
Gmina Karczmiska 
 

Powiat Opolski 
 

Województwo Lubelskie 

KARCZMISKA, 20.02.2020 



Położenie:  

powiat opolski, 40 km na zachód od Lublina  

i 20 km na południe od Puław, w granicach 

Kazimierskiego Parku Krajobrazowego                     

i w „Trójkącie turystycznym: Kazimierz-

Puławy-Nałęczów” 

 

 

Powierzchnia: 95,21 km2 

 

Ilość sołectw: 19 

 

Liczba mieszkańców: ponad 5600 

 

 

Członkostwo: Związek Gmin Lubelszczyzny,  

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”     

w Opolu Lub.  

Lokalna Organizacji Turystycznej „Kraina 

Lessowych Wąwozów” w Nałęczowie.  



Demografia 



Jednostki organizacyjne  

Gminy Karczmiska 



Urząd Gminy Karczmiska 

Zatrudnia: 26 pracowników 

administracyjnych oraz 2 pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach 

pomocniczych i obsługi 

 

Kierownik Urzędu: Wójt  

 

Pozostali pracownicy: zastępca wójta, 

sekretarz, skarbnik, kierownik USC, 

kierownicy i pracownicy 3 referatów i 

samodzielnych stanowisk pracy. 

 
Należy zaznaczyć, że zadań sukcesywnie 
przybywa – zwrot części wydatków 
poniesionych na paliwo dla rolników, 
gospodarka odpadami, świadczenia 500+, dobry 
start, fundusz sołecki czy dodatek energetyczny  



Wszystkie prace remontowe 

wykonali pracownicy gospodarczy 

zatrudnieni w naszych jednostkach 

organizacyjnych.  

Remont pomieszczeń systemem gospodarczym  (2013-2015). 

Zakres prac:  

- modernizacja instalacji kanalizacyjno-

wodociagowej, instalacji elektrycznej, 

sieci teleinformatycznej,  

- remont i modernizacja wszystkich 

pomieszczeń biurowych oraz 

sanitariatów,  

- remont i modernizacja sali obrad 

Rady Gminy oraz Sali Ślubów USC, 

- utworzenie punktu obsługi klienta, 

- wykonanie wyjścia ewakuacyjnego 

Urząd Gminy Karczmiska 



2013r. 2015r. 



2013r. 2015r. 



Od 2011 r.: 

- przekształcenie w spółkę komunalną          

     z siedzibą w dawnych warsztatach szkolnych, 

- wyposażenie  w autobus, koparkę inny sprzęt 

komunalny z budżetu Gminy 

- działalność:  

 - zaopatrzenie mieszkańców w wodę, 

  - przyjmowanie i oczyszczanie ścieków, 

  - utrzymanie, eksploatacja sieci 

    wodociągowych i sanitarnych (stacji      

                  uzdatniania wody, przepompowni i            

                  oczyszczalni ścieków), 

  - dowóz dzieci do szkół (od 2017 roku 

    gminny transport publiczny),  

  - usługi przyłączeniowe,  

  - utrzymanie dróg gminnych, 

  - odbiór od mieszkańców i transport    

                   odpadów komunalnych  (od  2020 r.), 

                 - nieodpłatna pomoc przy organizacji  

                   imprez okolicznościowych świadcząc  

                   usługi transportowe. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach. 
  Do 2011 r.:  

- Budżetowy Zakład Gospodarki 

Komunalnej zatrudniał 8 osób, 

- obsługa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni 

ścieków oraz sieci wodociągów z 

hydroforniami, 

- nie posiadał żadnego pojazdu,  

- nie wykonywał żadnych usług, wszelkie 

awarie naprawiane były poprzez podmioty 

zewnętrzne.  



ZGK Sp. z o.o. 

zatrudnia 22 pracowników: 4 pracowników 

administracji, kierowców, mechaników, operatora 

koparki, elektryka, spawacza, konserwatorów 

hydroforni i oczyszczalni ścieków.  

Spółka świadczy usługi w zakresie: 

- usług transportowych,  

- robót ziemnych,  

- wynajmu sprzętu budowlanego,  

- budowa przyłączy wodno- kanalizacyjnych,  

- utrzymanie letnie i zimowe dróg gminnych.  

- Od 2020 roku zbiórka i transport odpadów     

komunalnych. 
 

Organy Spółki: 

Zgromadzenie wspólników, 

którą pełni: 

- Wójt Gminy Karczmiska,  

- 3-osobowa Rada Nadzorcza,  

- 2-osobowy Zarząd Spółki.  

    



Zatrudnia: 12 pracowników 

 

Zespół Interdyscyplinarny: przedstawiciele OPS, 

gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, 

organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych oraz 

przedstawicieli podmiotów działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Z zasobów nieruchomości Policji  pozyskaliśmy budynek po 

byłym posterunku. Budynek zmodernizowany w latach 2017 

- 2018. 

2017 

2019 



Rozpoczęcie działalności: 01 września 1999 r.,  

jako pierwszy niepubliczny zakład podstawowej opieki zdrowotnej w 

powiecie opolskim i jeden z pierwszych w województwie lubelskim.  

Kadra: stanowi 3 lekarzy (specjalistów medycyny rodzinnej, pediatrii i 

chorób wewnętrznych),  7 pielęgniarek (o różnych specjalnościach) oraz 

pracownicy administracji i obsługi. 

Obiekt:  

Od 2004 r. siedziba Panaceum mieści się w Karczmiskach Drugich  

trzy gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, punkt szczepień z poczekalnią 

dla dzieci zdrowych, punkt pobrań, praktyka stomatologiczna, apteka, 
gabinet rehabilitacyjny. 

Ochrona zdrowia 

Praktyka Lekarza Rodzinnego „Panaceum” s.c. 

Inicjator działań 
profilaktycznych:  

• szkoła cukrzycy, 

• szczepienie 
dziewcząt  przeciw 
wirusowi 
brodawczaka 
ludzkiego HPV 

• Szczepienie 
seniorów przeciwko 
grypie 



Od 1 września 2019 r. struktura oświaty Gminy Karczmiska oparta jest o zreorganizowany           

Zespół Szkół w Karczmiskach, którym zarządza Dyrektor Zespołu.  

Skład Zespołu Szkół: 

1) Przedszkole w Karczmiskach z grupami przedszkolnymi w Karczmiskach (7 oddziałów – 166 dzieci) i w Głusku 

(1 oddział wielorocznikowy – 17 dzieci), 

2) Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach (17 oddziałów – 389 dzieci) wraz ze Szkołą Filialną w 

Głusku, (2 oddziały – 13 dzieci).  

 

Zespół Szkół w Karczmiskach 

Reforma Gminnej Oświaty – 2011r.: 

- przekształcenie placówek w 

Zespół Szkół z filiami w Słotwinach 

i w Głusku, 

- możliwość równego dostęp do 

kompletnej, wykształconej kadry 

pedagogicznej, do bardzo dobrze 

wyposażonych pracowni, do 

pełnowymiarowej hali sportowej, 

do gorącego posiłku.  
 

Zatrudnienie: 64 nauczycieli, 33 pracowników obsługi i 

administracji.  

Ze świetlicy szkolnej korzysta 320 dzieci, stołówka 

dziennie wydaje 450 obiadów, dowozy obejmują 370 

dzieci. 

 W TYM MIEJSCU NIE SPOSÓB NIE 

WSPOMNIEĆ O LIKWIDACJI 

GIMNAZJUM I NEGATYWNYCH 

SKUTKACH. 

Dla funkcjonowania oświaty „ubytek” 

jednego rocznika w systemie to 

zubożenie subwencji o kwotę ponad 

600 tyś zł., a przecież gdy 

podejmowaliśmy decyzję chociażby o 

budowie hali sportowej nikt nie 

przypuszczał, że nastąpi powrót do 

ośmioklasowego podstawowego 

systemu nauczania…   

 

 



Liczba urodzeń dzieci 

w Gminie Karczmiska 

Przyjazna wieś Gmina Karczmiska 



Turniej piłkarski im. płk pil. Romualda 

Czopka w 2018 r.  

Powiatowe zawody w piłkę nożną 

chłopców w 2017 r.  

 

Pełnowymiarowa

hala sportowa 

oddana do użyt-

ku w 2015 r. 

Ogólnopolski turniej piłkarski dziewcząt 

w 2016 r.  



Festiwal tańca, turniej piłkarski dziewcząt, drużyna robotyczna i jasełka w Głusku. 



- funkcjonuje od 2015 r. przez cały rok (z miesięczna przerwą 
w wakacje) przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.00-17.00, 

- działalność profilaktyczna, opiekuńczo-pielęgnacyjna oraz 
wychowawcza dla dzieci w wieku od 1-3 lat,  

- codziennie zajęcia wychowawcze i edukacyjne oraz zajęcia 
logopedyczne, korekcyjne i język angielski 

- dysponuje 40 miejscami dla dzieci,  

- 5 grup wiekowych, każdą grupa z 1 opiekunką (nauczyciel z 
wyższym wykształceniem pedagogicznym); najmłodsze 
grupy mają dodatkową pomoc opiekuna, 

- zatrudnia 14 pracowników.  

 

Opieka żłobkowa w Karczmiskach 



Budynek:  

- parter: szatnia i kuchnia, 

- I piętro: dwie sale, sypialnia i łazienka młodszych dzieci, gabinet 

dyrektora oraz księgowość, 

- II piętro (starsze dzieci): dwie sale, łazienka i sypialnie 

Budynek jest wyposażony w windę dla bezpiecznego poruszania 

się dzieci.  Przed żłobkiem jest plac zabaw.  

Opieka żłobkowa w Karczmiskach 



Siedziba 

GBiDK dwór 

Wesslów  

z XIX w.  

 

Działalność w sferze kultury na terenie Gminy oparta jest o 

zrestrukturyzowaną od 2015 r. instytucję kultury: Gminną Bibliotekę i Dom 

Kultury (GBiDK) w Karczmiskach. Placówka ta prowadzi wielokierunkową 

działalność służącą rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych, 

oświatowych, informacyjnych mieszkańców, promowaniu kultury polskiej 

oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury. GBiDK zatrudnia 9 pracowników, a 

kierują nią Dyrektor powołany przez Wójta Gminy. 

Do głównych zadań GBiDK należy m.in.: 

1) działalność biblioteczna, czytelnicza, 

2) popularyzacji książek, sztuki i nauki oraz  

    upowszechnianie dorobku kulturalnego  

    gminy,  

3) współpraca z bibliotekami, instytucjami  

    kultury, stowarzyszeniami, twórcami,  

    kultury, artystami,  

4) organizowanie różnorodnych form  

    edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę, 

5) rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego             

    i artystycznego, 

6) organizowanie imprez kulturalnych (koncertów, spektakli, wystaw,    

     wieczorów autorskich, spotkań literackich, rajdów rowerowych itp.  

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach 



GBiDK prowadzi także Karczmiską 

Galerię Sztuki Współczesnej. Funkcjo-

nuje tu  Regionalna Izba Pamięci i 

Tradycji, koło plastyczne, koło szachowe, 

klub młodzieżowy i mają siedziby: chór 

„Corda Cantando”, kapela ludowa 

„Karczmiaki”, KGW Karczmiska, Klub 

Seniora i Towarzystwo Rozwoju Ziemi 

Karczmiskiej (TRZK). Realizuje też 

szereg imprez z innymi podmiotami jak 

Finał WOŚP, Festiwal Kolęd i Pastorałek.  



„Święto Bob(r)u”  w Karczmiskach to największa 

impreza społeczno-kulturalna organizowana od 4 lat. 

Otoczenie zespołu dworsko-parkowego i ciekawa 

oferta przyciąga mieszkańców gminy, powiatu i kraju. 

Impreza ma charakter prezentacji dorobku organizacji 

pozarządowych, twórców, rzemiosła, drobnych 

przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych Gminy 

Karczmiska. Stawiamy na ambitny program artystyczny  

i ta filozofia przynosi rezultaty w coraz to liczniejszej 

grupie widzów. 



Młodzieżowa Kapela  Ludowa „Karczmiaki” powstała ponad 20 lat 

temu. Reprezentuje Gminę i koncertuje na licznych uroczystościach  

i imprezach w kraju, a nawet za granicą.  



Chór Gminy Karczmiska „Corda 

Cantando” znany jest z licznych 

występów w kraju i za granicą. Chór 

nieprzerwanie działa od 2004 roku 



Na terenie Gminy funkcjonuje 10 jednostek OSP 

skupiających 399 członków. Od 2011 roku nastąpił 

jakościowy skok w wyposażeniu strażnic jak 

również w wszelkiego rodzaju remontach. Każda z 

jednostek wyposażona jest w samochód (w 

przeważającej ilości nowo zakupione samochody) 

oraz specjalistyczny sprzęt i pełne 

umundurowania. Wydatki roczne na działalność 

OSP z budżetu gminy kształtują się w granicach 

250 – 300 tyś. zł.. W roku 2019 jednostki 

wyjeżdżały 73 raz do pożarów i innych zdarzeń. 

Większość wyjazdów jest z udziałem OSP 

Karczmiska Pierwsze. 

Organizacje społeczne – Ochotnicze Straże 

Pożarne 



Rok  Ilość 

osób 

Ilość żywności Wartość w zł. 

2015/2016 300 osób 13 500 kg 60.000,00 zł 

2016/2017 321 osób 18 690 kg 82.675,00 zł 

2017/2018 350 osób 16 213 kg 79.095,00 zł 

2018/2019 400 osób 18 320 kg 90.265,00 zł 

2019/2020 410 osób   8 400 kg (I transza) 42.400,00 zł 

ŁĄCZNIE: 75 123 KG 354.435,00 zł 

Gmina Karczmiska 



Od 2011 roku nastąpiło wyraźne uaktywnienie działalności 

organizacji społecznych. W każdej większej miejscowości 

działa Koło Gospodyń Wiejskich bądź lokalne Stowarzyszenie. 

Wolica, Słotwiny, Zaborze, Wymysłów, Chodlik, Głusko to 

przykłady miejscowości gdzie aktywność przybiera różne 

formy. Liderem stowarzyszeń  jest Towarzystwo Rozwoju Ziemi 

Karczmiskiej działające od 2000 roku. Stowarzyszenie  wydaje 

kwartalnik „Dziejopis Karczmiski”, oraz bardzo aktywnie 

korzysta z dofinansowania działalności w ramach pożytku 

społecznego (budżet gminy) organizując tak ważne 

przedsięwzięcia jak: wakacyjne półkolonie dla ponad 100 

dzieci z gminy oraz zajęcia fitness dla kobiet.  

Organizacje społeczne  



Klub Seniora w Karczmiskach skupia 50 

członków. Współpracuje z wieloma 

instytucjami i organizacjami w Gminie  

i poza Gminą uczestnicząc w zajęciach  

i projektach, wystawia sztuki i teatrzyki. 

Prowadzi aktywną działalność w środo- 

wisku. Klub nieprzerwanie działa od 2008 

roku 

Organizacje społeczne  



Koło Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach                       

w roku 2020 obchodzić będzie jubileusz 90-lecia. 

„Karczmiskie pierogi z bobru” i „Karczmiski 

barszcz biały” – certyfikowane produkty 

tradycyjne zarejestrowane przez KGW  

w Karczmiskach w Ministerstwie Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. KGW od 90 lat kultywuje kulturę, 

tradycje i obrzędy naszej społeczności.  

 



Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Wolicy oraz 

festyny w Karczmiskach Pierwszych, w Karczmiskach 

Drugich, w Słotwinach, w  Zaborzu, w Wymysłowie              

i w Chodliku to propozycje w ostatnich latach różnej 

aktywności społecznej. Budżet Gminy Karczmiska w 

sposób  bardzo jednoznaczny zachęca i wspiera 

organizacje lokalne do wszelkiej aktywności. Ostatnie 

lata pokazują, że ta aktywność rośnie i coraz więcej 

sołectw  podejmuje podobne działania. Warte 

odnotowania jest organizowania się społeczności 

lokalnej wokół pobudowanych w latach 2015-17 

placów zabaw i tendencji rozbudowy o kolejne 

urządzenia. 



Turniej piłki siatkowej plażowej organizo-

wany przez UKS Zespołu Szkół  

w Karczmiskach.   

Sportowy „Festyn Rodzinny” na Orliku. 

Festyn Rodzinny – „Powitanie Lata” na 

boisku „Zagrzeba”.  

Mieszkaniec 

Karczmisk  

Karol Kluziak 

osiąga od kilku 

lat liczne 

sukcesy w 

dyscyplinie 

lekkoatletyczn

ej (biegi 

dystansowe)  

w kraju i za 

granicą.  



Klasycystyczny kościół parafialny p.w. Św. Wawrzyńca  

w Karczmiskach - z I poł. XIX w.  



Drewniana dzwonnica przy kościele w Karczmiskach   

z 1725 roku (najstarszy obiekt drewniany w Gminie). 



W Karczmiskach ma swoją siedzibę 

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa   

z przełomu XIX i XX w. Mieści się tu 

muzeum kolejnictwa i wieża widokowa  

Właścicielem „ciuchci” jest Powiat Opolski. 



Grodzisko z lotu ptaka. 

Wczesnośredniowieczne 

grodzisko w Chodliku z VII w. 

zwane „Troją Północy” - 

makieta. 

Niewątpliwym „skarbem” Gminy Karczmiska jest miejsce 

w Chodliku zwane „GRODZISKIEM”. Odkryte w latach 

50-tych przez prof. A. Gardawskiego. Badania 

archeologiczne z przerwami prowadzone są po czasy 

dzisiejsze.  Obecnie prace prowadzone są pod 

kierunkiem dr. Ł. Miechowicza z PAN z Warszawy. 

Gmina Karczmiska w sposób formalny współpracuje i 

współfinansuje badania. Zawiązane zostało 

stowarzyszenie starożytnicze skupione na popularyzacji 

„Chodlika” z planami realizacji konkretnych projektów: 

Muzeum wirtualnego, budowy wieży widokowej, budowy 

ścieżki edukacyjnej. Na chwilę obecną jedynie projekt 

wirtualnego muzeum jest w fazie zaawansowanej. 

Pozostałe projekty oczekują na możliwość pozyskania 

finansowania pozabudżetowego. 



Kapliczka „Zjawienie” w lesie 

Chodelskim. 

Mogiła zbiorowa na cmentarzu 

parafialnym.  

Miejsca pamięci ofiar  

I i II wojny światowej. 

Odnowiony pomnik „Pamięci poległych bohaterów z 

Karczmisk z lat odzyskiwania niepodległości (I wojna 

światowa   roku 1935”, w głębi Przedszkole. 



„Władek z Zagrzęby - dąb szypułkowy rosnący w Karczmiskach.  

Liczy ok. 700 lat i pamięta czasy króla Władysława Łokietka.  

 



Grab pospolity Platan klonolistny 

Platan, grab i lipa drobnolistna w parku Karczmiskach. Ostatnio dołączył do 

grona pomników przyrody – dąb w Noworąblowie.  



1. Dokumentacja techniczna wodociągu ulic Rejtmanówka, Folwark i 

Polna: Karczmiska Drugie – 7 999 zł. 

2. Sieć wodociągowa: Kolonia Zaborze -11 400  zł. 

3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej: Karczmiska Pierwsze i 

Karczmiska Drugie, budowa sieci wodociągowej: Zaborze Kolonia i 

Słotwiny) – 868 607 zł. 

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: Karczmiska Pierwsze  -                        

1 827 152  zł. 

5. Modernizacja oczyszczalni ścieków – 985 790 zł. 

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: Karczmiska Drugie- 2 446 824 zł. 

7. Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków, na 

przebudowę kolektora kanalizacji sanitarnej w Karczmiskach oraz 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej Karczmiska Drugie-Wymysłów -

116 876  zł. 

8. Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej wraz z modernizacją 

oczyszczalni ścieków -144 438 zł. 

9. Budowa sieci wodociągowej i budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków: Karczmiska Drugie – 410 088 zł. 

10. Uzupełnienie sieci wodociągowej na ul. Polnej – 18 000 zł. 

Inwestycje w latach 2010-2019 

Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - 
Łącznie 6.837.177, 00  zł 



1. Dokumentacja, budowa drogi Głusko Duże – Górki - 783 789  zł.  

2. Budowa drogi asfaltowej Górki – Głusko -109 988  zł. 

3. Przebudowa drogi gminnej Głusko Duże - Głusko Małe – 935 676  zł. 

4. Wykup działek pod budowę drogi Głusko Duże za torami – 53 713  zł. 

5. Budowa drogi gminnej w m. Głusko Małe na działce nr 246/3- 56 849  zł. 

6. Przebudowa dróg gminnych: Karczmiska Drugie i Wolica –  100 000  zł. 

7. Przebudowa drogi gminnej Uściąż - Słotwiny – 1 956 913  zł. 

8. Przebudowa parkingów i skrzyżowania dróg w Karczmiskach – 86 327  zł. 

9. Przebudowa skrzyżowania dróg i ciągu pieszo jezdnego w Karczmiskach - 

490 707 zł. 

10. Budowa drogi w Kol. Uściąż – 131 475 zł. 

11. Budowa drogi gminnej Karczmiska Drugie – 151 733  zł. 

12. Budowa drogi w Chodliku – 127 829  zł. 

Inwestycje w latach 2010-2019 

Budowa dróg lokalnych –  

Łącznie 6.163.982  zł. 



13. Dokumentacja drogi gminnej Słotwiny- Noworablów – Wymysłów 12 576  

zł.  

14. Dokumentacja techniczna pasa drogowego pod budowę drogi asfaltowej 

w Wolicy – 83 123 zł.  

15. Wykup działek pod budowę drogi w Wolicy (żużlówka) – 35 500 zł. 

16. Zabezpieczenie płytami cementowymi obrzeży rowów drogi gminnej od 

granicy z Kowalą -23 138 zł. 

17. Przebudowa ulicy Spokojnej Karczmiska Pierwsze – 148 862 zł. 

18. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Karczmiska Drugie -                        

103 992 zł.    

19. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych  Kolonia Uściąż – 

90 000 zł. 

20. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  Zaborze – 99 271 zł. 

21. Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Ogrodowej Karczmiska Pierwsze 

Kolonia – 26 760 zł. 

22. Przebudowa drogi w miejscowości Uściąż 167 940 zł.  

23. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy ulicy 

Starowiejskiej Karczmiska Drugie – 56. 493,00 zł. 

24. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Kołowrót: Karczmiska Pierwsze 

– 39. 990,74 zł. 

31. Przebudowa dróg powiatowych: Karmiskach Drugie – 200.000,00 zł  

       (dotacja dla Powiatu na remont ul. Starowiejskiej, przejęcie tej drogi  

       przez Gminę Karczmiska). 

32. Przebudowy ul. Starowiejskiej wraz z budową chodnika – 987.000,00  

       (realizacja tegoroczna) 



Inwestycje w latach 2010-2019 

Budowa kompleksów rekreacyjno-sportowych-  

 10.869.661,00 zł 

1. Modernizacja boiska komunalnego: Karczmiska – 46.630,00 zł 

2. Budowa kompleksów rekreacyjno –sportowych (wraz z halą sportową) 

wartość inwestycji 10.333.354,40 – wydatki poniesione 5.169.000,00 zł 

3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego: Karczmiska Drugie” – 

148.452,32 zł 

4. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej, wyposażenie 9 

placów zabaw (Bielsko, Chodlik, Uściąż, Słotwiny, Zaborze, Noworąblów, 

Mieczysławka, Wymysłów, Karczmiska Drugie) – 309.403,43 zł. 

5. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw: Bielsko- 10.125,00 zł 

6. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw: Zaborze – 8.400,00 zł 

7. Zakup zestawu zabawowego na plac integracji w Słotwinach – 13.296,30 zł; 

 



1. Budowa oświetlenia drogowego: Głusko Duże - 22 831  zł. 
2. Budowa oświetlenia ulicznego: Mieczysława – 42 771 zł. 
3. Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego: Jaworce                    

– 8 865  zł. 
4. Zawieszenie lamp oświetleniowych na ul. Lubelskiej 
  

Odnowa Centrum miejscowości Karczmiska Pierwsze    

    - łącznie 1 743 785 zł. 

1. Ogrodzenie zespołu dworsko- parkowego - 31 775  zł.  

2. Odnowa Centrum miejscowości Karczmiska Pierwsze oraz rewitalizacja parku– 

762 751 zł. 

3. Rewitalizacja parku- szlakiem Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej  – 664 098 zł. 

4. Odnowa Centrum miejscowości Karczmiska Pierwsze- przebudowa parkingów - 

424 749 zł. 

Inwestycje w latach 2010-2019 

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 

- łącznie 74 467 zł. 

2010 2019 2010 

2010 

2019 

2019 



1. Zakup pieca gazowego do garażu OSP Noworąblów” – 3 982zł. 

2. Zakup małych samochodu dla OSP Zaborze, OSP Wolica, OSP Głusko, OSP 

Karczmiska Pierwsze, OSP Noworąblów  – 8 500 zł. 

3. Poprawa bezpieczeństwa pożarowego i ekologicznego w Powiecie Opolskim 

(zakup samochodu OSP) – 598 924 zł. 

4. Budowa garażu dla OSP Głusko – 70 555 zł. 

5. Budowa garażu dla OSP Karczmiska Pierwsze – 30 605 zł. 

6. Budowa garażu dla OSP Wymysłów – 17 908 zł. 

7. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa garażu dla OSP 

Karczmiska Drugie  – 26 596 zł. 

8. Wykonanie przyłącza energetycznego i zagospodarowania terenu w 

Karczmiskach Drugich – 16 584 zł. 

9. Remont remizy OSP Słotwiny – 21 168 zł. 

10. Modernizacja budynku OSP Karczmiska Pierwsze – 11 936 zł. 

11. Zakupy sprzętu i umundurowania dla OSP – 48 296 zł. 

12. Rozbudowa z nadbudową budynku OSP Wolica na świetlicę – 716  516 zł. 

13. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy 

Karczmiska – 13 000  zł. 

14. Termomodernizacja obiektów administracji publicznej OPS, - 14.993,70 zł. 

15. „Budowa schodów ewakuacyjnych przy budynku Urzędu Gminy” 24 675 zł. 

16. Wykonanie ogrzewania gazowego  „pałac” - 119 561 zł. 

Przyjazna wieś Gmina Karczmiska 

Inwestycje w latach 2010-2019 

Remonty i budowa budynków użyteczności publicznej, poprawa bezpieczeństwa ppoż. – 

Łącznie 2 443 785 zł 



1. Zakup tablic promocyjnych dla sołectw Gminy - 18 szt. gablot,  oraz 1 szt. tablicy informacyjnej 

podświetlanej z mapą Gminy - 56 106  zł. 

2.  Rozbudowa infrastruktury dziedzictwa kulturowego Gminy (Plac Niepodległości)” – 242 469zł. 

3. „Wzrost dostępności do atrakcji turystyczno – przyrodniczych Gminy - Dąb „Władek” – 28 872 zł. 

4. „Turystyczne zagospodarowanie doliny rzeki Chodelki w celu organizacji rekreacyjnych spływów 

kajakowych – 225 678 zł. 

5. Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy” – 763 288 zł. 

6. Budowa mikroinstalacji OZE z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych  

na terenie  Gminy– zestawy fotowoltaiczne – 113 775 zł. 

7. Budowa mikroinstalacji OZE z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych  

na terenie Gminy– zestawy solarne - 2 423 953  zł. 

8. Wydatki inwestycyjne na Żłobek – 1 600 324  zł. 

9. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 46 833 zł. 

10. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy– 37 240 zł. 

11. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Karczmiskach (stołówka) – 33.248  zł. 

12. Zakup wiat przystankowych -19 338 zł. 

13. Zakup środków transportu dla ZGK w Karczmiskach – 199 399  zł.  

Inwestycje w latach 2010-2019 Różne działania inwestycyjne – 

łącznie 10 244 537 zł  



1. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej   6 837 177 zł 

2. Budowa kompleksów rekreacyjno – sportowych             10 869 661 zł 

3. Budowa dróg lokalnych       6 163 982 zł 

   Budowa ul. Starowiejskiej      987 000  zł 

1. Odnowa Centrum miejscowości Karczmiska Pierwsze    1 883 375 zł 

2. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego          74 467 zł 
3. Remonty i budowa budynków użyteczności publicznej,  

       poprawa bezpieczeństwa ppoż.     2 443 785 zł 

7. Różne działania inwestycyjne                10 244 536 zł 

Inwestycje w latach 2010-2019 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI (2010-1019) –   38 516 987 zł. 



WARTOŚĆ INWESTYCJI w  latach 2000-2009 – 13 860 725 zł 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI 2000-1019 – 52 377 071 zł 

WARTOŚĆ INWESTYCJI w  latach 2010-2019 – 38 516 987 zł 



Gmina Karczmiska 

Nasza przyszłość ??? 
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Dziękuję za uwagę 

KARCZMISKA, 20.02.2020 


