Zagregowane wyniki ankiety dotyczącej przeznaczenia środków w ramach wygranej w konkursie
„Rosnąca odporność”.

Zdrowie
1. Budowa i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej wpływającej na zwiększenie
odporności ogólnej.
2. Podnoszenie świadomości społecznej na temat zdrowia, zdrowego trybu życia poprzez
organizowanie zajęć dodatkowych, warsztatów i konferencji ze specjalistami dla mieszkańców
gminy w świetlicach wiejskich i GBiDK.
3. Zakup maseczek mieszkańcom dla całej gminy, tylko nie chińskich.
4. Gabinet pulmonologiczny.
5. Leczenie stomatologiczne.
6. Punkt testowania przeciw Covid-19.
7. Zatrudnienie pediatry, który będzie przyjmował tylko dzieci.
8. Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży po okresie kwarantanny i zdalnym nauczaniu.
9. Psycholog w Zespole Szkół w Karczmiskach dla dzieci i młodzieży.
10. Zajęcia ruchowe dla dzieci (dom kultury, szkoła).
11. Dofinansowanie prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej i zajęć wyrównawczych w ZS
Karczmiska.
12. Treningi sportowe dla dzieci i dorosłych (aerobik, gry zespołowe, rajdy rowerowe).

Budowy prozdrowotne
1. Budowa i modernizacja obiektów sportowych (siłowni na świeżym powietrzu) lub modernizacja
placów zabaw dla dzieci w każdej miejscowości w gminie.
2. Modernizacja infrastruktury sportowej, wytyczenie ścieżek rowerowych i spacerowych.
3. Modernizacja budynku szkoły w Uściążu/Słotwinach/Głusku/Chodliku i wyposażenie gabinetu
lekarskiego oraz dyżur lekarza/pielęgniarki przynajmniej 1 raz w tygodniu w
zmodernizowanym budynku w celu ułatwienia dostępu do usług medycznych mieszkańcom
gminy. Do tego punkt wymazowy/pobrań/szczepień i gabinet fizjoterapeutyczny.
4. Montaż centralnych oczyszczaczy powietrza w budynkach użyteczności publicznej - szkoły,
przedszkole, żłobek, urzędy.
5. Grota solna.
6. Tężnia solna.
7. Fontanna wytwarzająca bryzę inhalacyjną.
8. Przystosowanie którejś z opuszczonych szkół na ośrodek rehabilitacji pocovidowej.
9. Wykorzystanie szkoły w Chodliku jako punkt upowszechniania wiedzy naukowej na temat
epidemiologii.

Budowy ogólne
1. Remont ulicy Nadrzecznej wraz z budową chodnika.
2. Zakup i instalacja oświetlenia w Sołectwie Karczmiska Pierwsze Kolonia.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Budowa skateparku aby młodzież mogła bezpiecznie i aktywnie spędzać czas.
Światłowody/kanalizacja.
Oświetlenie na ul. Plebanka.
Oświetlenie na ul. Lubelskiej.
Oświetlenie ul. Nadrzecznej.
Remont ul. Nadrzecznej.
Remont ul. Wesołej.
Budowa chodnika na ul. Lubelskiej w Karczmiskach Drugich.
Budowa/naprawa ul. Wschodniej i ul. Wygon.
Budowa/remont/dofinansowanie drogi powiatowej Głusko – Wolica – Kowala.

13. Budowa żużlówki w Wolicy.
14. Wylanie drogi asfaltowej na ul. Wesołej w stronę drogi nr 824.
15. Budowa windy w Szkole Podstawowej w Karczmiskach w celu likwidacji barier i umożliwienia
osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
16. Modernizacja boiska Zagrzęba oraz budynku GKS Bobry, utworzenie tam letniej infrastruktury
sportowej np.: boiska do piłki siatkowej, rampy do jazdy na deskorolkach, hulajnogach i
rolkach, uzupełnienie przyrządów na placu zabaw dla dzieci.
17. Dostosowanie obiektów gminnych do potrzeb osób niepełnosprawnych zarówno budynku
urzędu jak i budynków szkolnych.
18. Rozbudowa strażnicy wraz ze świetlicą wiejską w Karczmiskach Drugich.
19. Utwardzenie parkingu koło kościoła.
20. Stacje ładowania telefonów komórkowych.
21. Modernizacja oczyszczalni ścieków.
22. Rozbudowa Świetlicy w Karczmiskach Drugich.
23. Doposażenie placu zabaw przy Żłobku i Przedszkolu.
24. Ogólnodostępna siłownia.

Inne
1. Budowa w parku albo na trójkącie koło komunalnej obelisku upamiętniającego ofiary pandemii
przypominającego w przyszłości o tym fakcie oraz uświadamiającego, że dzięki nauce i
technologii ta pandemia zdobyła świat, ale też dzięki technologii i nauce została (miejmy
nadzieję) stłumiona. Bez nazwisk, bez frazesów. Prosta bryła z tablicą "Ku pamięci ofiar
pandemii Covid-19". A reszta pieniędzy na rewitalizację okolicy żeby ludzie mieli gdzie
pochodzić.
2. Zakup busa dla ZGK na dowóz dzieci.
3. Zakup mikrobusa w celu przewozu osób (uczniów) niepełnosprawnych, przystosowanych do
przewozu osób na wózkach inwalidzkich.
4. Dofinansowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej.
5. Na OSP (ogólnie).

