Karczów

w gminie Dąbrowa
Liczba mieszkańców 645
W programie odnowy wsi od roku 2005

www.karczow.gminadabrowa.pl

Wiodące funkcje wsi
mieszkaniowo - rolnicza

Wizja rozwoju wsi
Wizja wsi ustalona na warsztatach budowy strategii rozwoju to
„Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej i ochrona środowiska”

Organizacja wiodąca w odnowie wsi
Ludowy Zespół Sportowy. W swoich szeregach skupia przedstawicieli organizacji społecznych
działających na terenie wsi /harcerze, Rada Parafialna/

Charakterystyka wsi, podstawowe fakty
Wieś Karczów to jedna z piętnastu miejscowości Gminy Dąbrowa – położona w jej środkowej
części, w miejscu strategicznym z punktu widzenia rozwoju gospodarczego gminy: blisko stolicy
województwa Opola (12 km), przy drodze krajowej nr 46, nieopodal autostrady A4 (8 km),
z dostępnymi terenami inwestycyjnymi (Grzybek „Karczów”, 20 ha – własność prywatna),
z akademickim zapleczem Politechniki Opolskiej. Najprawdopodobniej miejscowość powstała
w XIII w. Brzmienie nazwy wsi w ciągu stuleci ulegało zmianie. Po raz pierwszy miejscowość
wymieniono w źródłach pisanych w 1471r. jako Schonwitz. Obecna nazwa funkcjonuje od
1948r. Większość gospodarstw domowych posiada telefon, wodę z wiejskiej sieci wodociągowej.
Obecnie budowana jest sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami. Jest to zarazem wieś zamieszkała
przez społeczność aktywną, która dowiodła, że potrafi konsekwentnie przy wsparciu pomocą
merytoryczną i finansową władz lokalnych realizować wspólne cele (stworzenie otwartych
terenów rekreacyjnych: korty do tenisa ziemnego, boiska do siatkówki, koszykówki a ostatnio
budowa boiska do piłki nożnej wraz z zapleczem – szatnia wraz z infrastrukturą techniczną). Na
terenie Karczowa jest jedyne stanowisko pomników przyrody – dwa 250 – letnie dęby
szypułkowe rosnące w parku przydworskim /obwód pni – 538 i 574 cm, wysokość – 26 i 27 m.
Na terenie wsi leży zabytkowy park przydworski z XVIIIw. o powierzchni 3 ha. Sama
miejscowość ma specyficzny charakter zabudowy, mieszczą się tutaj dwa kościoły: katolicki i
ewangelicki, zabytkowy pałac i park. Na terenie Gminy nie ma jezior i większych zbiorników
wodnych, stąd do walorów Karczowa należy zaliczyć budowa tutaj stawu hodowlanego.
Powierzchnia wsi wynosi 11,44km2. Jest to jedna z większych miejscowości gminy Dąbrowa.
Karczów charakteryzuje się średnią lesistością terenu. Lasy i grunty leśne stanowią 23,1 %
obszaru wsi. Ze względu na stan drzewostanu i jego urozmaicenie w tym kompleksie leśnym
odnotowano obecność słowika rdzawego, czajki, bociana, czapli, myszołowa i kruka.

Przebieg i efekty odnowy wsi
Organizatorem życia rekreacyjno – kulturalno – sportowego poprzednio była Filia szkoły
podstawowej oraz Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt. Po likwidacji szkoły oraz
reorganizacji Stacji, organizację życia rekreacyjno – kulturalno – sportowego przejęły na siebie
Ludowy Zespół Sportowy oraz filia biblioteki. Na wniosek Rady Sołeckiej istniejący budynek
adaptowano na potrzeby organizacji działającej na terenie wsi. Na parterze mieści się świetlica
wiejska, filia biblioteki gminnej oraz pomieszczenie na potrzeby Ludowego Zespołu
Sportowego, natomiast na piętrze pomieszczenie wykorzystywane jest przez drużynę harcerską.
Teren wokół budynku był niezagospodarowany. Wówczas przy dużym zaangażowaniu członków
LZS i wiele osób niezrzeszonych postanowiono coś z tym terenem zrobić. Zdecydowano budowę
kortu i boiska wielofunkcyjnego. Dzięki temu Karczów jako pierwsza wioska w gminie
doprowadziła do powstania tutaj profesjonalnych kortów do tenisa ziemnego oraz boiska

wielofunkcyjnego. W maju br. wykonano oświetlenie na korcie. Wszystkie prace zostały
wykonane przez społeczeństwo Karczowa. Za materiały zapłaciła Gmina. Również ci sami
ludzie, rozpoczęli w ubr. budowę boiska do piłki nożnej wraz z szatnią.

Prezentowana problematyka, projekty
1. „Tereny rekreacyjno – sportowe” brak dostępu na terenie gminy Dąbrowa do
infrastruktury rekreacyjno – sportowej a zwłaszcza możliwość prowadzenia rozgrywek
tenisa ziemnego, koszykówki i siatkówki spowodował, iż w grupie liderów powstał
pomysł, wykorzystania terenu przyległego do budynku świetlicy na ten cel. Wszystkie
prace wykonano społecznie przy wsparciu finansowym Gminy Dąbrowa na zakup
niezbędnych materiałów. Obecnie teren ten oprócz bazy sportowej jest miejscem
integracyjnym.
2. „Budowa boiska do piłki nożnej”, ponieważ obecne boisko do piłki nożnej, na którym
rozgrywane są mecze Karczowskiej B klasy nie jest własnością Gminy Dąbrowa, i nie
można było przy nim realizować inwestycje kubaturowe, staraniem władz gminnych
pozyskano teren od Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa na ten cel. I tu również
społecznie dużym wysiłkiem przygotowano teren, obsiano trawą, ustawiono bramki,
wycięto 10 starych topól, wybetonowano płytę pod pomieszczenie szatni. Gmina
zapłaciła za budynek szatni.
3. „Karczów wczoraj i dziś”
Filia Biblioteczna zorganizowała w świetlicy wystawę fotograficzną. Materiały na
wystawę gromadzone były przez wiele miesięcy. Otrzymane materiały były skanowane,
foliowane oraz montowane na zakupionych przez Gminę tzw. fotoramach. Jest to lekcja
historii. Dla ludzi starszych przypomnienie a młodszym zapoznanie z czasem
minionym. Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej.

