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„Jak pięknie jest wiosną,
gdy jeszcze nie wszystko wyrosło,
i wszystko może się stać
tylko brać, tylko brać...”

„Tylko brać”
Agnieszka Osiecka
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Poniżej przedstawiamy kolejne zdjęcia z cyklu „Kiedyś i dziś...”.

„Kiedyś i dziś..”

Tematem tego cyklu jest Plac Niepodległości. Cen-
tralne miejsce Karczmisk. Plac ma kształt zbliżony 
do trójkąta. Od zachodu zamyka go dawny budynek 
Urzędu Gminy (obecnie Przedszkole), od północy 

przylega ulica Nadrzeczna, natomiast od południo-
wego-wschodu graniczy z rozlewiskiem rzeki Karcz-
mianki. W centralnym miejscu placu znajduje się 
pomnik poległych bohaterów.
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Drodzy czytelnicy,

oddajemy w Wasze ręce ko-
lejny, pierwszy w tym roku 
numer Dziejopisu Karczmi-
skiego. Tradycyjnie już znaj-
dziecie w nim informacje 
praktyczne, wieści kultu-
ralne a także kilka ciekawo-
stek. Na kolejnych stronach 
przeczytacie o tym, co dzieje 
się w oświacie, na co zostaną 
przeznaczone środki z fun-
duszu sołeckiego na rok 2019 
w poszczególnych miejsco-
wościach oraz o problemie 

wypalaniu traw. Mamy 
nadzieję, że każdy z Was 
znajdzie tu coś dla siebie. Ży-
czymy miłej lektury i po raz 
kolejny gorąco zachęcamy 
do współpracy przy tworze-
niu Dziejopisu. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy 
o kontakt z redakcją.

Zespół redakcyjny
Dziejopisu Karczmiskiego
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Wójt Gminy – Janusz Goliszek

SAMORZĄD

Na samym początku jestem 
winien odniesienie do bieżą-
cej sytuacji związanej z moją 
dzialalnością zawodową.

Od początku roku 2019 moja 
sprawność zarządcza jest 

ograniczona. Choroba, która mnie 
„dopadła” rozpoczęła się w okresie 
ogromnie ważnym w rozpoczyna-
jącej się kadencji. Koniec roku 
2018 i początek 2019 to czas bar-
dzo istotnych działań związanych 
z uchwaleniem budżetu Gminy, 
rozpoczynającą się kontrolą Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej, 
wyborami sołtysów. Niestety, mój 
stan zdrowia wykluczył mnie z peł-
nej aktywności, ale najważniejsze, 
że moi najbliżsi współpracownicy 
znakomicie mnie zastępują. Za-
stępstwo za mnie objęła Pani Ka-
tarzyna Socha, która równocześnie 
rozpoczęła przygotowania do prze-
jęcia zarządzania finansami Gminy 
Karczmiska, ponieważ z dniem 1 
kwietnia obejmie funkcję skarb-
nika Gminy Karczmiska.

Po nagłym przejściu na emeryturę 

Prezesa Spółki Komunalnej, za-
rządzanie spółką komunalną 
– do czasu roztrzygnięcia kon-
kursu na nowego prezesa tejże 
spółki – przejął Pan Mariusz Bi-
gos, Kierownik Referatu Gospo-
darki Przestrzennej, Inwestycji 
i Drogownictwa.

W działalności Urzędu Gminy 
jest wiele problemów, które 
na bieżaco rozwiązujemy. Nowa 
kadencja stawia nowe wyzwania.
Na początek czekają nas duże 
zmiany personalne wynikające 
z nabycia praw emerytalnych 
przez kilku pracowników. Stąd 
zapewne plotki, sztucznie wywo-
ływane emocje i spekulacje.

W temacie bieżących zadań .... .
W dniu 27 lipca 2018 r. pod-

pisany został aneks do umowy 
zawartej z Marszałkiem Woje-
wództwa Lubelskiego, dotyczący 
realizacji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego zadania pn. 
„Budowa mikroinstalacji OZE 
z przeznaczeniem dla budynków 
mieszkalnych na terenie Gminy 
Karczmiska – zestawy solarne”. 
Pierwotna umowa przewidywała 
wykonanie 320 instalacji solar-
nych, jednak w trakcie zrezygno-
wało 151 mieszkańców, a na ich 
miejsce zgłosiło się 26. Łącznie 
pozostało 195 gospodarzy, któ-
rzy ostatecznie zadeklarowali swe 
dalsze uczestnictwo w projek-
cie. Gmina złożyła skorygowany 
wniosek, na który otrzymała do-
finansowanie. Wartość projektu 
po korekcie wynosi 2 848 939,76 
zł, dofinansowanie 85% stanowi 
kwotę 2 061 897,48 zł. W miesiącu 

sierpniu 2018 r. ogłoszono prze-
targ. W wyniku przeprowadze-
nia postępowania przetargowego 
wyłoniono wykonawcę, którym 
została firma Sanito z Warszawy. 
W dniu 5 grudnia 2018 r. podpisa-
łem umowę na realizację zadania, 
która zakłada całkowite rozliczenie 
do 31 października 2019 r. Nie-
bawem zorganizujemy zebranie, 
gdzie przedstawimy konkretny 
harmnogram prac.

W dniu 11.09.2018 r. Gmina 
Karczmiska podpisała umowę 
z Zarządem Województwa Lubel-
skiego o dofinansowanie projektu 
„Turystyczne zagospodarowanie 
doliny rzeki Chodelki w celu or-
ganizacji rekreacyjnych spływów 
kajakowych”. Projekt realizowany 
jest w partnerstwie trzech Gmin 
są to Gminy Karczmiska, Opole 
Lubelskie i Wilków. Liderem 
projektu jest Gmina Karczmiska. 
Wartość całego projektu wynosi – 
251 285,65 zł. Kwota przyznanego 
dofinansowania – 199 422,00 zł. 
W ramach projektu wykonane 
zostaną wejścia i zejścia do rzeki, 
pomosty drewniane tzw. przysta-
nie przy korycie rzeki Chodelki 
oraz miejsca postojowe w miej-
scowościach Pomorze, Chodlik 
i Podgórz, które będą wyposażone 
m.in. w zadaszoną wiatę, stoły, 
ławki, kosze i tablice informacyjne. 
Trasa projektowanego spływu ma 
długość 17,31 km i przebiega przez 
trzy gminy. W listopadzie 2018 r. 
rostrzygnięto przetarg i wybrano 
wykonawcę. W miesiącu marcu 
ruszyły prace.

Jesteśmy również w trakcie 
merytorycznej korespodencji 
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dotyczącej budowy kolektora ka-
nalizacyjnego do Wymysłowa oraz 
oczekujemy na roztrzygnięcie do-
tyczące modernizacji części ul. 
Starowiejskiej.

Na początku roku, we wszystkich 
Sołectwach Gminy Karczmiska 
odbyły się zebrania, na których 
podsumowano dotychczasową 
działalność i na następną kaden-
cję. Mieszkańcy wybrali Sołtysów 
i Rady Sołeckie. W większości 
miejscowości wybrano Sołtysów 
dotychczas pełniących obowiązki, 
ale w kilku sołectwach nastąpiły 
zmiany. W Karczmiskach Pierw-
szych wybrano Panią Justynę 
Wciseł, w Karczmiskach Drugich 
Panią Barbarę Karaś, w Zaborzu 
Paną Kamilę Ozierską, w Kolonii 
Uściąż Panią Agnieszkę Panecką 
a w Wymysłowie Pana Sylwestera 
Pastwę.

Poczatek roku to również uchwa-
lenie budżetu gminy. Nie powiem 
pewnie nic odkrywczego, jeśli 
po raz kolejny stwierdzę, że nasz 
budżet absolutnie nikogo nie sa-
tysfakcjonuje. Kolejny raz powtó-
rzę, że jesteśmy gminą o bardzo 
ograniczonej możliwości uzyski-
wania dochodów własnych, dla-
tego wydatki związane z naszym 
rozwojem, siłą rzeczy są bardzo 
ograniczone. Wykonane dotych-
czas inwestycje, jak również bar-
dzo szerokie prowadzenie opieki 
nad najmłodszymi obywatelami 
naszej gminy powodują zadłuże-
nie. Niestety musimy mierzyć siły 
na zamiary. Bardzo dużo kosz-
tuje nas oświata. Subwencja jaką 
otrzymujemy z budżetu państwa 
absolutnie nie przekłada się na po-
noszone przez nas wydatki. Roczny 
koszt tej bardzo ważnej dla rozwoju 
naszej społeczności sfery, to kwota 
ponad 8,1 mln zł. Koszty utrzyma-
nia szkół to 6 mln zł., z czego tylko 
4,5 mln zł to subwencja z budżetu 
państwa. Przedszkole kosztuje 
nas 1,5 mln zł. a dotacja z budżetu 

państwa łącznie z opłatami rodzi-
ców to tylko 0,6 mln zł. Kolejne 
znaczące wydatki to koszty dowo-
zów dzieci zamykające sie kwotą 
300 tys. zł. 

Żłobek jest naszą dumą. Jesteśmy 
jedyną wiejską gminą w powiecie 
i jedną z niewielu w województwie 
lubelskim posiadającą tego typu 
placówkę. Ale prowadzenie żłobka 
to również koszty. W ubiegłym roku 
z budżetu państwa otrzymaliśmy 
wsparcie w kwocie aż 53 tyś. zł !!!, 
w roku 2019 rząd wspaniałomyśl-
nie wesprze nas kwotą nieco ponad 
40 tyś.zł.. Całkowity koszt prowa-
dzenia żłobka to kwota ponad 600 
tyś. zł., więc z budżetu gminy mu-
simy dopłacić ponad 500 tyś.zł.

Podsumowując: subwencje i do-
tacje na szeroko rzumianą oświatę 
to 5,1 mln zł.,dopłata z budżetu 
gminy 3 mln zł.

Choć sprawa jest zapewne bar-
dzo kontrowersyjna i budząca 
wiele emocji to absolutnie nie stać 
nas na tak ogromne kredytowa-
nie działalności placówek oświa-
towych, które po macoszemu są 
traktowane przez budżet naszego 
państwa.

Jest rzeczą wręcz niepojęta, 
że mimo tak „znakomitej” sytu-
acji budżetowej naszego państwa, 
samorządy na zadania oświaty 
i opieki nad dzieckiem otrzymują 
tak minimalistyczne kwoty. Rok 
rocznie miała rosnąć dotacja 
na dziecko przedszkolne, podob-
nie na dziecko żłobkowe. Słuchając 
wypowiedzi Pani Minister Eduka-
cji czy Pana Premiera mam wraże-
nie, że żyjemy w dwóch różnych 
światach. Stwierdzenie, że samo-
rządy mają zapewnione pieniądze 
na oświatę na pewno nie dotyczy 
Gminy Karczmiska.

Bardzo poważnie zastana-
wiamy sie nad ograniczeniem 
działalności tych instytucji. Od 
września zmuszeni jesteśmy 
zamknąć Przedszkolny Punkt 

Filialny w Słotwinach, generalnie 
z powodu braku dzieci. W bieża-
cym roku w Słotwinach jest je-
denaścioro dzieci. Odpowiednio 
w rocznikach mamy: 3 latków – 
4, 4 latków – 1, 5 latków – 4, 6 
latków – 2. Podobne decyzje, jeśli 
chodzi o filię przedszkola należy 
podejmować w stosunku do Głu-
ska. Nie sposób racjonalnie finan-
sować i organizować opiekę kiedy 
w roczniku 3 latków jest 7 dzieci, 
w roczniku 4 latków jest 3 dzieci, 
w roczniku 5 latków wogóle nie 
ma dzieci. Oczywiście rozumiem 
niezadowolenie rodziców, ale 
absolutnie przeczy to zdrowemu 
rozsądkowi, aby przy takiej liczbie 
dzieci organizować opiekę przed-
szkolną. Zapowiedzi Pani Minister 
i Pana Premiera były takie, że będą 
wspierać takie małe placówki... 
i co?... Dalej są to tylko słowa...

Niezrozumiała dla mnie jest po-
lityka rodzinna naszego państwa. 
Wspierając bezpośrednio rodziny 
i bardzo dobrze !!!, absolutnie zapo-
mina się o równoległym wsparciu 
instytucji takich jak żłobek, przed-
szkole czy szkoła. W samorządach 
wiejskich, przy tak niewielkich do-
chodach własnych, brak wsparcia 
Państwa wiąże sie się z ogranicze-
niem działaności i zapewne nieba-
wem z zamykaniem tych placówek. 
A wystarczyłoby tylko w wiekszym 
stopniu sfinansować ich prowa-
dzenie i taka gmina jak nasza nie 
musiałaby się zadłużać...

Dlatego też ci wszyscy, którzy 
pomawiają mnie o złe gospoda-
rowanie i zadłużanie gminy po-
winni swój krzyk skierować do 
właściwego adresata – RZĄDU 
NASZEGO PAŃSTWA.

Janusz Goliszek
 – Wójt Gminy Karczmiska
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Nieodpłatna pomoc prawna.
Dla kogo i  gdzie?

Wraz z początkiem 2019 r. 
uległy zmianie zasady, 

na których świadczona jest nieod-
płatna pomoc prawna. Z darmowej 
porady prawnej może obecnie sko-
rzystać każdy, kto złoży oświad-
czenie, że nie jest w stanie ponieść 
kosztów pomocy odpłatnej. Do 
oświadczenia nie trzeba przy 
tym dołączać żadnych zaświad-
czeń urzędowych ani innych 
dokumentów.

Aby skorzystać z porad udzie-
lanych w punktach nieodpłatnej 
pomocy prawnej należy wcześniej 
zapisać się telefonicznie dzwoniąc 
pod numer 81 458 10 31. Zapisy 
prowadzone są od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00 –15.00.

W ramach nieodpłatnej pomocy 
prawnej osoba uprawniona może 
oczekiwać:

– poinformowania o obowiązują-
cym stanie prawnym oraz o przysłu-
gujących jej prawach i obowiązkach, 
w tym w związku z toczącym się po-
stępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub 
sądowo-administracyjnym,

– wskazania sposobu rozwiąza-
nia problemu prawnego,

– przygotowania projektu pisma 
w tych sprawach, z wyłączeniem 
pism procesowych w toczącym 
się postępowaniu przygotowaw-
czym lub sądowym i pism w to-
czącym się postępowaniu sądowo 
– administracyjnym,

– sporządzenia projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w różnych rodzajach 
postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna 
nie obejmuje spraw związa-
nych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, z wyjątkiem 

przygotowania do rozpoczęcia 
tej działalności. Kolejną zmianą 
w zakresie funkcjonowania nie-
odpłatnej pomocy prawnej jest 
wprowadzenie nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego, które 
obejmuje rozpoznanie problemu 
i udzielenie porady dostosowanej 
do indywidualnej sytuacji osoby 
korzystającej z porady. Osoba 
korzystająca jest informowana 
o przysługujących jej prawach oraz 
spoczywających na niej obowiąz-
kach. W razie potrzeby, podczas 
porady może być sporządzony 
wspólnie z osobą zainteresowaną 
plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz 
udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo oby-
watelskie obejmuje różnorodne 
dziedziny, w tym między innymi 
kwestie zadłużeń, sprawy miesz-
kaniowe oraz problemy z zakresu 
ubezpieczeń społecznych. Po-
rady prawne co do zasady udzie-
lane są podczas osobistej wizyty 
w punkcie.

Osoby, które ze względu na nie-
pełnosprawność ruchową nie są 
w stanie przybyć do punktu lub 
osoby doświadczające trudno-
ści w komunikowaniu się mogą 
otrzymać poradę przez telefon 
lub przez Internet. W przypadku 
takich osób możliwe jest także 
udzielenie porady w innej lokaliza-
cji niż punkt nieodpłatnej pomocy 
prawnej i nieodpłatnego poradnic-
twa obywatelskiego. Szczegółowe 
informacje odnośnie warunków 
udzielania porad przez telefon, 
Internet lub w innej lokalizacji 
niż tutejszy punkt porad można 
uzyskać pod numerem telefonu 
81 827 28 42.

We wszystkich punktach na te-
renie powiatu opolskiego porad 

prawnych i obywatelskich udzie-
lają radcowie prawni i adwokaci. 
Za organizację punktów nieod-
płatnej pomocy prawnej odpowie-
dzialne jest Starostwo Powiatowe 
w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 
4, 24-300 Opole Lubelskie.

Mieszkańcy gminy Karczmiska 
korzystać mogą z nieodpłatnej po-
mocy prawnej w dwóch punktach:

1) Punkt nieodpłatnej po-
mocy prawnej w Opolu Lubel-
skim przy ul. Przemysłowej 
4A (budynek Przychodni Po-
wiatowego Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o.). Tel.: 81 458 10 47

Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek: 14.00 – 18.00
Wtorek: 8.00 – 12.00
Środa: 12.00 – 16.00
Czwartek: 8.00 – 12.00
Piątek: 8.00 – 12.00

2) Punkt nieodpłatnej po-
mocy prawnej w Poniatowej 
przy ul. 11 Listopada 5 (bu-
dynek Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie). Tel.: 81 
458 10 46

Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8.00 – 12.00
Środa: 8.00 – 12.00
Czwartek: 11.00 – 15.00
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Nie do końca jed-
nak tak jest. Nie 

uczestnicząc, nie anga-
żując się i nie wsłuchu-
jąc w to, co dzieje się 
w naszej lokalnej spo-
łeczności, w pewnym 
sensie oddajemy swój 
los w czyjeś ręce. Ow-
szem, są radni, którzy 
reprezentują nas pod-
czas posiedzeń, jednak 
głos radnego nie za-
wsze musi być spójny 
z naszym własnym 
głosem. A potem dziwi 
nas fakt, że podjęto 
taką a nie inna decyzję, 

że realizowane jest zu-
pełnie inne zadanie niż 
byśmy chcieli. No tak, 
tak bywa. Ale co zrobi-
łeś drogi mieszkańcu, 
by temu zapobiec? By 
wpłynąć na decyzję 
Rady Gminy czy lokal-
nych włodarzy?

Ostatnio jest nieco 
łatwiej. Pojawiły się 
bowiem nowe wymaga-
nia wobec samorządów. 
W celu zwiększenia 
udziału obywateli 
w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kon-
trolowania niektórych 

organów publicznych, 
do ustawy o samorzą-
dzie gminnym wpro-
wadzony został zapis, 
który nakłada na samo-
rządy obowiązek trans-
mitowania i utrwalania 
za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz 
i dźwięk obrad Rady 
Gminy czy Miasta. Na-
grania te mają być udo-
stępniane w Biuletynie 
Informacji Publicznej, 
na stronie interneto-
wej gminy czy w inny 
zwyczajowo przyjęty 
sposób.

Dzięki tym zmianom, 
obrady radnych może 
zobaczyć każdy, bez 
wyjątku i bez koniecz-
ności udziału w sesji. 
Transmisje z Sesji Rady 
Miejskiej w Karczmi-
skach oglądać możemy 
na stronie internetowej 
gminy: www.karczmi-
ska.pl lub na kanale You 
Tube – wpisując w wy-
szukiwarkę: sesja rady 
gminy Karczmiska.

Śledźmy na bieżąco 
uchwały, które uchwa-
lają radni. Obserwujmy 
czy są aktywni, czy god-
nie nas reprezentują. 
Transmisje są prowa-
dzone na żywo, dzięki 
czemu bez problemu 
wczujemy się w klimat 
prowadzonych rozmów. 
Rozmów dotyczących 
nas wszystkich. Naszej 
przyszłości.

Agnieszka
Skrzyńska – Michalczewska

Transmisja z sesji dla 
każdego!
W Sesjach Rady Gminy mieszkańcy nie uczestniczą. Nie dlatego, że nie mogą, bo mogą, 
ale głównie przez wzgląd na długość posiedzeń, ich czas – najczęściej przedpołudniowy 
a także zwyczajnie, z niechcenia. Przecież udział mieszkańców i tak niewiele wnosi...
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Karczmiska Pierwsze

SOŁECTWA

Drodzy mieszkańcy Karcz-
misk Pierwszych na wstępie 

pragnę podziękować za oddane 
głosy na moją osobę i zaufanie ja-
kim mnie obdarzyliście, wybiera-
jąc na sołtysa..

Chciałabym przekazać Państwu 
jakie są moje plany na rok 2019. 
Chcę wyremontować ulicę Koło-
wrót, aby mieszkańcom, którzy 
mieszkają przy niej ułatwić choć 
trochę funkcjonowanie. Remontu 
wymaga także ulica Nadrzeczna. 
Trzeba ją wypoziomować oraz 
położyć chodnik, który zapew-
niłby bezpieczeństwo nam i naj-
młodszym mieszkańcom, biorąc 
pod uwagę, że przy tej właśnie 
ulicy znajduje się Przedszkole. 
Po ulewach ulica ta jest nieprze-
jezdna na wysokości niektórych 
gospodarstw.

Wbrew opinii mieszkańców 
naszej gminy, uważam że ulica 
Nadrzeczna wymaga remontu. 
Niestety nie udało nam się sko-
rzystać z projektu, więc musimy 
poradzić sobie z tym sami.

Kolejnym punktem mojego planu 
jest rozbudowa placu zabaw na Za-
grzebie. Wszystko po to, aby umilić 
czas najmłodszym mieszkańcom 
Karczmisk. Chciałabym też, aby 
udało się zbudować oświetlenie 
boiska Zagrzeba.

Planów, które chciałabym zreali-
zować jest wiele i mam nadzieję, 
że z pomocą władz i sołtysów na-
szej gminy, uda się to osiągnąć.

Na koniec chcę zapewnić, 
że na pomoc z mojej strony mogą 
liczyć wszyscy mieszkańcy naszej 
”Małej Ojczyzny” – Karczmisk, 
a także Ochotnicza Straż Pożarna, 
jak i inne organizacje, które funk-
cjonują na terenie Karczmisk.

Z wyrazami szacunku

Justyna Wciseł – Sołtys
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W Bielsku zostanie dokończona budowa ogrodzenia 
miejscowego placu zabaw (6 000,00 zł) a także 

zakupiony będzie tłuczeń (4 851,40 zł).
W Chodliku zaplanowano trzy inwestycje: doposażenie 

miejscowego placu zabaw (7 048,54 zł), zakup materiałów 
do wykonania drzwi garażowych OSP Chodlik (4 000,00) 
oraz zakup tłucznia wraz z rozplantowaniem (4 000,00 zł).

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej 
w miejscowości Głusko Duże (20 000,00 zł), wykona-
nie odwodnienia przy drodze gminnej na działce nr 461 
w miejscowości Głusko Duże (5 000,00 zł) a także wyko-
nanie drzwi wjazdowych do garażu OSP Głusko (3 914,32 
zł) – takie inwestycje zaplanowano w Głusku Dużym i Głu-
sku Dużym Kolonii.

Głusko Małe w tym roku przeznaczy pieniądze na wy-
mianę barier i wylanie ławy betonowej oraz położenie 
płyt ażurowych z jednej strony mostu, a także przełożenie 
barier z mostu na przepust na drodze gminnej (6 000,00 
zł), odkrzaczenie Sołectwa Głusko Małe (1 500,00 zł), re-
mont wiaty przystankowej (500,00 zł) oraz zakup tłucznia 
z rozplantowaniem (5 936,01 zł).

W miejscowości Górki środki zostaną przeznaczone 
na wyznaczenie geodezyjne działki nr 38/2 celem utwo-
rzenia drogi gminnej (4 000,00 zł) oraz zakup tłucznia 
wraz z rozplantowaniem (5 345,85 zł).

Sołectwo Jaworce i Mieczysławka do swojej dyspozycji 
ma środki w wysokości 10 693,28 zł, mieszkańcy zde-
cydowali, by przeznaczyć je zakup tłucznia oraz gruzu 
mielonego z rozplantowaniem.

W Karczmiskach Drugich środki z funduszu sołeckiego 
zostały podzielone na inwestycje: zakup tłucznia wraz 
z rozplantowaniem oraz gruzu mielonego (17 603,90 zł), 
zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na plac zabaw 
w miejscowości Karczmiska Drugie (3 000,00 zł), opra-
cowanie dokumentacji techniczno-projektowej na budowę 
strażnicy OSP Karczmiska Drugie (12 000,00 zł) oraz 
zakup umundurowania i sprzętu gotowości bojowej dla 
OSP Karczmiska Drugie (6 000,00 zł).

Zakup tłucznia i gruzu mielonego wraz z rozplantowa-
niem (15 603,90 zł), zakup wyposażenia na plac zabaw przy 
boisku sportowym w miejscowości Karczmiska Pierwsze 
(7 000,00 zł), remont miejscowej strażnicy OSP (9 000,00 
zł), opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę 
ul. Nadrzecznej (3 000,00 zł), opracowanie dokumentacji 
technicznej na rozbudowę ul. Kołowrót (2 000,00 zł) oraz 
odkrzaczanie drogi gminnej w miejscowości Karczmiska 
Pierwsze (na działce nr 1297) – 2 000,00 zł. Takie plany 
na 2019 rok ma sołectwo Karczmiska Pierwsze.

Sołectwo Karczmiska Pierwsze Kolonia do wykorzystania 
ma kwotę 20 923,31 zł i zostanie ona wykorzystana na za-
kup tłucznia żużlu hutniczego wraz z rozplantowaniem.

W Naworąblowie zaś zakupiony zostanie sprzęt 

i wyposażenie osobiste strażaka dla miejscowej OSP 
(7 244,84 zł) oraz tłuczeń wraz z rozplantowaniem 
(7 000,00 zł).

W Słotwinach fundusz sołecki zostanie wykorzystany 
na doposażenie świetlicy – remizy OSP o stoły i krzesła (10 
000,00 zł), zagospodarowanie działki gminnej nr 540/1 
(4 000,00 zł) oraz zakup tłucznia i gruzu wraz z rozplan-
towaniem (11 324,16 zł).

8 956,10 zł – taką kwotę do wykorzystania ma sołectwo 
Słotwiny – Czerwone Łąki. I zostanie ona przeznaczona 
na zakup żużla granulowanego wraz z rozplantowaniem.

W Uściążu zaplanowano budowę drogi gminnej w miej-
scowości (etap II) – położenie dywanika asfaltowego (20 
000,00 zł) a także zakup tłucznia wraz z rozplantowa-
niem (4 204,65 zł). Natomiast w Uściążu Kolonii fundusz 
sołecki będzie przeznaczony na zakup żużlu hutniczego 
wraz z rozplantowaniem i ubiciem na drodze dojazdowej 
do miejsowości (9 843,99 zł).

Sołectwo Wolica do swojej dyspozycji ma środki w wy-
sokości 15 634,58 zł. Mieszkańcy zdecydowali, że w tym 
roku pieniądze będą przeznaczone na remont gminnej 
drogi asfaltowej w miejscowości Wolica Kolonia (3 000,00 
zł) oraz zakup tłucznia na tzw. Żużlówkę (12 634,58 zł).

Wzmocnienie obrzeży rowów płytami cementowymi 
po stronie północnej drogi gminnej asfaltowej (5 136,43 
zł), zakup żużla hutniczego z rozplantowaniem na tzw. 
Żużlówkę (4 000,00 zł), wyrównanie nawierzchni drogi 
gruntowej do tzw. Lasu Wolickiego (2 000,00 zł) i remont 
gminnej drogi asfaltowej w miejscowości (5 000,00 zł) – 
tak wygląda plan wydatków z funduszu sołeckiego na rok 
2019 w miejscowości Wolica Kolonia.

W sołectwie Wymysłów pulę pieniędzy podzielono 
na dwa wydatki: zakup materiałów do remontu remizy 
strażackiej miejscowej OSP (9 000,00 zł) oraz zakup żużla 
hutniczego z rozplantowaniem (6 248,54 zł).

W Zaborzu i Zaborzu Kolonii wykonany zostanie remont 
przystanku (2 000,00 zł), zaplanowano też zakup żużla 
hutniczego z rozplantowaniem (17 186,14 zł).

Mieszkańcy Zagajdzia środki z funduszu sołeckiego 
przeznaczą w tym roku na plac zabaw. Dzięki temu zaku-
piona zostanie karuzela (6 033,73 zł), dwie ławki i stolik 
(1 200,00 zł) a także dwie bramki wraz z siatkami do piłki 
nożnej na boisko (2 000,00 zł). Oprócz tego zabezpieczono 
środki na niwelacje terenu pod boisko do piłki nożnej dla 
dzieci (2 000,00 zł).

Ogółem plan wydatków na przedsięwzięcia realizo-
wane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. zakłada, 
że wszystkie miejscowości łącznie otrzymają wsparcie 
w kwocie ponad 300 tys. zł.

Agnieszka Skrzyńska – Michalczewska

Na co przeznaczony zostanie fundusz sołecki?
Każda jedna miejscowość, większa czy mniejsza ma swoje potrzeby. Zniszczona droga, brak placu 
zabaw czy świetlicy, zaniedbane budynki wspólnoty wiejskiej czy miejsca pamięci. Dlatego bardzo 
pomocne są środki pochodzące z funduszu sołeckiego, które każda wieś co roku otrzymuje. Jakie 
plany zostaną zrealizowane w tym roku? Wstępne decyzje zapadły.
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W styczniu nasz żłobek od-
wiedzili goście – dziad-

kowie naszych podopiecznych. 
Maluchy dla nich wystawiły ja-
sełka. Przedstawienie było wy-
jątkowe. Mali aktorzy w strojach 
przygotowanych przez swoich 
rodziców pięknie się prezento-
wali na tle bożonarodzeniowej 
dekoracji. Na zakończenie jase-
łek zebrani goście wraz z dziećmi 
zaśpiewali kolędę „Lulajże Jezu-
niu”. Dziadkom aż łza się zakrę-
ciła w oku kiedy ich wnuki wcielały 
się w rolę Maryi, Józefa, pastusz-
ków, trzech króli i aniołków. Na-
stępnie dzieci w swoich grupach 
recytowały wiersze i śpiewały pio-
senki. Po występach dziadkowie 
zostali obdarowaniu wcześniej 

przygotowanymi upominkami 
oraz zaproszeni na poczęstunek.

Na początku marca w naszym 
żłobku odbył się bal karnawałowy. 
Wszystkie dzieci niecierpliwie cze-
kały na ten dzień. Właśnie wtedy 
nasza placówka zamieniła się 
w krainę wróżek, królewien, ryce-
rzy, piratów i jeszcze wielu innych 
bajkowych postaci. Przystrojone 
sale balonami i wstążkami za-
chęcały do wesołej zabawy. Gdy 
rozbrzmiała muzyka dzieci rozpo-
częły tańce, pląsy i zabawy z opie-
kunkami. Uśmiechów na twarzach 
i chęci do zabawy nie brakowało.

Pierwszy dzień wiosny jest 
dniem, za którym bardzo tęsk-
nimy. Dzieci z naszego żłobka rów-
nież nie mogły się go już doczekać 

i przygotowywały się do niego od 
początku marca. Maluchy pozna-
wały, jak budzi się świat po zimie, 
które zwierzęta budzą się do życia, 
jak zmienia się przyroda. Niektóre 
dzieci sadziły bratki przed żłob-
kiem, inne w salach, w doniczkach 
cebulki. Żłobkowicze codziennie 
wychodziły na spacery i szukały 
oznak wiosny w parku. Na oknach 
w salach pojawiły się piękne, kolo-
rowe dekoracje... Aż nadszedł ten 
dzień, 21 marca kiedy to ostatecz-
nie żegnaliśmy zimę i witaliśmy 
wiosnę. Tego dnia każda grupa 
przygotowała obraz Pani Wio-
sny. Dzieci bardzo się zaangażo-
wały w pracę. Dwie najstarsze 
grupy „Jeżyki” i „Muchomorki” 
zrobiły wiosenny korowód z gai-
kiem. Dzieci spacerując po parku, 
śpiewały wiosenną piosenkę oraz 
swoimi okrzykami wołały wiosnę, 
na którą tak bardzo czekały...

Aldona Ejchler

OŚWIATA

Wiosna w Żłobku
W Karczmiskim żłobku sporo się dzieje. Jasełka, bal 
karnawałowy oraz huczne witanie Pani Wiosny... Tak mija 
czas najmłodszym mieszkańcom gminy i okolic.

Fot: Archiwum Złobka



11DZIEJOPIS KARCZMISKIkwartalnik społeczno-kulturalny

Nr 1 (18) 2019 oświata

„Kodowanie na dywanie już od 
przedszkola” to innowacyjny pro-
gram, który stworzyłam i realizuję 
w mojej grupie. Moja przygoda 
z kodowaniem, programowaniem 
rozpoczęła się od udziału w szko-
leniu prowadzonym przez Panią 
Anną Świć – trenerkę w progra-
mie Mistrzowie Kodowania oraz 
właścicielkę firmy szkoleniowej 
„Kodowanie na dywanie”. Inspi-
racją była również funkcjonująca 
w Zespole Szkół grupa robotyczna 
Space Beavers.

Zdobyta wiedza oraz obserwa-
cja dzieci 5-letnich, ich zaintere-
sowania, deficyty zainspirowały 
mnie do napisania i wdrożenia 
programu.

Analiza podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego 

pozwoliła mi stwierdzić, że ele-
menty kodowania, potrzebne do 
programowania realizowane 
są w codziennych działaniach 
dzieci. Segregowanie, porządko-
wanie, sortowanie, porównywa-
nie, tworzenie kodów, dzielenie 
na zbiory, rozróżnianie prawej od 
lewej strony, odbicie lustrzane, 
postępowanie wg określonej – 
instrukcji czy gry planszowe, to 
ćwiczenia i zabawy, które rozwi-
jają umiejętności wykorzystywane 
w kodowaniu. Ważna jest również 
umiejętność współpracy w grupie, 
zadaniowe podejście do napoty-
kanych problemów, logiczne my-
ślenie, elastyczność, rozwinięta 
wyobraźnia przestrzenna i kon-
centracja uwagi.

 Wprowadzając do przedszkola 

innowacyjny program położy-
łam szczególny nacisk na rozwi-
janie tych właśnie umiejętności. 
W swojej pracy wykorzystuje 
dostępne w przedszkolu pomoce 
dydaktyczne (klocki, liczmany, 
gry planszowe), jak i również 
kolorowe plastikowe kubeczki, 
maty, żetony czy kolorowe dywa-
niki. W czasie zabaw wprowadzam 
dzieci w cyfrowy świat, stosując 
podstawowe nazewnictwo wyko-
rzystywane w programowaniu (np. 
warunek, pętle, procedura, itp.). 
Upowszechniam również wiedzę 
na temat bezpiecznego korzystania 
z nowych technologii.

Realizowane założenia innowa-
cji będą rozwijać u dzieci podsta-
wowe funkcje poznawcze takie 
jak: pamięć, koncentracja uwagi, 
analiza, synteza wzrokowa i słu-
chowa oraz koordynacja ruchowa. 
Elementarnych podstaw kodowa-
nia moje przedszkolaki nauczą 
się w trakcie zajęć i zabaw. Reali-
zowany blok tematyczny będzie 
zawierał elementy programowa-
nia, dostosowane będą również 
pomoce do zajęć. Wplatanie ko-
dowania do zajęć dydaktycznych, 
powoduje, że są one atrakcyjne 
dla dzieci, efektywne oraz przy-
czyniają się do kształcenia kom-
petencji kluczowych.

Zdobytą na szkoleniach wiedzą, 
swoimi pomysłami i doświad-
czeniem podzieliłam się z kole-
żankami na radzie szkoleniowej. 
Wprowadziły one elementy ko-
dowania do swoich zajęć. Moim 
zdaniem „Kodowanie na dywanie” 
przyniesie korzyści zarówno dla 
rozwoju dziecka, jak i placówki.

Agnieszka Olszowa

„Kodowanie na dywanie”
w karczmiskim przedszkolu
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Zacznijmy od początku... Bli-
sko dwa lata temu, a konkret-

nie w sierpniu 2017 r. pani Beata 
Małecka – Perszko Wicedyrektor 
Zespołu Szkół w Karczmiskach do-
wiedziała się o międzynarodowym 
programie FLL. Jest to inicjatywa 
amerykańskiej organizacji FIRST. 
W kilku słowach polega to na tym, 
że na całym świecie zakładane są 
drużyny robotyczne, składające się 
z ok. 10 osób, które rywalizują ze 
sobą na 4 różnych płaszczyznach: 

team work (współpraca w druży-
nie), robot design (konstrukcja 
robota), research (projekt badaw-
czy, co roku my, uczestnicy First 

Lego League musimy zmierzyć 
się z globalnym problemem i za-
proponować innowacyjne rozwią-
zania) oraz robot game (naszym 

oświata

Taniec niewątpliwie niesie za sobą wiele dobrego. 
Wpływa korzystnie na rozwój fizyczny, psy-

chiczny, emocjonalny ale również uczy współpracy, 
dyscypliny i samodzielności. Sukces poprzednich 
edycji oraz zainteresowanie ze strony przedszkoli 
z województwa lubelskiego zainspirowało Przed-
szkole w Karczmiskach do zorganizowania po raz 
kolejny Festiwalu Tańca „Taneczne opowieści”. II Wo-
jewódzki Festiwal Tańca odbędzie się 25 maja 2019r. 
Na scenie usytuowanej na hali sportowej przy Ze-
spole Szkół w Karczmiskach miłośnicy tańca obejrzą 
występy 12 drużyn, między innymi z Wojciechowa, 

Jastkowa, Nałęczowa, Opola Lubelskiego, Kazimie-
rza Dolnego i Poniatowej. Impreza zgromadzi ponad 
200 uczestników. Na scenie nie zabraknie również 
gospodarzy – przedszkolaków z Karczmisk.

Mamy nadzieje, że wszyscy uczestnicy zachwycą 
publiczność oraz jury swoimi tanecznymi umiejęt-
nościami a festiwal będzie przebiegał w miłej i przy-
jaznej atmosferze.

Agnieszka Olszowa

II Wojewódzki Festiwal Tańca
w Karczmiskach

,,Nasza przygoda z robotyką”
Nazywamy się Space 
Beavers. Jesteśmy 
drużyną robotyczną 
składającą się 
z uczniów Zespołu Szkół 
w Karczmiskach. Chcemy 
pokrótce opowiedzieć 
o naszej pasji i przybliżyć 
Państwu naszą historię.
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zadaniem w tej konkurencji jest 
zbudowanie oraz zaprogramowa-
nie robota na specjalnej macie 
tak, aby wykonywał on jak naj-
więcej zadań). Drużyny poprzez 
kolejne eliminacje mogą dostać się 
do następnych etapów na wyższe 
szczeble i osiągać coraz to większe 
wyróżnienia. Wracając jednak do 
powstania drużyny – pani Wice-
dyrektor wraz z panem Micha-
łem Walencikiem ogłosili nabór 
do Space Beavers. Nie możemy 
powiedzieć, że zgłosiły się tłumy 
chętnych, ale jak się okazało zna-
lazło się kilka wyjątków, których 
temat nieco zaciekawił. I tak oto 
powstawał po kolei nasz stały 
skład, jedni odchodzili, drudzy 
wracali i kolejni chętni się zgła-
szali. Warto zaznaczyć, że prze-
dział wiekowy w naszej drużynie 
jest dość duży (najstarszy członek 
grupy ma 16 lat, a najmłodszy 12), 
dlatego na początku praktycznie 
się nie znaliśmy, a tym bardziej nie 
przyjaźniliśmy.

Teraz jest nas ośmioro – każdy 
z nas świadomy obowiązku jakiego 
się podjął i pewny tego, czym chce 
się zająć, a mianowicie: Nata-
lia Sawicka, Oliwia Wawrzycka, 
Aleksandra Olszowa, Karolina 
Tarkowska, Wiktor Ostrach, Maciej 
Krawczyk, Jakub Karaś i Łukasz 
Osiak. Oczywiście naszej drużyny 
nie prowadzimy sami, z pomocą 
przychodzą nam nauczyciele, któ-
rych my nazywamy mentorami: 
pani Beata Małecka – Perszko, pani 
Beata Budkowska – Liponoga, pan 
Michał Walencik oraz pan Krzysz-
tof Barcicki. Jednak mentorzy 
mogą nas tylko wspierać, a nie ko-
lokwialnie mówiąc ,,odwalać za nas 
robotę” – to jest właśnie główne za-
łożenie FLL, do wszystkiego mamy 
dojść SAMI, rozwiązywania pro-
blemów mamy nauczyć się SAMI. 
Jednak, kiedy odnosimy jakiś suk-
ces, to nie zawdzięczamy go tylko 

SOBIE, ale całemu team’owi, w tym 
mentorom.

Przez pierwsze kilka miesięcy 
naszej działalności dopiero wdra-
żaliśmy się w ten cały system 
FIRST’a, jednak nie oznacza to, 
że próżnowaliśmy. Już w stycz-
niu 2018 r., czyli po jakichś czte-
rech miesiącach naszego istnienia 
otrzymaliśmy tytuł mistrza FLL 
całej Polski Wschodniej! WOW! 
Sami byliśmy bardzo zaskoczeni. 
To dodało nam skrzydeł, szybko 
ruszyliśmy z promocją i rozwojem 
naszej drużyny, założyliśmy wła-
sną stronę na Facebook’u, gdzie 
zamieszczamy uaktualnienia 
o naszych spotkaniach z różnymi 
osobami, wyróżnieniach, a także 
nowinki robotyczne. Zorganizo-
waliśmy nawet Dzień Robotyki, 
który na pewno doczeka się swoich 
kolejnych edycji. Zainteresowało 
się nami również Radio Lublin, 
które już kilka razy przeprowadziło 
z nami różne audycje i wywiady. 
Można nas było również zobaczyć 
na takich kanałach telewizyjnych 
jak TVP3 Lublin (został przepro-
wadzony program o FLL i wizycie 
drużyny robotycznej z USA w Pol-
sce z naszym udziałem) i Polsat 
News, a także w prasie lokalnej 
i regionalnej. A to wszystko w tak 
krótkim czasie. Niektórzy my-
ślą, że jako drużyna robotyczna 
siedzimy tylko i wyłącznie przed 
ekranami komputerów i przy kloc-
kach LEGO – otóż NIE. Wcześniej 
wspomniana konkurencja rese-
arch pozwala nam na spotkania 
z wieloma ciekawymi osobami. 
Przy wymyślaniu innowacyjnych 
rozwiązań dla problemów na skalę 
światową rozmawiamy z wieloma 
ekspertami, a w tym roku, kiedy 
tematem był kosmos było ich 
naprawdę sporo. Nie będziemy 
wymieniać wszystkich, gdyż nie-
skromnie mówiąc zbyt długo by to 
zajęło. Jednak warto wspomnieć 

o wydarzeniu, z którego jesteśmy 
naprawdę dumni i szczęśliwi, 
a mowa tu o spotkaniu z panem 
Karolem Wójcickim – znanym po-
pularyzatorem nauki, który wcze-
śniej współpracował z Centrum 
Nauki Kopernik, a obecnie często 
możemy go zobaczyć na portalu 
Wirtualna Polska. Może wyj-
dziemy na chwalipięty, ale sami 
zainicjowaliśmy to spotkanie, bez 
żadnej ingerencji dorosłych i z tego 
faktu jesteśmy niezwykle dumni. 
Ukazuje to, jak dzięki programowi 
FLL się zmieniamy, dojrzewamy 
i o ile więcej niezwykłych rzeczy 
jesteśmy w stanie zrobić, na które 
nie będąc w Space Beavers byśmy 
się po prostu nie zdobyli. Jeśli cho-
dzi o działalność naszej drużyny 
w 2019 r. to nie zwalniamy – po-
wtórnie zostaliśmy mistrzami FLL 
Polski Wschodniej, a na Półfina-
łach Europy Południowo-Wschod-
niej na Węgrzech zajęliśmy 2 
miejsce w projekcie badawczym 
a w klasyfikacji generalnej 10 miej-
sce. Dodatkowo zostaliśmy zauwa-
żeni przez sędziów, którzy ogłosili 
nas potencjalnymi kandydatami 
do nominacji do GIA (amerykań-
skiej nagrody za innowacyjne roz-
wiązanie problemu), co jest dla nas 
ogromnym osiągnięciem. Mimo, 
że nie udało nam się dostać nomi-
nacji to dla nas i tak było to bardzo 
ważne. Dodatkowo Forum Robo-
tyczne (dawniej Dzień Robotyki) 
zbliża się wielkimi krokami, a bę-
dzie tam na pewno wiele emocji, 
zabawy i miłej atmosfery.

Dziękujemy Państwu za poświę-
cenie kilku minut na przeczytanie 
artykułu o naszej drużynie.

Pozdrawiamy

Space Beavers
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W tym roku grupa naszych uczniów z auty-
zmem wraz z opiekunami została zapro-

szona na obchody tego święta, zorganizowane 
przez opolskie Stowarzyszenie Rodzin z Auty-
zmem „Elf”. Uroczystość rozpoczęliśmy prze-
marszem przez miasto, powiewając niebieskimi 
balonami w drodze do Opolskiego Centrum Kul-
tury. Tam odbyła się główna część uroczystości, 
podczas której mogliśmy oklaskiwać występy 
artystyczne uczniów Zespołu Szkół w Kluczko-
wicach oraz wysłuchać wykładów i informacji, 
przybliżających wszystkim zebranym istotę funk-
cjonowania osób z autyzmem.

Również nasi nauczyciele przedstawili prezentację 
metod i terapii stosowanych w pracy z uczniami 
ze spektrum autyzmu, są to min. metoda PECS, 
Biofeedback, rehabilitacja (w tym terapia czasz-
kowo-krzyżowa), terapia logopedyczna, terapia 
integracji sensorycznej, dogoterapia, komunikacja 
alternatywna i wspomagająca, Indywidualna Sty-
mulacja Słuchu metodą Johansena oraz zajęcia 
w Sali Doświadczania Świata.

Dorota Zadura

oświata

2 kwietnia – Światowy Dzień Autyzmu

Fot: Z Archiwum SOSW w Karczmiskach
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W drugiej połowie stycznia na hali sportowej 
przy Zespole Szkół w Karczmiskach odbyło 

się, po raz pierwszy wydarzenie zatytułowane „Bal 
karnawałowy z Babcią i Dziadkiem”. Jak sama na-
zwa wskazuje połączone zostały dwie imprezy: bal 
karnawałowy oraz uroczystości związane z Dniem 
Babci i Dziadka. Były wiersze, piosenki i tańce w wy-
konaniu przedszkolaków, ale także konkursy, pyszny 

poczęstunek i całe mnóstwo dobrej zabawy. A do tego 
piękne kolorowe stroje przedszkolaków... Były wróżki, 
baletnice, królewny, biedronki, motyle a także kotki, 
superbohaterowie, strażacy i policjanci.... i wiele, 
wiele innych barwnych postaci. Zobaczcie sami... :)

Agnieszka Skrzyńska-Michalczewska

Bal karnawałowy z Babcią i Dziadkiem
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Festiwal Kolęd i Pastorałek

Podczas III Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

gościliśmy, ponad 800 uczestni-
ków a wspierało nas wielu spon-
sorów. Organizatorami Festiwalu 
byli: Urząd Gminy w Karczmi-
skach, Zespół Szkół w Karcz-
miskach oraz Biblioteka i Dom 
Kultury w Karczmiskach. Festi-
wal został objęty Honorowym 
Patronatem: Wójta Gminy Karcz-
miska, Starosty Opolskiego oraz 
Lubelskiego Kuratora Oświaty. 
Występy wykonawców oceniało 
profesjonalne jury: dr hab. Mo-
nika Mielko – Remiszewska, Ewa 
Bieniek, Agnieszka Szarpak oraz 
Artur Chmara.

Podczas jednodniowego prze-
glądu wystąpiły: 14 chórów, 6 
zespołów wokalnych, 3 zespoły 

wokalno – instrumentalne i jeden 
zespół instrumentalny, 2 kapele 
ludowe oraz 2 zespoły w kategorii 
zespołów integracyjnych.

Nagrodę Grand Prix z pucharem 
i dyplomem „ Zwycięzcy Katego-
rii” otrzymał Chór „CANTATA” 
z Opolskiego Centrum Kultury 
w Opolu Lubelskim, zaś nagrodę 
publiczności – Chór szkolny z Ba-
bina. Nagrodę specjalną za naj-
lepsze wykonanie kolędy polskiej 
(decyzja Jury) jury przyznało 
Chórowi „CON PASSIONE” ze 
Szkoły Podstawowej nr 47 im. J.I. 
Kraszewskiego w Lublinie za ko-
lędę „ Hola, hola pasterze z pola”. 
Natomiast nagrodę za najlepiej 
wykonaną kolędę otrzymał Chór 
„CANTATA” z Opolskiego Cen-
trum Kultury w Opolu Lubelskim 

za kolędę „Cicha noc”.
Konkurs zakończony został 

KONCERTEM GALOWYM, pod-
czas którego zabrzmiały ciekawe 
opracowania i najlepsze wykona-
nia kolęd i pastorałek.

Festiwal na stałe wpisał się już 
w kalendarz imprez i uroczystości 
odbywających się w Karczmiskach. 
Coraz większe zainteresowanie 
wydarzeniem, zarówno ze strony 
wykonawców, jak i słuchaczy ko-
lęd dowiodły, że cel jaki postawili 
sobie organizatorzy festiwalu zo-
stał osiągnięty, i że rozpoczęte 15 
lat temu kolędowanie w Karczmi-
skach będzie nadal kontynuowane 
i będzie rozsławiało utalentowa-
nych artystów z całej Polski.

W tym roku już po raz piętnasty odbył się w naszej Gminie Festiwal Kolęd i Pastorałek. 
Mieliśmy okazję wysłuchać pięknych kolęd i pastorałek wykonanych przez chóry małych 
wykonawców, jak i dorosłych, a jurorzy w bardzo burzliwych i trudnych obradach wyłonili 
zwycięzców złotych, srebrnych oraz brązowych dyplomów i nagród oraz Laureatów 
Nagród specjalnych Grand Prix. Dodatkowo w tym roku pojawiła się także Nagroda 
Publiczności i Nagrody za Najładniejszą Interpretację Kolędy Polskiej.
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13 stycznia 2019 roku po raz 
27 na ulicach mniejszych 

i większych miejscowości na-
szego kraju oraz poza granicami, 
pojawili się wolontariusze z cha-
rakterystycznymi puszkami oraz 
czerwonymi serduszkami. Tego-
roczny Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy – inicjatywa, 
która łączy miliony Polaków prze-
biegała pod hasłem – „Pomaganie 
jest dziecinnie proste”.

W tym dniu odbywały się kwesty 
uliczne i imprezy, których głów-
nym celem było zbieranie fundu-
szy na zakup specjalistycznego 
sprzętu medycznego dla szpitali 
dziecięcych. Na terenie Gminy 
Karczmiska tego dnia kwestowało 
27 wolontariuszy, a od godziny 
16.00 w Zespole Szkół w Karcz-
miskach odbywał się Koncert 
Finałowy. Program przewidywał 
występy artystyczne, licytacje, 
loterię fantową, pokaz pierwszej 
pomocy zaprezentowany przez 
strażaków z OSP w Karczmiskach 
oraz kawiarenkę przygotowaną 
przez Koło Gospodyń Wiejskich.

Po raz pierwszy udało się nam 
zorganizować Dzień Dawcy 
Szpiku. Wspólnie z Fundacją 
DKMS oraz „Panaceum” w Karcz-
miskach zorganizowaliśmy punkt, 
w którym można było uzyskać in-
formację na temat przeszczepu 
szpiku a także zarejestrować się 
jako dawca. W wyniku naszej ak-
cji wzbogaciliśmy bazę dawców 
szpiku o 10 osób.

W tym roku Sztab WOŚP Nr 4292 
działający przy Gminnej Bibliotece 
i Domu Kultury w Karczmiskach 
– po zsumowaniu i przeliczeniu 
z walutą obcą – zebrał kwotę : 
16 560, 94 zł. Zbierali: Julia Cie-
pielewska, Zofia Czarnota, Nata-
lia Grabowska, Wioletta Piech, 
Aneta Adamczyk, Sylwia Śmich, 
Kinga Boho, Natalia Szlachetka, 
Wiktoria Pietras, Ewelina Sie-
dliska, Kamila Araucz, Gabriela 
Bondarew, Katarzyna Siudym, 
Hanna Czopek, Milena Ejchler, 
Monika Gajda, Natalia Kubiś, 
Kinga Goliszek, Amelia Rutyna, 
Malwina Małecka, Aleksandra 
Szałas, Weronika Szałas, Klaudia 

Kwietniewska, Jan Karaś, Maria 
Pietras, Julia Bielenna, Szymon 
Winnicki.

Wszystkim Wolontariuszom, 
którzy poświęcili swój czas aby 
zbierać pieniądze na tak szczytny 
cel SERDECZNIE DZIĘKU-
JEMY!!! Wielkie podziękowania 
należą się również Sponsorom 
i Darczyńcom za ich hojność, 
życzliwość i przychylność dla ak-
cji WOŚP, a wsparło nas w tym 
wydarzeniu ponad 50 firm, in-
stytucji oraz osób prywatnych. 
Dziękujemy również wszystkim 
artystom i wykonawcom, którzy 
uświetnili imprezę finałową. To 
dzięki Państwa hojności, ofiarno-
ści i dobremu sercu zebraliśmy tak 
wysoką kwotę, która została wpła-
cona na konto Fundacji WOŚP. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w organizację 
27 Finału WOŚP w Karczmiskach.

Ewa Nowaczek
Dyrektor GBiDK w Karczmiskach

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy – 27 Finał w Karczmiskach
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Fot: Marcin Chojnacki

IX Gminny Turniej Szachowy

W lutym, w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury 
w Karczmiskach odbył się IX Gminny Turniej 

Szachowy.
– W zmaganiach wzięło udział 46 zawodników 

w tym 15 zawodników z naszej gminy – mówi Ewa 
Nowaczek, Dyrektor GBiDK w Karczmiskach. – Ce-
lem zawodów była popularyzacja sportu szachowego 
oraz umożliwienie zawodnikom podwyższenia ka-
tegorii szachowych. Turniej prowadzony był przez 
sędziego klasy międzynarodowej, mistrza FIDE Zbi-
gniewa Pydę. System rozgrywek rozłożony został na 6 
rund (system szwajcarski), każda runda trwała 30 
minut.

Zwycięzcą turnieju w kategorii Open został Jan 
Dudziak z Opola Lubelskiego. Drugie miejsce zdobył 
Wojciech Bolesta z Żółkiewki, natomiast na trzecim 
miejscu uplasował się Łukasz Wojcieszyn z LKSz Lu-
blin. W kategorii kobiet wygrała Paulina Bronisz, zaś 
w kategorii Juniorów zwycięzcą został Filip Węgrzy-
nowicz z Puław.

Najlepszym zawodnikiem w kategorii Open 
z terenu gminy Karczmiska został Daniel Siedliski 
z Chodlika. Drugie miejsce zajął Tomasz Siedliski 

również z Chodlika, a trzecie Michał Kazanowski 
z Karczmisk. W kategorii kobiet zwyciężyła Karolina 
Siedliska z Chodlika a w kategorii Juniorów zwy-
cięzcą okazał się Hubert Witczak z Karczmisk. Drugie 
miejsce zajął Bartłomiej Miller z Rogowa a trzecią 
lokatę zdobył Ignacy Bochra z Karczmisk.

– Kilkunastu zawodników (17) zdobyło kategorie 
szachowe w tym 6 osób z terenu naszej gminy – pi-
szą organizatorzy. – Są to: Karolina Siedliska (IV), 
Paweł Barcicki (V), Daniel Niezgoda (V), Michał Ka-
zanowski (V), Dariusz Hotała (V), Jadwiga Goliszek 
(V). Zwycięzcom i zdobywcom kategorii szachowych 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe 
dyplomy a zwycięzcy puchary i nagrody książkowe. 
Każdy zaś, bez względu na wiek może próbować swo-
ich sił doskonalić umiejętności podczas zajęć szacho-
wych, które w każdy piątek o godz. 15.00 w Gminnej 
Bibliotece i Domu Kultury w Karczmiskach.

Redakcja



19DZIEJOPIS KARCZMISKIkwartalnik społeczno-kulturalny

Nr 1 (18) 2019 kultura, organizacje społeczne

Regulamin przewidywał sześć 
kategorii i skierowany był do 

każdej grupy wiekowej: od dzieci 
w wieku przedszkolnym, przez 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów, do osób dorosłych 
i organizacji pozarządowych.

Do konkursu zostało zgłoszo-
nych 27 palm wykonanych przez 
osoby indywidualne oraz grupy. 
Długość palm wahała się od 1 m do 
nawet 4 metrów długości. Wszyst-
kie wykonane z materiałów natu-
ralnych i dodatków takich jak np. 
bibuła, krepa czy wstążki. Palmy 

wykonane z gotowych, kupionych 
elementów były dyskwalifikowane.

Kto przygotował najpiękniej-
szą palmę? Wybór do łatwych 
nie należał. Ale udało się, zwy-
cięzcy zostali wyłonieni. W kate-
gorii „Przedszkole” miejsce I zajął 
Piotr Kuchta, zaś II – Aleksandra 
Goliszek. W kategoria „Klasy I – 
III” miejsce I zajęły: Katarzyna 
Kuchta, Maja Złotucha oraz Lena 
Samcik, miejsce II – Maja Radko-
wiak i Kacper Zarzycki, natomiast 
III – Agata Mirosław. Kategoria 
„Klasy IV – VI”: miejsce I – Maja 

Piątek i Anna Czopek, miejsce II 
– Ida Wołoszun i Stanisław Ogo-
nek, miejsce III – Rafał Radko-
wiak, Weronika Karaś i Urszula 
Walencik. W kategorii „Klasy VII 
– VIII i III gimnazjum”: miejsce 
I – Andżelika Woś, zaś miejsce II 
– Jakub Wyroślak. W kolejnej ka-
tegorii „Organizacje pozarządowe 
i grupy nieformalne” przeznaczo-
nej dla stowarzyszeń zostały przy-
znane trzy pierwsze miejsca: dla 
Stowarzyszenia „Międzypokole-
niowe” z Wymysłowa, Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Wolicy oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich z Karczmisk.

Agnieszka
Skrzyńska – Michalczewska

Konkurs
na palmę wielkanocną

Kolorowe stroiki, wielka-
nocne palmy, pięknie zdo-

bione pisanki oraz całe mnóstwo 
świątecznych smakołyków – tak 
wyglądał tegoroczny Jarmark 
Wielkanocny, który odbył się 
w Gminnej Bibliotece i Domu Kul-
tury w Karczmiskach.

Swoje wyroby rękodzielni-
cze oraz kulinarne prezento-
wali: Koło Gospodyń Wiejskich 
z Karczmisk i z Wolicy, Stowarzy-
szenie z Wymysłowa oraz Klub 
Seniora, Przedszkole oraz Zespół 
Szkół w Karczmiskach, SOSW 
z Karczmisk, KGW z Karczmisk, 
Agnieszka Piątek – właścicielka 
kwiaciarni „Lawenda” oraz 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
z Poniatowej.

Jarmark wielkanocny

W Gminnej Bibliotece i Ośrodku Kultury w Karczmiskach 
odbył się konkurs na palmę wielkanocną. W sumie w konkursie 
wzięło udział 27 przepięknych palm.
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6 maj – Pasowanie na czytelnika – Co-
roczna impreza wprowadzająca małych czy-
telników w świat książki. Przedstawienie, 
konkursy i zagadki, uroczysta przysięga, wrę-
czenie pamiątek.

8 maj – XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 
– Wydarzenie promujące Biblioteki.

11 maj – Rajd rowerowy – Rajd rowerowy 
promujący aktywny wypoczynek dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Propozycja dla każdego 
pasjonata turystyki. Wydarzenie o charakterze 
rekreacyjnym.

25 maj – Muzyczna Majówka – Koncert 
młodych artystów.

1 czerwca – XVIII Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom – Hasło: „Czytanie łączy”. 
Wydarzenie promujące czytanie literatury dzie-
ciom przez dorosłych połączone z zabawami 
i konkursami. Czytać będą zaproszeni goście.

1 czerwca – Odjazdowy Bibliotekarz – 
rajd rowerowy – Wydarzenie promujące Biblio-
teki oraz zdrowy sposób spędzania wolnego 
czasu.

7 lipca – Święto Kombatantów – Uroczy-
sta, patriotyczna Msza św. w pierwszą niedzielę 
lipca, w kościele parafialnym p.w. Świętego 
Wawrzyńca w Karczmiskach w intencji Ojczy-
zny oraz za kombatantów i ich rodziny z naszej 
gminy.

15 lipca – Wakacje 2019 – Zajęcia dla 
dzieci.

4 sierpnia – V Święto bobru – Impreza 
plenerowo-rekreacyjna otwarta dla miesz-
kańców i zaproszonych gości mająca na celu 

integrację i promocję Gminy Karczmiska oraz 
produktów lokalnych. W programie przewi-
dziane występy artystyczne, stoiska wysta-
wiennicze, rękodzieło artystyczne, kuchnia 
regionalna, konkursy z nagrodami.

12 sierpnia – Wakacje 2019 – Gry i za-
bawy na świeżym powietrzu.

7 września – Narodowe czytanie – Akcja 
głośnego czytania zainicjowana przez Pre-
zydenta RP, mająca na celu popularyzować 
fundamentalne w polskiej literaturze dzieła, 
wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości, pro-
mować kulturę żywego słowa.

5 październik – Noc bibliotek – Ogólno-
polska impreza, wieczorno-nocna promująca 
czytelnictwo i biblioteki jako miejsca w których 
warto bywać. Promocja bibliotek w mediach 
i na mapie.

14 październik – XI Pałacowe Spotka-
nia z Kulturą – Koncert Pieśni Moniuszki – 
Cykliczne wydarzenie kulturalne poświęcone 
twórczości pisarzy, rocznic literackich i wy-
darzeń historycznych. Spotkaniu towarzyszyć 
będzie okolicznościowa wystawa.

11 listopada – Obchody Narodowego 
Święta Niepodległości – Święto państwowe ob-
chodzone corocznie 11 listopada dla upamięt-
nienia odzyskania przez Polskę niepodległości.

4 grudnia – Mikołajki dla dzieci z gminy 
Karczmiska (OPS) – Mikołajki dla dzieci 
z gminy Karczmiska.

6 grudnia – Zaproś Mikołaja do domu – 
Mikołajki dla dzieci. Akcja „Zaproś Mikołaja do 
domu”

Kulturalnie
w Karczmiskach

Przed nami sporo ciekawych wydarzeń kulturalnych. Wszystkie te imprezy odbędą się 
w Karczmiskach a ich głównym organizatorem jest miejscowa Gminna Biblioteka i Dom 
Kultury. Już dziś rezerwujcie swój czas. Plany wyglądają następująco...
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W moim katalogu ulubio-
nych drzew czas na sosnę. 

Drzewo znane każdemu, pospo-
lite, mało wymagające. To jedna 
z najbardziej popularnych roślin 
iglastych. Posiada około stu roż-
nych odmian i nie należy do ro-
ślin bardzo wymagających. Sosny 
posiadają charakterystyczny głę-
boki, palowy system korzeniowy, 
dlatego też bez problemu znoszą 
bardziej suche warunki klima-
tyczne. Więc co też można o sośnie 
ciekawego napisać?

Sosna to bardzo cenne drzewo. 
Wykorzystuje się ją jako materiał 
budowlany, w celach leczniczych 
i ...w magii.

Niedrogie, dostępne, łatwe w ob-
róbce drewno wykorzystuje się 
jako materiał do budowy domów, 
produkcji mebli itp.

Sosna ma również zastosowa-
nie medyczne. Sosna zwyczajna 
posiada bardzo szerokie zasto-
sowanie w lecznictwie. Ma wiele 
właściwości prozdrowotnych. Cho-
roby górnych dróg oddechowych, 
bóle związane z reumatyzmem, 
problemy z układem moczowym 
i dolegliwości skórne – w złago-
dzeniu objawów tych schorzeń 
pomogą napary, syropy czy olejki 
przygotowane na bazie sosny. Za-
warte w pączkach i igłach sosny 
składniki wykazują m.in. działa-
nie przeciwzapalne, przeciwbak-
teryjne, wykrztuśne, odkażające 
i rozkurczowe.

W celach leczniczych wykorzy-
stuje się: pączki sosny, młode pędy 
sosny, dziegieć sosnowy oraz ole-
jek sosnowy. Najłatwiej i zarazem 
najczęściej wykorzystuje się sy-
ropy z pączków sosny i młodych 
pędów. Pączki najlepiej zbierać 

na przedwiośniu, natomiast pędy 
sosny (kilkucentymetrowe, okryte 
brązową łuską) pod koniec kwiet-
nia lub na początku maja.

Więc do dzieła!
Jeśli chcesz mieć domowej ro-

boty syrop z sosny wystarczy uło-
żyć na przemian warstwy pędów 
i cukru w słoiku, zakręcić go i od-
stawić w ciepłe miejsce na około 
tydzień. Powstały syrop z sosny 
należy zlać do buteleczki i przyj-
mować 3-4 razy dziennie po jednej 
łyżeczce.

Jeśli zebraliśmy pączki sosny 
na przedwiośniu to możemy zro-
bić syrop w wersji de Lux.

1 ⁄2 szklanki świeżych, drobno 

posiekanych pączków sosnowych 
zalewamy w słoiku szklanką natu-
ralnego miodu. Odstawiamy na 7 
dni, aż pączki puszczą sok. Prze-
chowujemy w lodówce. Pijemy sy-
rop po jednej łyżce 3 razy dzienni. 
Syrop jest szczególnie zalecany 
przy zapaleniu gardła i chrypce, 
przeciw kaszlowi. Można stosować 
u dzieci.

A może miód sosnowy?
l kg młodych pędów sosny zerwa-

nych wiosną zalewamy w garnku 
czterema litrami wody i gotujemy 
na małym ogniu przez 1 ⁄2 godziny. 
Podczas gotowania garnek musi 
być zawsze przykryty, ponieważ 
olejki sosnowe szybko się ulatniają. 

EKOLOGIA, ZDROWIE, SPORT

Magia drzew:
Sosna zwyczajna ...choć niezwyczajna

Fot: Agnieszka Skrzyńska-Michalczewska
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Wiosną wielu rolników de-
cyduje się na wypala-

nie pół, łąk i nieużytków, które 
ma na celu przygotowanie pola 
na ponowny zasiew lub łąki 
na lepszy wzrost traw. Ten pro-
ces w założeniu ma spulchnić 
ziemię i oczyścić ją z chwastów. 
Suche, pozimowe trawy rozpalają 
się bardzo szybko i gwałtownie. 
Rolnik nie jest w stanie zapano-
wać nad ogniem, który potrafi 

się rozprzestrzenić na pobliskie 
łąki, lasy a także zabudowania. 
Wbrew utrwalonym mitom, po-
piół z pożaru nie użyźnia gleby, 
a pożar jedynie niszczy ekosystem 
na łące. Wypalanie traw niesie 
za sobą śmierć wielu gatunków 
zwierząt, takich jak dżdżownice 
czy mrówki, które pomagają rolni-
kom w nawożeniu i spulchnianiu 
gleby. W płomieniach giną także 
pszczoły i trzmiele, co przekłada 

się na zmniejszenie zapylonych 
kwiatów, a w konsekwencji ob-
niżenie plonów. Po pożarze łąka 
regeneruje się przez kilka lat, po-
nieważ działanie wysokiej tem-
peratury ją wyjaławia, co także 
nie działa korzystnie na przyszłe 
plony. Zgodnie z ustawą o ochronie 
przyrody, osoba wypalająca łąki, 
nieużytki czy pastwiska jest na-
rażona na karę pozbawienia wol-
ności nawet do 8 lat lub na karę 
grzywny do 5 000zł. Rolnik, który 
łamie prawo w ten sposób, może 
także liczyć na obcięcie dotacji 
unijnych nawet o 20%.

Jesteśmy oburzeni, kiedy dowia-
dujemy się, że gdzieś, ktoś podpalił 
zabudowania. A podpalenia nie-
użytków czy pól już nas tak nie 
bulwersują. Czy słusznie? Przecież 
łąka, pole, ugór to dom dla tych 
małych bezbronnych stworzeń, 
które giną w płomieniach. Po-
myślmy o tym.

Nie wahajmy się więc – reagujmy, 
gdy tylko spostrzeżemy pierwsze 
płonące trawy! Dzwońmy pod 112, 
wzywajmy straż pożarną lub poli-
cję. Jeden telefon może ocalić nie 
tylko przyrodę, ale i nasze domy 
i całe gospodarstwa...

Lidia Adamczyk Hałas

ekologia, zdrowie, sport

Odstawiamy na 24 godziny do 
naciągnięcia, następnie odce-
dzamy. Do odwaru dodajemy l kg 
cukru i gotujemy stale mieszając 
do zgęstnienia. Przelewamy uzy-
skany miód do słoików, zamykamy 
szczelnie zakrętką, pozostawiamy 
słoiki do góry dnem do zupełnego 
ostygnięcia pod kocykiem. Taki 
miód jest doskonałym domowym 
lekarstwem łagodzącym kaszel.

A co z tą magią sosny?
W celach magicznych wykorzy-

stuje się szyszki i igliwie. Można 
igły nosić w portfelu. Przyciągają 
pieniądze i uczą właściwego inwe-
stowania. Gałązki z igłami warto 
umieścić pod łóżkiem, bo chronią 

przed chorobą, a osobie chorej po-
magają szybciej wrócić do zdro-
wia. Szyszki sosny noszone przy 
sobie zapewniają wigor i pogodę 
ducha. Spalanie igieł oczyszcza po-
mieszczenia ze złej energii. Warto 
posadzić sosnę na podwórku, 
bo zapewnia ona ochronę.

A w marzeniach sennych sym-
bolizuje życie, nieśmiertelność 
i płodność. Sen ten wieszczy okres 
zadowolenia i zdrowia. Wróży też 
sukces we wszystkich przedsię-
wzięciach oraz zapowiada dobre 
wieści.

Na moim podwórku sosna rośnie 
już od prawie 20 lat, do portfela 
wkładam igły sosny, a szyszkę do 

torebki. Syrop z pędów zrobiony 
i profilaktycznie stosowany, aby 
głosu nie stracić. I szczęściu, 
i zdrowiu pomagam. Żeby jeszcze 
ta sosna śniła mi się często.

Pozdrawiam wiosennie
Czytelników Dziejopisu

Lidia Adamczyk – Hałas

W następnym numerze o drze-
wie płodności i diabelskiego czaru, 
czyli....

„Natura jest zawsze mądrzejsza od ludzkich pomysłów”

Antoni Kępiński

Nie wypalaj, nie zabijaj
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W dniu 27 stycznia 2019 r. 
w hali sportowej w Karcz-

miskach odbył się turniej piłki 
nożnej halowej rocznika 2007r. 
Pierwotnie w turnieju miało wziąć 
udział 8 drużyn, jednak z powodu 
choroby zawodników dwie dru-
żyny z Kurowa nie dojechały do 
Karczmisk. Spowodowało to małe 
roszady w turnieju i zmniejszenie 

uczestników do 6 drużyn.
Rozgrywki toczyły się systemem 

każdy z każdy, z czasem gry 18 
minut.
Wyniki rozegranych meczów:
Stal Poniatowa – Lider Lipsko 1:2,
Orlik Dęblin – BKS Lublin 0:1,
Tęcza Bełżyce – UKS Karczmiska 
0:2,
Stal Poniatowa – BKS Lublin 0:1,

Lider Lipsko – Tęcza Bełżyce 1:0,
Orlik Dęblin – UKS Karczmiska 
4:2,
Lider Lipsko – BKS Lublin 0:3,
Stal Poniatowa – UKS Karczmiska 
0:5,
Orlik Dęblin – Tęcza Bełżyce 3:1,
Lider Lipsko – UKS Karczmiska 
4:0,
Stal Poniatowa – Orlik Dęblin 1:3,
BKS Lublin – Tęcza Bełżyce 3:1,
Lider Lipsko – Orlik Dęblin 2:2,
BKS Lublin – UKS Karczmiska 1:1,
Stal Poniatowa – Tęcza Bełżyce 1:1,
Klasyfikacja końcowa :
I – miejsce BKS Lublin,
II – miejsce Orlik Dęblin,
III – miejsce Lider Lipsko,
IV – miejsce UKS Karczmiska,
V – miejsce Tęcza Bełżyce,
VI – miejsce Stal Poniatowa.

Wyróżnienia indywidualne: Król 
strzelców Michał Walczyk – UKS 
Karczmiska, Najlepszy bramkarz 
Maksymilian Stojek – BKS Lublin, 
Najlepszy zawodnik – Krystian 
Magierek – Lider Lipsko.

Marcin Walczyk
UKS Karczmiska

Turniej piłki nożnej
w Karczmiskach

Kilka słów
o nietolerancji laktozy
O nietolerancji laktozy mó-

wimy wówczas, gdy orga-
nizm posiada ograniczoną lub 
całkowicie zablokowaną zdolność 
do trawienia tego cukru. Do tra-
wienia laktozy potrzebny jest en-
zym laktaza. Niewystarczająca 
aktywność enzymu rozkładającego 
laktozę sprawia, że po spożyciu 

produktów mlecznych pojawiają 
się nieprzyjemne dolegliwości 
ze strony układu pokarmowego. 
Nietolerancja laktozy jest zespo-
łem objawów klinicznych spowo-
dowanych zaburzeniami trawienia 
lub transportu laktozy w jelicie 
cienkim. Objawy są konsekwencją 
fermentacji niestrawionej laktozy 

przez bakterie jelitowe.
Objawy nietolerancji laktozy 

u niemowląt:
– biegunka osmotyczna (wod-

nista) z tendencją do odparzania 
pośladków, natomiast u starszych 
dzieci, młodzieży i dorosłych 
dominują objawy dyskomfortu 
jelitowego:
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– wzdęcia
– bóle brzucha
– uczucie pełności
– uczucie przelewania w jelitach
– nudności i wymioty
– odbijanie
– oddawanie nadmiernych ilości 

gazów połączone z napadowymi, 
kolkowymi bólami brzucha

Inne objawy niespecyficzne:
– zapalenie zatok
– astma
– bóle kości i stawów
– osteoporoza
– brak koncentracji
– zespół jelita drażliwego
– egzema
Objawy te mogą występo-

wać pojedynczo lub w różnych 

kombinacjach, zazwyczaj od 0,5 
godziny do 12 godzin po spożyciu 
posiłków mlecznych oraz innych 
produktów zawierających laktozę.

U osób, które mają tylko zmniej-
szoną aktywność enzymu laktazy 
(tzn. posiadają ograniczoną zdol-
ność do trawienia cukru – lak-
tozy) nie odczuwają dolegliwości 
po spożyciu w jednorazowej dawce 
produktu zawierającego 5 – 10 g 
laktozy. Taką ilość laktozy zawiera 
100 – 200 ml mleka słodkiego, 
jogurtu, kefiru lub maślanki. 
Inaczej jednak będzie u osób, 
które mają niedobór laktazy, 
czyli całkowity brak aktywności 
tego enzymu w błonie śluzowej 
jelita cienkiego (uwarunkowane 

genetycznie), ponieważ już po spo-
życiu niewielkiej ilości laktozy, tj. 
poniżej 5 gram wystąpią objawy 
nietolerancji.

Rozpoznanie laktozy opiera się 
na:

– odpowiednio zebranym 
wywiadzie

– dodatnim wyniku 3-godzin-
nego testu oddechowego po doust-
nym obciążeniu laktozą

– ocenie modyfikacji diety (test 
eliminacji i prowokacji).

Anna Lewandowska-Kucharczyk
Dietetyk

Zawartość laktozy w wybranych produktach mlecznych

Produkt Zawartość laktozy w 100 gramach
produktu

Serwatka 39-78 g
Mleko w proszku odtłuszczone 51 g
Śmietanka do kawy 35 – 55 g
Mleko skondensowane 10 – 16 g
Mleko modyfikowane dla niemowląt (100 ml) 7 g
Jogurt owocowy 5 g
Mleko krowie 4,7 g
Maślanka 4,7 g
Jogurt naturalny 4,6 g
Lody śmietankowe 4,4 g
Kefir 4,1 g
Śmietana 18 % 3,6 g
Twarożek wiejski ziarnisty 3,3 g
Ser twarogowy półtłusty 3,2 g
Serek homogenizowany waniliowy 2,9 g
Ser feta 1 g
Mozzarella 1 g
Mleko bezlaktozowe <1 g
Sery pleśniowe (typu brie) 0,1 g
Ser edamski, tłusty 0,1 g,
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TURYSTYKA

Przydrożne kapliczki, figury czy 
krzyże są nieodłącznym ele-

mentem polskiej wsi. W każdej jed-
nej miejscowości jest ich co najmniej 
kilka a nawet kilkanaście. Możemy 
je spotkać wszędzie: przy głównej 
drodze, pośrodku lasu czy w szcze-
rym polu. Najczęściej zadbane, od-
nawiane i ozdabiane. Każda z nich 
ma swoją własną i ciekawą historię. 
I choć wydawać by się mogło, że ist-
nieją w danym miejscu od zawsze, 
niekoniecznie jest to prawdą. Wiele 
z nich, głównie tych drewnianych 
zostało zniszczonych w czasie wo-
jen, sporo zostało spalonych wraz 
z całymi zabudowaniami poszcze-
gólnych wsi. Jednak część została 
odbudowana lub postawiona w zu-
pełnie nowym miejscu, wszak nie 
mogło dojść do takiej sytuacji, że we 
wsi nie ma ani jednej kapliczki czy 
krzyża. Z całą pewnością można 
także stwierdzić, że obecnie ten 
trend jest utrzymywany. Bo nowe 
„budowle” ciągle powstają.

Co takiego skłania ludzi do bu-
dowy kapliczek? Zmieniało się to 
na przestrzeni lat. Niegdyś stawiano 
je na rozstajach dróg oraz w siedli-
skach złych demonów, wieszano np. 
na wierzbach uważanych za czarcie 
domostwa lub też u wejścia do wsi 
czy miasta, na granicach poszcze-
gólnych parafii, w miejscu samobój-
stwa, mordu, znalezienia dziecka 
nieochrzczonego czy czaszki ludzkiej 
Ale także w miejscu spalenia czarow-
nika, objawienia się Matki Boskiej 
lub innego świętego, koło studzien 
lub źródeł, których wodę uważano 
za cudowną oraz na mogiłach ludzi 
pochowanych w polu lub w lesie.

Są krzyże cmentarne, krzyże 
wzniesione w celu wspomożenia 
dusz niewinnie zabitego, krzyże 
pokutne oraz krzyże dziękczynne. 
Każdy stawiany w konkretnym celu.

Przydrożnych krzyży i kapliczek 
nie brakuje także na terenie naszej 

gminy. Znajdują się w każdej jednej 
wsi, której mieszkańcy wciąż dbają 
o te miejsca jak mogą. Krzyże znaj-
dziemy głównie przy skrzyżowa-
niach dróg, wjazdach do wsi a także 
przy domostwach w celu ochrony 
i błogosławieństwa tych miejsc.

Jedną z najbardziej znanych ka-
pliczek umiejscowionych na terenie 
gminy Karczmiska jest Kapliczka 
Zjawienie. To niezwykłe miejsce 
znajduje się pomiędzy dwoma nie-
wielkimi wsiami – Chodlikiem 
a Bielskiem. Można by rzec, zagu-
biona pośrodku lasu. Zbyt daleko od 
głównej drogi, by ktoś przez przypa-
dek ją zauważył i w zbyt odległym 
miejscu, by ci, którzy o jej istnieniu 
wiedzą, odwiedzali ją regularnie.

W miejscu, gdzie teraz znajduje 
się kapliczka, kiedyś rosła sosna 
a na niej wisiał obrazek św. Bartło-
mieja. To właśnie w to miejsce przy-
bywali ciężko chorzy z okolicznych 
wsi i modlili się o rychłe wyzdrowie-
nie. I jak głosi legenda, doznawali 
całkowitego uleczenia.

Jeden z chorych mężczyzn, miesz-
kaniec Bielska, który pod sosną 
z obrazkiem św. Bartłomieja pro-
sił o zdrowie, złożył obietnice, 

że jeśli wyzdrowieje, to w tym wła-
śnie miejscu postawi kapliczkę. I jak 
nie trudno się domyśleć, zdrowie 
do owego mężczyzny powróciło, 
a on z wdzięczności spełnił swoją 
obietnicę.

Niestety podczas II wojny świa-
towej, kapliczka została zburzona. 
Stało się to 2 listopada 1942 roku. 
Wtedy też hitlerowcy rozstrzelali 
czterech mężczyzn z Bielska, któ-
rzy pracowali w lesie, nieopodal 
kapliczki.

Z czasem jednak kapliczkę odbu-
dowano, a tuż obok niej pojawiła się 
mogiła czterech mężczyzn rozstrze-
lanych przez hitlerowców.

Dziś, kiedy turystyka aktywna cie-
szy się coraz większą popularnością, 
coraz więcej osób spacerujących 
po lesie spotyka na swej drodze ma-
leńką kapliczkę zwaną Zjawieniem. 
To niesamowity widok, szczególnie 
wiosną, gdy na polanie wokół ka-
pliczki rozkwitają kolorowe kwia-
tuszki a otaczający nas las zaczyna 
się zielenić...

cd. nastąpi

Agnieszka
Skrzyńska - Michalczewska

Kapliczki. Nieodłączny element 
polskiego krajobrazu
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Araucz Janina Leokadia, Uściąż-Kolonia

Bartoś Ewa Józefa, Słotwiny

Bochra Wojciech, Karczmiska Pierwsze

Bukała Bronisława, Słotwiny

Ceglarska Zofia, Górki

Dudek Józefa, Karczmiska Drugie

Dyka Jerzy Witold, Wolica-Kolonia

Fałek Slawomir Edward, Słotwiny

Gaworska Maria Wiesława, Wolica

Goliszek Marianna, Karczmiska Pierwsze

Goliszek Andrzej Marek, Karczmiska 

Drugie

Grabczak Anna, Głusko Duże

Kałdonek Kazimiera, Słotwiny

Kępczyński Ryszard, Zaborze

Kwiatkowska Krystyna, Karczmiska 

Pierwsze

Majchrzak Jerzy Józef, Noworąblów

Mędrek Halina, Słotwiny

Mędrek Grzegorz Krzysztof, Karczmiska 

Drugie

Miller Wladysława, zaborze-Kolonia

Nowaczek Krzysztof Mirosław, Karczmi-

ska Pierwsze

Ogonek Marianna, Karczmiska Drugie

Piłat Jan, Chodlik

Pomorski Marek, Wymysłów

Rodzik Czeslaw, Karczmiska Drugie

Walczyk Jadwiga Danuta, Karczmiska 

Pierwsze

Odeszli od nas...
od 2018-12-12 do 2019-04-11

Pokój ich duszy...

Miejsca pamięci...
Niewielka kapliczka po-
środku lasu a obok niej 
mogiła. To właśnie w tym 
miejscu zamordowa-
nych zostało czterech 
mężczyzn z miejscowo-
ści Bielsko: Władysław 
Majewski, Władysław 
Paczkowski, Stanisław 
Skwarek oraz Władysław 

Dacka. Zginęli oni z rąk 
hitlerowców podczas II 
wojny światowej, jesienią 
1942 roku.
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Konkurs na Palmę wielkanocną.
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Jarmark Wielkanocny


