja spróbowaã
niezwykùy przysmak – pieczone
w popiele ziemniaki. Na pamiàtkæ wspólnej zabawy
przedszkolaczki otrzymaùy od
pszczóùki kolorowankæ.
Organizatorami imprezy byùy
Panie Inga Kobiaùka i Boýena
i zabawach integracyjnych. Z po- Walczyk.
wodzeniem rozwiàzywaùy zagadki i projektowaùy sukniæ Pani
Boýena Popioùek
Jesieni. Maluchy we wspóùpracy

Œwiêto Pieczonego Ziemniaka
w G³usku
Zwyczaj pieczenia ziemniaków
w ognisku swymi korzeniami
siêga dawnych tradycji ludowych.
W wielu regionach Polski czas
zbioru ziemniaków czyli tzw.
„wykopki” koñczy³o rozpalane
przez gospodarza ognisko. Po
zakoñczonej pracy wszyscy zbieraj¹cy mogli posiliæ siê pieczonymi
w ogniu ziemniakami.
W nawi¹zaniu do tej jesiennej
tradycji 21 wrzeœnia 2016 r. dzieci z oddzia³ów przedszkolnych
z wychowawcami Pani¹ Bo¿en¹
Popio³ek i Pani¹ Bo¿en¹ Walczyk,
uczniowie klas I-III z wychowawcami Pani¹ Ryszard¹
Burek i Pani¹ Mari¹ Nowaczek
ze szko³y w G³usku oraz
uczniowie klas I-III z wychowa-

wczyni¹ Pani¹ Gra¿yn¹
Ka³donek i P a n i ¹ H a l i n ¹
Gwizdek ze szko³y w S³otwinach
aktywnie uczestniczy³y w Œwiêcie Pieczonego Ziemniaka. Na
piêknej, leœnej polanie rodzice
dzieci z G³uska rozpalili ognisko, do którego w³o¿yli ziemniaki.
Wszyscy zgromadzeni wokó³
ogniska brali udzia³ w grach i zabawach integracyjnych. Nastêpnie upieczono kie³baski, które
bardzo smakowa³y zarówno
dzieciom, jak te¿ doros³ym.
Punktem kulminacyjnym
imprezy by³o wyjmowanie
z ¿aru upieczonych ziemniaków i spo¿ywanie tego
niecodziennego przysmaku.
Tak przygotowane ziemniaki
DZIEJOPIS KARCZMISKI
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nie tylko piêknie pachnia³y, ale
równie dobrze smakowa³y. To
niezwyk³e wydarzenie by³o okazj¹ do ukazania dzieciom, jak
mo¿na kultywowaæ piêkne tradycje ludowe, œwietnie siê przy
tym bawi¹c.
Pomys³odawc¹ wspólnej imprezy by³ wicedyrektor mgr in¿.
Janusz Raczkiewicz.
Bo¿ena Popio³ek

oœwiata

SOSW w Karczmiskach
HARCERSKI ZLOT
W KARKONOSZACH
W roku szkolonym 2016/2017
rozpoczêliœmy swoj¹ harcersk¹
przygodê bior¹c udzia³ w XXIV
Ogólnopolskim rajdzie „Granica”, który odby³ siê w dniach 15-19
wrzeœnia 2016 r. w Szklarskiej
Porêbie.
Has³o przewodnie rajdu brzmia³o
„B¹dŸ gotów…”, czyli b¹dŸ gotów
na to, co przyniesie jutro, b¹dŸ
gotów na zmiany. Podejmuj¹c trud
zdobycia Karkonoszy walczyliœmy
ze swoimi s³aboœciami, zdobyliœmy
n o w e u m i e j ê t n o œ c i , d o w i edzieliœmy ile jesteœmy warci i ile ju¿
potrafimy. Dziêki zdobyciu Karkonoszy nauczyliœmy siê zdobywaæ
i osi¹gaæ nowe cele i wyzwania.
Wspó³pracowaliœmy w grupie
i ponosiliœmy odpowiedzialnoœæ
za drugiego cz³owieka. Pe³ni zapa³u
do odkrywania Karkonoszy
wyruszyliœmy w ca³onocn¹ podró¿
busem szkolnym, aby rano po
dojeŸdzie do Szklarskiej Porêby od
razu odkrywaæ i poznawaæ piêkne
oblicze gór.
Pierwszego dnia wyruszyliœmy
na grê terenow¹ po mieœcie gdzie
z pomoc¹ mapy miasta szukaliœmy
wyznaczonych punktów na trasie.
Na ka¿dym z nich mieliœmy do rozwi¹zania zadanie dotycz¹ce ró¿nych pañstw œwiata. Na pierwszym
punkcie by³a Japonia wiêc oddzielaliœmy pa³eczkami groch od fasoli,
na drugim Francja tu mieliœmy za
zadanie zbudowaæ Wierzê Eiffla
z patyczków trzeci punkt - u³o¿enie
napisu ZHP z w³asnego cia³a, na
czwartym tañczyliœmy taniec
arabski. Po powrocie do schroniska
„HALNY” gdzie mieszkaliœmy harcowaliœmy wspólnie przy ognisku
zaprezentowaliœmy sw¹ dru¿ynê,
spletliœmy wspólny bratni kr¹g.
By³o nam mi³o i weso³o.

Grupa Zuchów

Pi¹tek to ca³odniowy pobyt
w górach, najpierw wjazd wyci¹giem krzese³kowym na Szrenicê –
szczyt górski zachodniej czêœci
Karkonoszy w pobli¿u granicy
pañstwowej z Czechami, widoki
zapiera³y dech w piersiach a pogoda nam dopisa³a by³o piêknie
i s³onecznie. Potem zejœcie z przewodnikiem przez „Trzy Œwinki” do
Ÿróde³ £aby. Powrót pod £abskim
Szczytem, trasa d³uga, ale widoki
i górskie powietrze samo nas nios³o. Z uœmiechem na twarzy, choæ
z kropelkami potu schodziliœmy
dziarskim krokiem. Wieczorem
odby³a siê Msza Œw. w koœciele,
a nastêpnie zorganizowano specjalnie dla wszystkich dru¿yn
harcerskich ze wszystkich tras koncert harcerskiej orkiestry dêtej
w plenerze. Choæ ju¿ by³ ch³odny
wieczór to w sercach nam muzyka
gra³a i przez wspóln¹ zabawê
szybko siê rozgrzaliœmy.
W sobotê, pojechaliœmy do
Karpacza, przeszliœmy od koœció³ka
Wang do schroniska Samotnia nad
Ma³ym Stawem, doœwiadczyliœmy
wszystkimi zmys³ami magii
i potêgi, która drzemie w KarDZIEJOPIS KARCZMISKI
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konoszach. W Karpaczu byliœmy
w multimedialnym MUZEUM
KARKONOSKIM, poznaliœmy
mnóstwo legend dotycz¹cych Karkonoszy a tak¿e ducha gór Karkonosza… Po intensywnym dniu,
w Schronisku czeka³a niespodzianka
– odby³y siê warsztaty artystyczne
„Góry”, a tak¿e d³ugo wyczekiwana
zabawa taneczna.
Po trzech intensywnych dniach
nadesz³a niedziela, ostatni dzieñ
naszej górskiej przygody, czas podsumowañ, po¿egnañ… Smutni, ¿e
ju¿ musimy wyje¿d¿aæ, ale pe³ni
nadziei, ¿e za rok znów tu wrócimy,
stawiaæ sobie kolejne wyzwania
i prze³amywaæ swoje s³aboœci,
po¿egnaliœmy siê ze Szklarsk¹
Porêb¹ i ruszyliœmy w drogê
powrotn¹ do domu.
Z harcerskim pozdrowienie
Katarzyna Czeœniak
Dru¿ynowa 1 DH NS „BOBRY”
przy SOSW Karczmiska

Kulturalni, Organizacje spo³eczne
Kalendarium
wydarzeñ
Gminnej
Biblioteki
i Domu Kultury
Od ostatniego spotkania
z czytelnikami Dziejopisu
Karczmiskiego, a ¿e czas
szybko biegnie to minê³o
- wrêcz nie do uwierzenia
- ju¿ 5 miesiêcy. Czas ten
obfitowa³ w wiele
atrakcyjnych wydarzeñ.

Wakacje
Wakacje rozpoczêliœmy
„mocnym uderzeniem”. 1 lipca
na tarasie dworu koncertowa³
dzia³aj¹cy przy Opolskim
Centrum Kultury m³odzie¿owy
zespó³ KillOff.
Zespó³ zaprezentowa³
w³asne utwory oraz znane

Wystêp zespo³u KillOff

szlagiery, co zachêci³o widzów
do wspólnego œpiewania. Jak co
roku, przygotowaliœmy równie¿
bogat¹ ofertê wakacyjn¹ dla
dzieci i m³odzie¿y. W lipcu
m³odzi widzowie obejrzeli

przedstawienie „Piêkna i Bestia” w wykonaniu aktorów
krakowskiego teatru ArtRe. Du¿¹ frajdê sprawi³a dzieciom mo¿liwoœæ odgrywania
niektórych scen wraz z aktorami.
W drugiej po³owie sierpnia
dzieci przez dwa tygodnie uczestniczy³y w zajêciach z cyklu
„Wakacyjne podró¿e w czasie”.
W pierwszym tygodniu trafi³y
do œredniowiecznego zamku,
gdzie czeka³y na nie zabawy tematyczne dla ksiê¿niczek i rycerzy. Poznaj¹c œredniowieczne
zwyczaje uczestnicy uczyli siê tañców dworskich, tworzyli tarcze,
wianki i toczki z welonem, by na
zakoñczenie uczestniczyæ w turnieju rycerskim. W drugim tygodniu zajêæ wraz z Flintstonami
przenieœliœmy siê do czasów prehistorycznych. Dzieci pozna³y
¿ycie codzienne jaskiniowców,
tworzy³y jurajskie skamieliny
oraz malowa³y jaskiniowe wzory. Nie zabrak³o równie¿ gier i zabaw rodem z epoki kamienia ³upanego, pokazu mody jaskiniowej
oraz przeja¿d¿ek Flintstones Mobile. Na zakoñczenie zajêæ wakacyjnych by³o ognisko i pieczenie kie³basek.

artystycznej swoj¹ obecnoœci¹
imprezê uœwietni³y wystêpy
artystyczne w wykonaniu: Kapeli Ludowej Karczmiaki, Zespo³u Œpiewaczego KGW Karczmiska, Chóru „Dmuchawce”
ze Szko³y Podstawowej, Chóru
Gminy Karczmiska ,,Corda Cantando”, m³odzie¿owego zespo³u Thunder Nation z Opola
Lub. i znanego ju¿ publicznoœci
zespo³u KillOff. Swoje umiejêtnoœci
taneczne (baletu i tañca hip-hop)
zaprezentowa³y Aleksandra
Olszowa i Natalia Sawicka –
uczennice Zespo³u Szkó³
w Karczmiskach. Goœcinnie
zaœpiewali cz³onkowie delegacji
Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko
–Wêgierskiej z zaprzyjaŸnionego miasta Satorajauhelly
z Wêgier. Wszystkim artystom
sk³adamy t¹ drog¹ serdeczne
podziêkowania i zapraszamy do
dalszej wspó³pracy. Podobnie
jak w roku ubieg³ym w organizacjê II Œwiêta Bobru aktywnie
w³¹czy³y siê panie z KGW,
cz³onkowie Klubu Seniora oraz
stra¿acy-ochotnicy. Swoje stoiska
zorganizowa³y tak¿e: „Aktywne
druhny” ze Stowarzyszenia OSP
S³otwiny, Aktywni Artyœci ze
S³otwin, Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Zaborze-Kolonia, Warsztaty
II Œwiêto Bobru
Terapii Zajêciowej z Poniatowej,
Ko³o Kobiet „Bobrzanki”,
W lipcu rozpoczêliœmy przy- „Ekoland”, Pasieka „Malinowa
gotowania do II Œwiêta Bobru, Kraina”, Zespó³ Szkó³ w Karczmiktóre odby³o siê 7 sierpnia. Ubie- skach, Stowarzyszenie Kobiet
g³oroczne obchody postawi³y „Rogowianki”, REPUS – praprzed nami wysok¹ poprzeczkê. cownia metalurgii, Pani KryDo³o¿yliœmy wszelkich starañ, styna Bocian z „Wiklin¹” i Pani
aby nie zawieœæ oczekiwañ Helena Rogala z „Rogo¿yn¹”
przyby³ej publicznoœci. W czêœci oraz GBiDK. Nasze stoisko
DZIEJOPIS KARCZMISKI
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obfitowa³o w s³odkie gofry,
muffinki, watê cukrow¹ i kolorowe napoje. Atrakcjê dla dzieci niew¹tpliwie stanowi³y zabawy na „dmuchañcach”, malowanie twarzy, „chwile z jaskiniowcami”, balonowe kreacje
oraz ogromne wielobarwne
bañki mydlane. Chêtni mieli
okazjê rywalizowaæ
w ³uskaniu bobru, czy jedzeniu
pierogów na czas. Podczas
„II Œwiêta Bobru’’ zosta³
rozstrzygniêty konkurs kulinarny „Apetyt na bobrowe
przysmaki”. Wszystkie zg³oszone potrawy zosta³y nagrodzone. Wydarzeniem towarzysz¹cym obchodom by³
Turniej Pi³ki Siatkowej
z o r g a n i z o w a n y przez
Uczniowski Klub Sportowy
dzia³aj¹cy przy Zespole Szkó³
w Karczmiskach. Imprezê w parku zakoñczy³a nocna zabawa
z DJ Stinexo. Przygotowane
atrakcje zrealizowane zosta³y
przy du¿ym wsparciu lokalnych
sponsorów, którym sk³adamy
serdeczne podziêkowania.

„Skarpa Dobrska”. Trasa rajdu
prowadzi³a przez malownicze
w¹wozy w Rogowie, grodzisko
w Podgórzu a¿ do stacji kolejki
w¹skotorowej w Polanówce, gdzie
przy ognisku zakoñczyliœmy
nasz¹ wyprawê.
W odpowiedzi na rosn¹ce zainteresowanie mieszkañców
aktywnym wypoczynkiem zorganizowaliœmy 1 paŸdziernika kolejny rajd rowerowy.
Tym razem celem rowerowej wêdrówki by³ Kazimierz Dolny. Dodatkow¹ atrakcjê dla uczestników by³ rejs statkiem po Wiœle,
Rajd rowerowy zwiedzanie kazimierskiego rydo Rezerwatu Skarpa Dobrska
nku, lody, pizza a na koniec pok³ady, warsztaty aktywnoœci dziwialiœmy Ma³opolski Prze³om
o b y w a t e l s k i e j, zajêcia ko- Wis³y z punktu widokowego Almputerowe, plastyczne i te- brechtówka.
atralne oraz „Miêdzypokoleniowa
Kolejnym dzia³aniem w rabiblioteka” – cykliczne spotkania mach realizowanego projektu
dzieci z seniorami w bibliotece by³a wizyta studyjna „Œladami gipt. „ P o c z y t a j m i B a b c i u n¹cych zawodów – do miejscowoœci
i Dziadku” podczas których se- gminy Bia³a Podlaska, w których
niorzy czytaj¹ dzieciom bajki. z n a j d u j ¹ s i ê p o d l e g a j ¹ c e
Realizujemy te¿ cykl dzia³añ - Gminnemu Oœrodkowi Kultury,
„ K u l t u r a o c z a m i r ó ¿ n y c h pracownie gin¹cych zawopokoleñ” podczas których dwa dów. W miejscowoœci Woroniec
pokolenia: starsze i m³odsze o b e j r z e l i œ m y P r a c o w n i ê
zapraszaj¹ s i ê w z a j e m n i e Zdobnictwa Ludowego, w S iInspiratornia...
i przedstawiaj¹ swój sposób t n i k u – Pracowniê Koronkarstwa,
spêdzania czasu wolnego. W ra- a w miejscowoœci Hrud –
Od lipca wspólnie z Miêdzyna- mach tego zadania pod koniec Pracowniê Tkactwa. Po drodze
rodowym Stowarzyszeniem Ani- sierpnia pojechaliœmy na rajd zwiedziliœmy równie¿ zespó³
matorów i Koordynatorów rowerowy. Celem rajdu by³o dworsko-parkowy w Roskoszy,
„HELIO” realizujemy projekt zwiedzanie Rezerwatu Przyrody na terenie którego znajduje siê
o nazwie „Miêdzypokoleniowa
Europejskie Centrum Kszta³cenia
Inspiratornia Seniorów” skiei Wychowania OHP.
rowanym do mieszkañców na23 paŸdziernika z inicjatywy
szej gminy. G³ównym celem regrupy seniorów zorganizowaliœmy
alizowanego projektu jest
wyjazd do kina Opolanka na
wspieranie aktywizacji i infilm „Wo³yñ”. Co tydzieñ
tegracji spo³ecznej osób starszych
odbywaj¹ siê zajêcia teatralne
oraz dzia³ania na rzecz solidarnopodczas których seniorzy
œci miêdzypokoleniowej. W raprzygotowuj¹ siê do przedstawienia
Raj rowerowy „Królewna Œnie¿ka”. W najbli¿szym
mach projektu odbywaj¹ siê wydo Kazimierza Dolnego
DZIEJOPIS KARCZMISKI
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czasie uczestnicy projektu
pojad¹ do teatru muzycznego
w Lublinie na koncert pt.
„Powróæmy jak za dawnych lat”.
Pod koniec roku zostanie zorganizowane Forum Integracji
Miêdzypokoleniowej.
Wszystkie te dzia³ania i realizowane zadania wspó³finansowane s¹ ze œrodków Rz¹dowego
Programu na Rzecz Aktywnoœci
Spo³ecznej Osób Starszych na
lata 2014-2020.
Realizuj¹c nasze dzia³ania nie
sposób pomin¹æ akcji ogólnopolskich w których równie¿ bierzemy udzia³. W tym roku po raz
pierwszy wspólnie z Zespo³em
Szkó³ przyst¹piliœmy do akcji
„Narodowego Czytania”. „Narodowe Czytanie” to zainicjowana
w 2012 roku przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
ogólnopolska akcja publicznego
czytania najwiêkszych polskich
dzie³ literackich. Tegorocznym
utworem by³a powieœæ „Quo
vadis" Henryka Sienkiewicza.
We wspólnym czytaniu na terenie zespo³u dworskoparkowego wziê³y udzia³ dzieci
i m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³, nauczyciele, samorz¹dowcy, radni, cz³onkowie Klubu Seniora
i pracownicy naszej instytucji.
Niezwyk³ego kolorytu spotkaniu
doda³y antyczne stroje, w które
przebrani byli uczestnicy oraz
muzyka, która towarzyszy³a
„Czytaniu”.
W naszej miejscowoœci tak jak
w 2 tyœ. innych w ca³ej Polsce
wybrzmia³y s³owa, które 120 lat
temu wysz³y spod pióra
pierwszego polskiego noblisty.
Akcja ta wpisa³a siê równie¿
w realizowany przez nas projekt
„Miêdzypokoleniowa Inspiratornia Seniorów”.

W dzia³alnoœæ GBiDK wpisuj¹
siê równie¿ wydarzenia w naszych Filiach.
Du¿ym prze¿yciem dla
p i e r w s z o k l a s i s t ó w ze SP
w G³usku by³o uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki.
Uroczystoœæ przygotowana i poprowadzona przez pani¹ Bo¿enê
Kowalsk¹-Dudek – bibliotekarkê
i pani¹ Ryszardê Burek
– nauczycielkê SP obfitowa³a
w wiele atrakcji, konkursów i zabaw nie tylko dla „bajkowo” przebranych pierwszoklasistów.
Ewa Nowaczek
Dyrektor GBiDK

Po przerwie wakacyjnej, zachêcamy i zapraszamy do uczestnictwa
dzieci i m³odzie¿ w cotygodniowych zajêciach
plastycznych (warsztaty odbywaj¹ siê w ka¿dy
pi¹tek od godz. 15.00),
zajêciach szachowych
(co dwa tygodnie od
godz. 15.00, prowadzi
Pan Robert B³aziak).
M ³ o d z i e ¿ z a œ z ap r a s z a m y d o M uzycznej Piwniczki w ka¿dy pi¹tek od godz.
14.00 do 22.00.

Dyplom dla Kapeli Ludowej
KARCZMIAKI

Mi³o nam tak¿e poinformowaæ,
¿e Kapela Ludowa „Karczmiaki” w sk³adzie: Ada Wieleba,
Zuzia Maci¹g, Marcelina
Nowaczek, Micha³ Mokijewski,
Pawe³ Barcicki, Micha³ Walencik
pod kierunkiem instruktora Jana Koziñskiego zdoby³a II miejsce w kategorii zespo³ów dzieciêcych na II Festiwalu Zespo³ów
Ludowych „Na owocowym szlaku” w Opolu Lubelskim. W konkursie udzia³ wziê³y równie¿
panie z Zespo³u Œpiewaczego
KGW i pani Jadwiga Karaœ,
która swoim monologiem
„Wyjazd do Warszawy”
uœwietni³a koñcz¹c¹ pierwszy
dzieñ zmagañ uroczyst¹
galê.

Wystêp
Zespo³u Œpiewaczego KGW

Wystêp Kapeli Ludowej
KARCZMIAKI
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Drodzy Czytelnicy.
Prezentacj¹ poni¿szych zdjêæ rozpoczynamy cykl „Gmina Karczmiska wczoraj
i dziœ - zmiany spo³ecznoarchitektoniczne w obiektywie”.
W ka¿dym kolejnym numerze Dziejopisu postaramy siê zamieszczaæ fotografie archiwalne i wspó³czesne ukazuj¹ce to samo miejsce, w celu zobrazowania zachodz¹cych zmian.
W zwi¹zku z powy¿szym, jeœli posiadacie Pañstwo w swoich domowych
zbiorach takie zdjêcia serdecznie prosimy
o wzbogacenie zbiorów Gminnej Biblioteki
i Domu Kultury w Karczmiskach.
Dostarczone fotografie zostan¹ zeskanowane a orygina³y zwrócone w³aœcicielom.

dawniej...

dziœ...

Grób Nieznanego ¯o³nierza na starym cmentarzu

Jedno z dworskich pomieszczeñ

Kompleks
osadniczy
w Chodliku

wieku, kierowaùa nimi profesor
Stanisùawa Hoczyk-Siwkowa.
Do Chodlika archeolodzy
powrócili w 2010 roku. Obecne
badania prowadzone sà z raw Wirtualnym
mienia
Instytutu Archeologii
Muzeum Chodlika
i Etnologii PAN w Warszawie.
oraz Muzeum Historii
Dziæki zastosowaniu nowych
Polski
technologii, m.in. skaningu laserowego z powietrza, odkryChodlik juý od przeszùo stu lat liúmy s z e r e g n i e z n a n y c h
jest przedmiotem zainteresowañ w c z e ú n i e j stanowisk ukrytych
miùoúników staroýytnoúci oraz w chodlikowskich lasach –
archeologów. Jako pierwszy, re- cmentarzysk kurhanowych,
likty grodu w poczàtkach XX w. waùów obronnych. B a d a n e
rozkopywaù k s i à d z A n t o n i n a s t æ p n i e w y k o p a l i s k o w o
Chotyñski, proboszcz w po- kurhany okazaùy siæ niezwykùe
bliskim Dratowie oraz Wilkowie. – kryjà pochówki ludzi i koni.
Poczàwszy od lat piæãdziesiàtych
Dziæki skanerowi moýliwe byùo
do poùowy lat siedemdziesiàtych równieý wykonanie dokùadnej,
g r o d z i s k o i w c z e- trójwymiarowej dokumentacji
snoúredniowieczne osady w Cho- grodziska oraz towarzyszàcych
dliku byùy badane przez pro- mu osad. Kolejny krok stanowià
fesora Aleksandra Gardawskiego, podjæte w bieýàcym roku banajpierw z ramienia Pañstwowe- dania nieinwazyjne grodziska
go Muzeum Archeologicznego z wykorzystaniem metody maw Warszawie, póêniej Instytutu gnetycznej oraz elektrooporowej.
Archeologii UMCS. Ostatnie Uzupeùniajà one doskonale
prace wykopaliskowe podjæte wczeúniejsze prace wykopalina waùach grodziska miaùy skowe prowadzone na obiekcie.
miejsce w poczàtkach obecnego Dziæki nim jesteúmy w stanie
DZIEJOPIS KARCZMISKI
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Grodzisko w Chodliku
widziane z lotu ptaka

precyzyjnie zlokalizowaã
p o z o s t a ù o ú c i drewnianych
konstrukcji waùów, domostw
czy palenisk. Wymierny sukces
stanowi uchwycenie w póùnocnej
czæúci grodu zarysu duýego niebadanego wczeúniej budynku
o wymiarach okoùo 30x20 m.
Juý w przyszùym sezonie zweryfikujemy go wykopaliskowo.
Dlaczego grodzisko w Chodliku
jest tak waýnym zabytkiem? Jest
jednym z trzech najstarszych, datowanych od VIII w. grodów Maùopolski, dodatkowo jednym
z najwiækszych, o wielokrotnej linii waùów. Dla badaczy Chodlik
jest waýny równieý dlatego, ýe
stanowi jeden z nielicznych

kultura, organizaje spo³eczne

Wizualizacje Grodziska w Chodliku

w peùni zachowanych kompleksów osadniczych skùadajàcy
siæ z grodu, osad oraz cmentarzysk. Co wiæcej, w przypadku
Chodlika jesteúmy w stanie rekonstruowaã nawet przebieg
wczesnoúredniowiecznych dróg i wyznaczaã zasiæg osadnictwa. Dziæki temu mamy
moýliwoúã szerszego spojrzenia na úwiat wczesnoúredniowiecznych S ù o w i a n
okresu plemiennego. Niektórzy
badacze twierdzà nawet, iý
gród w Chodliku mógù peùniã
centrum plemiennego, niestety
nie mamy na to dowodów, ale
koncepcja z pewnoúcià jest
atrakcyjna.
W ubiegùym roku postanowiliúmy
przybliýyã odkrycia dokonane
na chodlikowskim grodzisku
szerszemu gronu odbiorców poprzez projekt Wirtualnego
Muzeum Chodlika www.
chodlik.edu.pl, byùo to moýliwe
dziæki grantowi Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyýszego.
Naszym gùównym zamysùem
byùo stworzenie internetowej
platformy – wirtualnego muzeum
– wczesnoúredniowiecznego kompleksu osadniczego w Chodliku,
prezentujàcej wyniki badañ
naukowych prowadzonych miædzy innymi przez nas na grodzisku oraz otaczajàcych go osadach
i cmentarzyskach kurhanowych.
Miædzy innymi chcieliúmy
zaproponowaã w i r t u a l n y
s p a c e r po grodzisku. Zrealizowaliúmy go poprzez wykonanie
serii panoram sferycznych,

wzbogaconych o popularnonaukowe materiaùy wizualne
oraz dêwiækowe, tak by kaýdy
nie wychodzàc z domu, mógù
odbyã wædrówkæ po
Niezwyk³oœæ i bogactwo
Chodlika sprawi³y,
¿e stanowisko to zosta³o
równie¿ wytypowane przez
naukowców jako element
sta³ej ekspozycji w nowo
powo³anym Muzeum
Historii Polski
w Warszawie
(www.muzhp.pl).
grodzisku, zapoznaã siæ z jego
historià oraz wynikami prowadzonych w tym miejscu badañ
naukowych.
Podczas wirtualnego spaceru
moýna obejrzeã wirtualne tablice
edukacyjne oraz filmy prezentuj¹ce wiedzæ na temat obiektu,
wyników prowadzonych na jego
obszarze badañ archeologicznych, a takýe zwyczajów
i ýycia codziennego dawnych
Sùowian. Do ich stworzenia
zostaùy wykorzystane zarówno
materiaùy archiwalne z badañ
archeologicznych prowadzonych
na grodzisku w latach 1952-1974
oraz 2001-2002 jak teý najnowsze materiaùy z badañ nieinwazyjnych i prac dokumentacyjnych prowadzonych przez
nas na grodzisku od 2013 r.
Opracowane zosta³y równie¿
plastyczne rekonstrukcje
i wizualizacje grodziska oraz
ró¿nych aspektów kultury maDZIEJOPIS KARCZMISKI
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terialnej i duchowej wczesnoœredniowiecznych S³owian –
oczywiœcie na podstawie
wyników badañ naukowych.
Uzupe³nieniem „wirtualnego
spaceru po grodzisku” s¹
wirtualne wystawy zabytków
archeologicznych, pochodz¹cych
z badañ archeologicznych
w Chodliku. Opracowaliœmy
równie¿ interaktywn¹ mapê
Chodlika oraz Kotliny Chodelskiej z baz¹ danych i opisem
znajduj¹cego siê na jej obszarze
dziedzictwa kulturowego. Niezwyk³oœæ i bogactwo Chodlika
sprawi³y, ¿e stanowisko to
zosta³o równie¿ wytypowane
przez naukowców jako element
sta³ej ekspozycji w nowo
powo³anym Muzeum Historii
Polski w Warszawie
(www.muzhp.pl). J e g o z ad a n i e m j e s t p r e z e n t o w anie najwa¿niejszych zabytków
oraz wydarzeñ w polskiej
historii. Wydarzenie to niezwykle podnosi rangê samego
Chodlika oraz Gminy Karczmiska.
Grodzisko w Chodliku kryje
jeszcze wiele tajemnic, które
krok po kroku odkrywamy.
W bie¿¹cym roku znów sta³o siê
przedmiotem zaawansowanych
badañ archeologicznych, póki
co nieinwazyjnych, lecz ju¿ od
przysz³ego sezonu tak¿e wykopaliskowych. Objêliœmy je
równie¿ wspólnie z Gmin¹
Karczmiska opiek¹ i rozpoczêliœmy dzia³ania maj¹ce
na celu uporz¹dkowanie jego
obszaru oraz oczyszczenie

kultura, organizaje spo³eczne

z dziko rosn¹cych krzewów
i trzcin. Dziêki temu
odwiedzaj¹cy je w ostatnim czasie liczni turyœci mog¹ zobaczyæ
zabytek, dotrzeæ do wszystkich
jego zak¹tków, podziwiaæ
systemy wa³ów. Prace te maj¹
równie¿ istotne znaczenie dla
ochrony obiektu. To pierwszy
krok maj¹cy na celu
udostêpnienie grodziska

zwiedzaj¹cym a w dalszej perspektywie zwiêkszenie ruchu
turystycznego na obszarze
Gminy Karczmiska i jej rozwój.
Kolejnym bêdzie wytyczenie
na obszarze grodu oraz
cmentarzysk kurhanowych
œcie¿ek dydaktycznych, postawienie tablic edukacyjnych,
planujemy równie¿ budowê przy
grodzie wie¿y widokowej. Bê-

dziemy siê staraæ o pozyskanie na
te cele œrodków ministerialnych
oraz unijnych. Póki co ju¿ teraz
zapraszamy wszystkich do Chodlika – zarówno wirtualnie poprzez stronê www.chodlik
edu.pl jak te¿ osobiœcie.
Dr £ukasz Miechowicz
Instytut Archeologii i Etnologii
PAN

Ko³o Gospodyñ Wiejskich
Ko³o Gospodyñ Wiejskich
w Karczmiskach w ostatnim
czasie bra³o udzia³ w wielu
wydarzeniach kulturalnych
w regionie, miêdzy innymi
w „II Œwiêcie Bobru” w Karczmiskach, w „Chmielakach”
w Rogowie. Jednak najwiêkszym
sukcesem naszych Pañ by³
udzia³ w „Manufakturze

Wspomnienia
Prawdziwa uczta…
Moja pierwsza wizyta
w Karczmiskach, to kwiecieñ
1971 r. Przyjecha³am do rodziny
wesz³am do ma³ego, skromnego
domku wype³nionego
goœcinnoœci¹ i serdecznoœci¹.
Œwiêta Wielkanocne i
uroczystoœci sakramentalne jak
chrzciny, Pierwsze Komunie
œw. by³y okazj¹ by poznaæ
rodzinê oraz najbli¿szych
s¹siadów i przyjació³.
Zorganizowano wspania³¹
uroczystoœæ, Babcia Helena
zapewnia³a niebywa³¹ ucztê dla
cia³a i ducha. Ile wysi³ku, ile
serca, ile pracy i zabiegów – w
tamtych trudnych czasach –
trzeba by³o w³o¿yæ by zadowoliæ
goœci. Przepyszny asortyment
potraw, ciasta, napoje
w³asnorêcznie przygotowane

Smaku” w Opolu Lubelskim,
organizowanym przez LGD
Owocowy Szlak. Nasze „Kopytka
z bobrem (bobem) w sosie
kurkowym” sta³y siê hitem
„IV Œwiêta Produktu
Lokalnego”. Zajê³yœmy I miejsce
w g³ównym konkursie na najlepszy produkt lokalny
w kategorii: „Danie”. Nale¿y

dodaæ, ¿e „Œwiêto Produktu
Lokalnego”, odby³o siê po raz
czwarty, a nasze Ko³o I miejsce
zajê³o po raz trzeci. Raz tylko
ust¹pi³yœmy kole¿ankom
z Rogowa, zdobywaj¹c miejsce
drugie.

przez gospodarzy i atmosfera
miejsca. To by³o wyj¹tkowe
spotkanie, pamiêtam je do dziœ.
Masarskie wyroby, szynki,
kie³basy, kaszanki, salcesony
mia³y niepowtarzalny SMAK,
którego nigdy nie spotka³am.
Piêkno Ziemi Karczmiskiej
urzek³o mnie od pierwszego
wejrzenia – malowniczo
po³o¿one tereny rolnicze,
o s o b l i w o œ c i przyrodnicze,
zabytki, sanktuaria i s¹siedztwo
takich pere³ek Lubelszczyzny
jak Kazimierz Dolny czy
Na³êczów.
Karczmiska zasadniczo
zmieni³y swoje oblicze,
z a i n w e s t o w a n o w drogi,
infrastrukturê, widaæ tu rêkê
dobrego gospodarza. Nie
sposób wymieniæ wszystkich
zmian w krótkim wspomnieniu.
Piêkne, nowoczesne domy,
kolorowe, pe³ne kwiatów
i krzewów ozdobnych ogrody
i podwórza.

Czysto, schludnie i godnie!
Wszystko to zas³uga ludzi
– mieszkañców, którzy kochaj¹ swoj¹ ma³¹ ojczyznê, ciesz¹
siê z jej rozwoju i s¹ zaanga¿owani w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ –
kulturaln¹.
Zaimponowa³o mi wznowienie
kwartalnika „Dziejopis
Karczmiski” – ile planów, ile
projektów jest w realizacji, jak
szeroki wachlarz propozycji dla
mieszkañców.
Brawa dla twórców, autorów,
spo³eczników i realizatorów
tego przedsiêwziêcia.
„ B R A Æ S P R A W Y
W SWOJE RÊCE” – to
dewiza lokalnych spo³ecznoœci,
która w Karczmiskach jest
ewidentna.
BRAWO!!!

DZIEJOPIS KARCZMISKI
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Ma³gorzata Karaœ
Przewodnicz¹ca KGW

El¿bieta Czarnecka
Karczmiska, sierpieñ 2016 r.
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Czterolatek
z kank¹
piwa...
Kiedy by³em dzieckiem, wydawa³o
mi siê, ¿e centrum Karczmisk
mieœci siê w pobli¿u domu moich
dziadków. Sta³ on na szczycie w¹wozu
pomiêdzy cha³up¹ zamieszka³¹
wspólnie przez rodziny Czeœniaków
(znanych jako Pliskowie) i Nowaczków
(przydomek Pytlowani) a obejœciem
rodziny Walczyków, powszechnie
zwanych Walerkami. Te przydomki
przez d³ugi czas bra³em za prawdziwe
nazwiska naszych s¹siadów. Zreszt¹
nie ja jeden. Tak bardzo utkwi³y one
w œwiadomoœci mieszkañców, ¿e
niekiedy dochodzi³o do zabawnych
sytuacji. Pamiêtam, ¿e kiedyœ
wst¹pi³ do dziadków zak³opotany
listonosz.
- Czy wiecie, gdzie tu mieszkaj¹
jacyœ Walczykowie. Mam dla
nich list, a nikt nie wie, gdzie jest
ich dom – pyta³.
Dziadek popad³ w zadumê, d³ugo
naradza³ siê z babci¹, w koñcu
pukn¹³ siê w czo³o.
- Przecie¿ to Walerkowie –

Centrum rozrywki...

powiedzia³ i skierowa³ listonosza
do s¹siadów zza p³otu.
U podnó¿a zbocza, na którym
sta³o i wci¹¿ stoi obejœcie WalczykówWalerków, dotychczas tryska
Ÿróde³ko krystalicznie czystej wody. Kiedyœ ocembrowane i zadbane, teraz prawie niewidoczne,
ukryte wœród chaszczów. Po drugiej stronie drogi prowadz¹cej
wzd³u¿ rzeczki, niemal na wprost
Ÿróde³ka, sta³ niegdyœ bar, centrum
kulturalne i biznesowe tamtej
okolicy. Wiod³a do niego doœæ
stroma, kilkunastometrowa w¹ska
œcie¿ka. Sprawia³a ona sporo k³opotów
klientom, szczególnie w deszczowe
dni. Trzeba by³o niema³ych wysi³ków,
by utrzymaæ siê w pionie na mokrym,
piekielnie œliskim gruncie. Bywalcy
o pewnych zdolnoœciach akrobatycznych jakoœ dawali sobie radê,
czepiaj¹c siê ga³êzi leszczyny
porastaj¹cej zbocza, mniej zdolni
zje¿d¿ali na poœladkach, a najmniej
wygimnastykowani ze smutkiem
stali u góry lub podnó¿a œcie¿ki, czekaj¹c a¿ nieco siê osuszy.
W barze sprzedawano g³ównie
piwo z beczki, wódkê i oran¿adê do
popitki. Jeœli dobrze pamiêtam
(mia³em wówczas 9-10 lat i nie
korzysta³em z oferty) na zagryzkê
by³o jakieœ danie podobne do
galarety (prawdopodobnie zimne
nó¿ki), kie³basa i salceson. Niektórzy klienci mieli chêæ na warzywa
i wówczas bufetowa przynosi³a pomidory albo ogórki z ogródka na
zapleczu.
Wódkê i piwo na wynos móg³
kupiæ ka¿dy. Trzeba by³o tylko
przynieœæ w³asn¹ butelkê (jeœli
ktoœ chcia³ kupiæ mniej ni¿ æwiartkê)
lub kankê. Mnie wiêcej raz na tydzieñ, g³ównie w soboty, dziadek
wysy³a³ mnie do baru z dwulitrow¹
kank¹. Bufetowa nalewa³a, p³aci³em, a jeœli reszta do wydania by³a
niewielka, zamiast pieniêdzy
wrêcza³a cukierki. Kiedyœ po piwo
przyszed³ ch³opaczek nieco ponad
czteroletni z kank¹ niewiele mniejsz¹
od niego.
Bar prawie zawsze by³ pe³ny.
Niektórzy grali w karty, inni ubijali
interesy, kolejni dzielili siê uwagami
DZIEJOPIS KARCZMISKI
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Spotkanie przy Ÿróde³ku

na temat ¿niw czy gospodarstwa,
a czêœæ zwyczajnie siê upija³a.
Chyba wszyscy palili. Po wejœciu
do ciemnego, zadymionego pomieszczenia musia³o up³yn¹æ parê
dobrych chwil, zanim oczy zaczê³y
odró¿niaæ ludzi od mebli.
Czasami dochodzi³o do awantur.
Na ogó³ nie by³y to groŸne zajœcia,
ale niekiedy bywa³o ostro. Któregoœ
s³onecznego dnia zanosi³o siê nawet
na jatkê. Rozróba przenios³a siê
z baru w okolice Ÿróde³ka. Jeden z uczestników bijatyki wyci¹gn¹³ nó¿. Na szczêœcie w pobli¿u
by³y rezolutne kobiety.
Tu trzeba dodaæ, ¿e tak jak mê¿czyŸni mieli swoje miejsce spotkañ
w barze, tak niewiasty regularnie
widywa³y siê przy niewielkim
rozlewisku rzeczki przy okazji
wspólnego prania. Znosi³y wówczas
balie, tary i - uzbrojone w kijanki pracowicie oddawa³y siê swojemu
zajêciu, rozmawiaj¹c o tym i owym,
plotkuj¹c i ¿artuj¹c.
Tego w³aœnie dnia by³ czas prania. Na widok bijatyki gospodynie
chwyci³y za kijanki i pod wodz¹
jednej z moich wujenek szybko
i bez ceregieli rozpêdzi³y sk³ócone
towarzystwo. By³em wówczas
pe³en podziwu dla fachowej roboty
dzielnych pañ.
Miejsce spotkañ przy Ÿróde³ku
mia³y te¿ dzieci. Czêsto
budowaliœmy tamê na rzeczce,
a kiedy woda siê spiêtrzy³a,
k¹paliœmy siê, graliœmy w pi³kê
no¿n¹ albo wsiadaliœmy w balie
i bawiliœmy siê w bitwy morskie.
To by³y czasy…
Zbigniew Czarnecki
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Uroczystoœci
patriotyczne
Od 25 lat w ka¿d¹ pierwsz¹
niedzielê lipca, w koœciele
parafialnym
p.w. Œwiêtego Wawrzyñca
w Karczmiskach
odprawiana jest
patriotyczna Msza Œwiêta
w intencji Ojczyzny
oraz za kombatantów
z naszej Gminy
i ich rodziny.
03 lipca 2016 r. koncelebrowan¹
Mszê Œwiêt¹ odprawili
k s . kan. Ryszard Denys
– proboszcz parafii
Karczmiska i ks. Mariusz

11 listopada
Obchody 98 rocznicy odzyskania Niepodleg³oœci przez Polskê w Gminie Karczmiska podzielono na dwie czêœci.
W dniu 9 i 10 listopada 2016 r.
odby³y siê uroczystoœci w placówkach Zespo³u Szkó³ w Karczmiskach. Oprócz uczniów i nauczycieli w uroczystoœciach
udzia³ wziêli: Janusz Goliszek –
Wójt Gminy, spo³ecznoœæ
lokalna oraz nauczyciele pañstw
partnerskich goszcz¹cy
w P u b l i c z n y m Gimnazjum
im. M. Kopernika w Karczmiskach.
Goœcie z zagranicy realizuj¹
wspólnie z nasz¹ placówk¹ projekt Erazmus+ i reprezentuj¹
szko³y z: Wysp Kanaryjskich,
W³och, Bu³garii, Rumunii, S³owenii, Finlandii.
11 listopada 2016 r. obchody
Œwiêta odzyskania Niepodleg³oœci
rozpoczê³y siê o godz. 10.30 na
Placu Niepodleg³oœci w Karczmi-

Olszka - wikariusz. Oprawê
Mszy uœwietni³ chór Gminy
Karczmiska „Corda Cantandao”.
Na pocz¹tku wybrzmia³a stara
pieœñ Gaude Mater Polonia
(„Ciesz siê, Matko Polsko”) oraz
„Mazurek D¹browskiego”.
W koœciele zgromadzili siê
przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych, poczty
sztandarowe kombatantów,
placówek oœwiatowych, OSP
oraz wierni. Msza zakoñczy³a
siê „Rot¹”.
Uroczystoœci organizowane
przez Wójta Gminy i Ko³o
Gminne Zwi¹zku Kombatantów
RP i By³ych WiêŸniów
Politycznych w Karczmiskach
to piêkna lekcja historii
i patriotyzmu. Ta podnios³a

skach. Przed pomnikiem
upamiêtniaj¹cym mieszkañców
Karczmisk poleg³ych w walkach
o niepodleg³oœæ, w asyœcie
pocztów sztandarowych Wójt
Gminy p. Janusz Goliszek
i przewodnicz¹cy Rady Gminy
p. Jacek Nowaczek z³o¿yli
wi¹zanki kwiatów. M³odzie¿
z Zespo³u Szkó³ w Karczmiskach
oraz pracownicy Gminnej
Biblioteki i Domu Kultury
w Karczmiskach zapalili znicze.
O godz. 11 w koœciele parafialnym
p.w. Œw.Wawrzyñca w Karczmiskach rozpoczê³a siê koncelebrowana Msza Œw. w intencji Ojczyzny, któr¹ sprawowa³
ks. proboszcz Ryszard Denys
i ks. wikariusz Mariusz Olszka.
Liturgiê i oprawê uroczystoœci
uœwietni³ chór Corda Cantando
pod dyrekcj¹ p. Ewy Resztak. Po
Mszy odby³ siê koncert pieœni
patriotycznych w wykonaniu
chóru. W okolicznoœciowym
wyst¹pieniu p. Wójt podkreœli³
rolê i znaczenie odzyskania
DZIEJOPIS KARCZMISKI
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Tablica upamiêtniaj¹ca
¿o³nierzy i partyzantów
na elewacji frontowej
koœcio³a parafialnego

uroczystoœæ by³a chwil¹ zadumy
i refleksji nad nasz¹ wolnoœci¹
i niepodleg³oœci¹. Z³o¿ono
k w i a t y, z a p a l o n o z n i c z e
przed pomnikiem na Placu
Niepodleg³oœci, na cmentarzu
i tablicach upamiêtniaj¹cych
naszych bohaterów.

niepodleg³oœci przez naszych
dziadów oraz odniós³ siê do
wspó³czesnych wartoœci takich
jak Ojczyzna, patriotyzm czy
jêzyk ojczysty.
Obchody dnia Niepodleg³oœci
w Karczmiskach mia³y równie¿
akcent sportowy. 11 listopada na
hali sportowej odby³ siê ju¿ po
raz drugi turniej zorganizowany
przez Klub Sportowy STAL
Poniatowa. W turnieju
wziê³o udzia³ 8 zespo³ów
dzieci z roczników 20062007 letnich: Stal Poniatowa 1,
Stal Poniatowa 2, Motor Lublin,
Widok Lublin, Akademia
Pi³karska G³usk, Têcza Be³¿yce,
BKS Lublin, UKS Karczmiska.
Turniej cieszy siê du¿ym
zainteresowaniem dzieci jak
równie¿ ich rodziców, którzy
licznie przybyli by kibicowaæ
swoim pociechom.

kultura, organizaje spo³eczne

Odpust
Matki Boýej
Ponad 300 lat temu w parafii
p.w. Úw. Wawrzyñca w Karczmiskach generaù Karmelitów
Sanchez utworzyù bractwo szkaplerzne. Z noszeniem szkaplerza
zwiàzane sà tzw. przywileje szkaplerzne, czyli ùaski obiecane
przez Matkæ Boýà. Gwarantowaù
on szczególnà opiekæ Najúwiætszej Maryi Pann (NMP)
w trudnych sytuacjach i niebezpieczeñstwach ýycia oraz
obietnicæ szczæúliwej úmierci
i zachowanie od wiecznego potæpienia. Uroczystoúã Odpustowa
ku czci NMP z Góry Karmel,
zwanà Matkà Boýà Szkaplerznà - patronkà naszej
parafii obchodzona jest w najbliýszà niedzielæ po 16 lipca.
Coroczne wspomnienie tej
uroczystoúci, jest wyrazem
wdziæcznoúci Bogu za dar
Maryjnej obecnoúci poúród ludu
Boýego w znaku szkaplerza.
W przeddzieñ uroczystoúci
odpustowych, celebrowana byùa
na cmentarzu Msza Úwiæta za
spoczywajàcych na nim zmarùych parafian. Sumie odpustowej
w intencji parafian i goúci
przewodniczyù ks. praùat Szym o n S z l a c h t a , a o k olicznoúciowe kazanie wygùosiù
o. Stanisùaw z Kazimierza
Dolnego. We Mszy koncelebrowanej uczestniczyù teý
ks. Stanisùaw Goliszek
(wywodzàcy siæ z Chodlika)
oraz ksiæýa z pobliskich parafii.
W kazaniu kaznodzieja przypomniaù znaczenie i rolæ szkaplerza
w ýyciu chrzeúcijañskim,
zachæcajàc by z tym znakiem
podàýaã przez ýycie, majàc
ú w i a d o m o ú ã , ile przez to
Maryja wyprasza ùask dla

Szkaplerz

kultywujàcych noszenie szkaplerza. Zachæcaù dalej, do
pogùæbiania zasad wiary i przekazywania jej naszych dzieciom
i wnukom. Podkreúlaù rolæ
rodziny jako wspólnoty, w której
„Noúcie zawsze Szkaplerz
Úwiæty. Ja zawsze go noszæ
i wiele z tego naboýeñstwa
doznaùem poýytku.
Pozostaùem mu wierny
i staù siæ on mojà siùà!”
(Úw. Jan Paweù II)

moýna uczyã siæ wartoúci
moralnych, czciã Boga i dobrze
uýywaã wolnoúci.Msza zakoñczyùa
siæ b ù o g o s ù a w i e ñ s t w e m
Najúwiætszym Sakramentem,
a ks. Ryszard Denys proboszcz parafii podziækowaù
wiernym, goúciom przybyùym
na tæ uroczystoúã.
W godzinach popoùudniowych
tradycyjnie od wielu lat, po
odpuúcie na obiekcie „Orlika”
w Karczmiskach rozegrano mecz
piùki noýnej oldbojów: Karczmiska
Pierwsze – Karczmiska Drugie.
Po zaciætym meczu (1:1), nierozstrzygniætej d o g r y w c e ,
ostateczne zwyciæstwo w rzutach
karnych odniosùa „Dwójka”,
pokonujàc „Jedynkæ” 5:3.
DZIEJOPIS KARCZMISKI
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w znaczeniu
religijnym oznacza strój, który
jest znakiem zewnêtrznym
przynale¿noœci do konkretnego
zakonu i przynale¿noœci do
Maryi. Od siedmiu wieków szkaplerz Maryi ze Œw. Góry Karmel
jest znakiem przyjêtym przez
zakon karmelitañski i zaaprobowany p r z e z K o œ c i ó ³ . J e s t t o
zewnêtrzny wyraz mi³oœci do
Maryi, zaufania Jej oraz pragnienie
naœladowania ¿ycia Matki Jezusa
Chrystusa. Z 15 na 16 lipca 1251 r.
w Anglii Maryja ukaza³a siê
genera³owi zakonu karmelitañskiego – Œw. Szymonowi Stock.
Wskaza³a na szkaplerz i powiedzia³a:
„To bêdzie przywilejem dla
ciebie i wszystkich karmelitów - kto w nim umrze, nie
zazna ognia piekielnego”.
Z tego powodu 16 lipca zosta³
ustanowiony prze Koœció³ –
Œwiêtem Matki Bo¿ej Szkaplerznej jako wspomnienie
Najœwiêtszej Maryi Panny
z Góry Karmel, a szkaplerz
zatwierdzony jako znak
chrzeœcijañskiej wiary
i znak Maryi. Szkaplerz
karmelitañski tworz¹ dwa
prostok¹tne p³atki sukna
we³nianego (zwykle z habitu)
koloru br¹zowego, po³¹czone
dwiema tasiemkami. Na jednym
p³atku jest wizerunek Matki Bo¿ej
Szkaplerznej, a na drugim
N a j œ w i ê t s z e g o Serca Pana
Jezusa. Znak ten nosi siê na szyi
tak, aby jedna czêœæ spoczywa³a
na piersiach, a druga na plecach.
Noszenie szkaplerza sta³o siê
powszechne tak¿e wœród œwieckich.
Osoba, która go przyjmuje
zobowi¹zuje siê do naœladowania
postawy Maryi w swoim
codziennym ¿yciu. Nosz¹c dzieñ
i noc Jej znak, przyjmuje J¹ za
Matkê, powierzaj¹c Jej siebie,
wraz ze wszystkimi swoimi
problemami i s³aboœciami. Wie, ¿e
Ona zawsze bêdzie dla niego
wielkim wsparciem.
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Pomniki
przyrody
„Kaýde drzewo coú mówi, uczy,
przypomina…”
Paweù Woronicz

z nich ze wzglædu na sædziwy wiek,
duýe rozmiary budzà podziw i szacunek.
Podczas spaceru po zespole
dworsko-parkowym moýemy
podziwiaã 3 drzewa pomnikowe
o obwodach pnia ponad 300 cm.
Pierwsze z nich to platan klonolistny (Platanus acerifolia)
– piækne drzewo liúciaste o rozùoýystej
koronie i charakterystycznej zielonkawo-szarej korze ùuszczàcej

Czy kiedykolwiek zastanawialiúmy
siæ co znaczy sùowo „pomnik”?
Potocznie tak mówimy o nagrobkach na cmentarzu, obeliskach
ku czci waýnych wydarzeñ, osób
itd...
Sùowo „pomnik” pochodzi od staropolskiej formy pamiætaã tj.
pomnieã i oznacza miejsce upamiætniajàce wydarzenie bàdê osobæ.
A co z pomnikami przyrody? Co
one majà upamiætniaã? Otóý, sà
formà ochrony obiektów cennych
przyrodniczo. Na terenie naszej
gminy pomnikami przyrody jest
kilka okazaùych drzew.
Drzewa peùniùy i peùnià róýne
funkcje. O p r ó c z z n a c z e n i a
gospodarczego sà oazà spokoju,
ciszy, nastrajajà i pobudzajà wenæ
twórczà. Przypisuje siæ im równieý
znaczenie symboliczne. Niektóre

siæ cienkimi pùatami. W naszym
klimacie jest to drzewo rzadkie.
Przy tzw. alei grabowej roúnie
piækny okaz grabu pospolitego
(Carpinus betulus). Korona tego
drzewa ucierpiaùa podczas

Lipa drobnolistna

Grab pospolity

D¹d szypu³kowy
„W³adek z Zagrzêby”
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jesiennej únieýycy w paêdzierniku
2009 roku.
Trzeci z pomników przyrody
w karczmiskim parku to lipa
drobnolistna (Tilia cordata).
Majàc ponad 150 lat, juý nie roúnie
na wysokoúã, ale staje siæ coraz
grubsza.
Najbardziej znanym drzewem
w Karczmiskach jest dàb
s z y p u ù k o w y (Quercus robur)
o obwodzie pnia ponad 820 cm
i wysokoúci 32 m. Jest to najbardziej
okazaùe i najstarsze drzewo
w powiecie opolskim. Zostaùo mu
nadane imiæ Wùadek. Czy od króla
Wùadysùawa Ùokietka- rówieúnika
dæbu, czy od imienia wùaúciciela posesji, na której roúnie
- p. Wùadysùawa Wojnickiego- tego
nie wiem, ale wiem na pewno, ýe
warto przejúã siæ ulicà Nadrzecznà
i podziwiaã dostojnego Wùadka
z Zagrzæby.
Jeúli spotkasz okazaùe drzewo
o obwodzie pnia ok. 300 cm, (na
wysokoúci 130 cm) zgùoú ten fakt
w Urzædzie Gminy. Moýe znalazùeú
przyszùy pomnik przyrody?
Lidia Adamczyk-Ha³as

Platan klonolistny
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G³os Lekarza Rodzinnego
GRYPA!!!
Z pocz¹tkiem jesieni zaczynamy
obserwowaæ wzrost zachorowañ na
wirusowe infekcje grypo podobne,
pojawiaj¹ sie równie¿ pierwsze
przypadki grypy. Jak odró¿niæ
przeziêbienie od grypy? Przeziêbienie ma zwykle powolny,
³agodny pocz¹tek ze stanem
podgor¹czkowym. Mo¿e wyst¹piæ
os³abienie, uczucie zmêczenia,
czêsto wystêpuje katar rzadko ból
g³owy i kaszel. Grypa rozpoczyna
sie nagle, bardzo wysok¹ gor¹czka
>39° C (1-2 dni). Wystêpuj¹
dreszcze, ból g³owy, bóle stawów,
miêœni ,os³abienie i rozbicie ogólne. Bardzo czêsto wystêpuje suchy
kaszel i ból gard³a, nie zawsze
katar. Grypa to ostra choroba
zakaŸna, przenoszona drog¹
kropelkow¹. Cz³owiek zara¿a siê od
drugiego cz³owieka najczêœciej
przez zaka¿one powietrze lub przez
zainfekowane d³onie. Najczêœciej
pierwsze objawy dotycz¹ uk³adu
oddechowego. Pojawia siê suchy,
mêcz¹cy kaszel, bóle g³owy,
gor¹czka, czêsto bóle miêœni, koœci
i stawów. Choroba ma nag³y
pocz¹tek, wystêpuje bardzo
wysoka gor¹czka – powy¿ej 39
stopni- ból g³owy, uczucie ogólnego rozbicia. Wirus rozwija siê
w ci¹gu 18-72 godzin od momentu
wnikniêcia do organizmu i o ile nie
dojdzie do powik³añ choroba trwa
oko³o 7 dni. Osoba doros³a zaka¿ona gryp¹ mo¿e zaka¿aæ innych
przez 3-5 dni od chwil pojawienia
siê objawów chorobowych, natomiast
dziecko mo¿e byæ ogniskiem zaka¿enia dla innych nawet do 7 dni.
Pamiêtajmy! Grypa to nie jest
takie wiêksze przeziêbienie, które
leczone czy nie, samo mija po
tygodniu. To ciê¿ka choroba
wirusowa, która mo¿e dawaæ du¿o
powik³añ narz¹dowych.
Ze strony uk³adu oddechowego
najczêœciej s¹ to zapalenie p³uc
i oskrzeli, zapalenia oskrzelików,
szczególnie u niemowl¹t i dzieci lub
zaostrzenie astmy. Ze strony

innych uk³adów mo¿e równie¿
zdarzyæ siê odrzut przeszczepu,
zapalenie ucha œrodkowego, zapalenie
miêœnia serca i osierdzia, zapalenie
miêœni. Mo¿e równie¿ wyst¹piæ

Pamiêtajmy! Grypa to nie
jest takie wiêksze
przeziêbienie, które
leczone czy nie, samo mija
po tygodniu. To ciê¿ka
choroba wirusowa, która
mo¿e dawaæ du¿o
powik³añ narz¹dowych.

pogrypowe k³êbuszkowe zapalenie
nerek, zaostrzenie przewlek³ych
k³êbuszkowych zapaleñ nerek

Jedn¹ z podstawowych
i najbardziej skutecznych
metod zapobiegania grypie
s¹ szczepienia
profilaktyczne.

i nasilenie objawów przewlek³ej
niewydolnoœci nerek. Zdarzaj¹ siê
tak¿e powik³ania neurologiczne
takie jak nasilenie czêstoœci
napadów padaczkowych, choroby

Pamiêtajmy!!! Zdrowy tryb
¿ycia, prawid³owa dieta,
higiena osobista
(szczególnie czêste mycie
r¹k) oraz szczepienie
ochronne przeciwko
grypie s¹
najskuteczniejszymi
œrodkami w profilaktyce.

naczyniowe mózgu, toksyczna
encefalopatia, poinfekcyjne
zapalenie mózgu i opon mózgoDZIEJOPIS KARCZMISKI
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wych. Odnotowano równie¿ wzrost
przypadków choroby Parkinsona
i zespó³ Reye’a. W ramach powik³añ
mo¿e dojœæ równie¿ do schorzeñ
naczyniowych mózgu – wylewów
podpajêczynówkowych czy
œpi¹czkowego zapalenia mózgu.
Wœród powik³añ w psychiatrii
zaobserwowano ostre psychozy,
niektóre ze s³uchowymi lub wzrokowymi halucynacjami oraz schizofreniê. Warto dodaæ, ¿e powik³ania pogrypowe obserwuje siê
zw³aszcza u dzieci. W ich przypadku najczêœciej wystêpuj¹ dysfunkcje receptora s³uchowego,
czêœciowa utrata s³uchu, a nawet
g³uchota. Zdarza siê równie¿
zaostrzenie przebiegu astmy
i mukowiscydozy, bóle brzucha,
zaburzenia ¿o³¹dkowo-jelitowe,
biegunki i wymioty – powik³ania
niejednokrotnie naœladuj¹ce
zapalenie wyrostka robaczkowego.
Jedn¹ z podstawowych i najbardziej skutecznych metod
zapobiegania grypie s¹ szczepienia
profilaktyczne.
Szczepionki s¹ ju¿ dostêpne
i warto o nie zapytaæ swojego lekarza
rodzinnego. W Polsce przeciwko
grypie szczepi siê tylko 2-3 proc.
osób. W krajach zachodnich jest to
ponad 50%. Grypa jest chorob¹
bardzo groŸn¹ czêsto bagatelizowan¹
przez nas. Potocznie panuje
przekonanie, ¿e czosnek, „cudowne
nalewki”, domowe mikstury
uchroni¹ nas. R e k l a m o w a n e
w mediach witaminy, suplementy
diety i inne „cudowne tabletki” nie
maj¹ ¿adnego znaczenia w zapobieganiu grypie. Pamiêtajmy!!!
Zdrowy tryb ¿ycia, prawid³owa
dieta, higiena osobista (szczególnie
czêste mycie r¹k) oraz szczepienie ochronne przeciwko
grypie s¹ najskuteczniejszymi
œrodkami w profilaktyce. Szczepionka to jedynie jednorazowy
koszt ok 20-30 z³., a korzyœæ nie
przeliczalna.
Renata Goliszek
lekarz rodzinny
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Turniej pi³ki siatkowej pla¿owej
W niedzielê 10 lipca 2016 r.
na obiekcie sportowym
„Zagrzêba” w Karczmiskach
odby³ turniej pi³ki siatkowej
pla¿owej. Rozgrywki
z udzia³em 7 dru¿yn zosta³y
zorganizowane przez
Uczniowski Klub Sportowy
(UKS) przy Zespole Szkó³
w Karczmiskach, dziêki
dotacji przekazanej przez
Gminê Karczmiska.
Uczestnicy zawodów od
gimnazjalistów do oldbojów
reprezentowali Gminê
niemal we wszystkich
kategoriach wiekowych.
Turniej, w imieniu organizatorów
otworzy³ Pan Tomasz Popio³ek,
sêdzia g³ówny zawodów i odpowiedzialny za jego przebieg.
Przywita³ zarówno uczestników
jak i przyby³ych kibiców. Nastêpnie
zapozna³ ich z regulaminem turnieju
oraz celem jaki przyœwieca³ jego
organizacji, czyli propagowaniu
idei trzeŸwoœci oraz zdrowego stylu
¿ycia. Fachow¹ pomoc w dziedzinie
profilaktyki UKS otrzyma³ od
przedstawicieli Powiatowej Stancji
Sanitarno-Epidemiologicznej
z Opola Lubelskiego.
Po dokonaniu losowania zabrzmia³
pierwszy gwizdek rozpoczynaj¹cy
rywalizacjê miêdzy dru¿ynami.
Mecze by³y bardzo zaciête ale
przebiega³y w duchu sportowej
rywalizacji przy piêknej, letniej
pogodzie. Organizatorzy zapewnili
uczestnikom równie¿ posi³ki i napoje.
O 18.00 turniej dobieg³ koñca.
Sêdzia g³ówny zawodów, w asyœcie
Pani Justyny Bochry - pracownika Urzêdu Gminy Karczmiska, odczyta³ wyniki, wrêczy³
dyplomy i statuetki wyró¿nionym
zawodnikom i zwyciêskim dru¿ynom. N a g r o d y i n d y w i d u a l n e
otrzymali:
- Anna Bratman - najlepszy
zagrywaj¹cy,
- Bart³omiej Wojtalik - naj-

W trakcie meczu...

Zwyciêscy

lepszy przyjmuj¹cy,
- Grzegorz Watras - najlepszy
atakuj¹cy,
- Micha³ Walencik - najlepszy
blokuj¹cy,
- Jaros³aw Paruch – najbardziej wszechstronny zawodnik
turnieju.
W rywalizacji dru¿ynowej statuetki odebrali:
- I miejsce – Jaros³aw Paruch,
Konrad Wojtalik i Bart³omiej
Wojtalik,
- II miejsce – Marcin Walczyk,
Micha³ Walencik i Grzegorz
Czopek,
- III miejsce – Anna Bratman
DZIEJOPIS KARCZMISKI

25

i Micha³ Wosik.
Wszyscy wyró¿nieni i pozostali
uczestnicy turnieju zostali
dodatkowo nagrodzeni przez
kibiców gromkimi brawami. Na
zakoñczenie turnieju, organizatorzy podziêkowali wszystkim,
którzy wspierali Klub w organizacji
tej imprezy oraz zaprosili uczestników na turniej pi³ki siatkowej,
planowany na 7 sierpnia
2016 r. na obiekcie sportowym
„ORLIKA”.
Jerzy Pi³at
Prezes
UKS Karczmiska

Urodzili siê...
15.06.2016 - 29.11.2016
Chodoùa Oskar
Chruúcicki Alan
Giza Aleksandra
Jarosz Jakub
Kaùdonek Maksym
Kapusta Tymon Zbigniew
Kochañski Wojciech
Kucharczyk Laura

Kuchta Adam
Kwietniewska Zuzanna
Lemieszek Jan Jakub
Maciejka Pior
Matczak Emilia
Nowak Fabian Franciszek
Paùka Zofia
Pawùowska Lena Agata

Rymarczyk Kornelia
Stæpieñ Bùaýej
Waú Weronika
Witczak Kacper
Wojtanek Julia
Wicha Antonina
Witek Wiktoria
¯urawska Kinga

Odeszli od nas...
15.06.2016 r. - 29.11.2016 r.
Bartoœ Adam, G³usko Du¿e
Bartoœ Krystyna, Chodlik
Bigos Józef Stanis³aw, Wymys³ów
Borowiec Mariusz, Karczmiska Pierwsze
Burdyn Tomasz, S³otwiny
Dudek Genowefa, Wolica
Ga³kowski Janusz, G³usko Du¿e-Kolonia
Hemperek Kazimiera, Wolica
Jakubczyk Zofia, Karczmiska Drugie
Kalinowska Janina, Nowor¹blów
Kamiñska Anna, Zaborze
Karkosiñski Tadeusz, Nowor¹blów
Kijak Stanis³aw, Karczmiska Pierwsze
Kluziak Halina, Karczmiska Pierwsze
Kozak Zbigniew, Mieczys³awka

Malik Katarzyna, Wymys³ów
Mrozek Stanis³aw, Nowor¹blów
Radziejewski Kazimierz, Wymys³ów
Siudym Jadwiga, G³usko Du¿e-Kolonia
Skorupska Zofia, Karczmiska Drugie
Sobieszek Leokadia, S³otwiny
Socha S³awomir, Karczmiska Pierwsze
Stêpowski Jakub Andrzej, Zagajdzie
Sulima Janina Barbara, S³otwiny
Wasala Piotr, Karczmiska Pierwsze
Woœ Iwona, Wymys³ów
WoŸniak Krystyna, Wolica
Wójcik Tomasz, Zaborze
Wrótniak Teodozja, S³otwiny
¯y³a Tadeusz, Nowor¹blów
Pokój ich duszom...
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Fotogaleria
II Œwiêto Bobru 7 sierpnia 2016 r.

Fotogaleria

Wakacje - w œredniowiecznym zamku

Wakacje - w œredniowiecznym zamku

Narodowe Czytanie

Œwiêto Niepodleg³oœci 11 listopada

Z³ote gody 2016 r.

