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I. Wstęp 

„Plan Rozwoju Dzielnicy Gogolin-Karłubiec na lata 2016 – 2023” został opracowany na bazie 

następujących dokumentów: 

1) Planu Rozwoju Dzielnicy Gogolin-Karłubiec na lata 2007 – 2013, 

2) Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014– 2020, 

3) Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Gminy Gogolin, 

W poszczególnych rozdziałach dokonano analizy obecnego stanu rozwoju dzielnicy, analizy 

mocnych i słabych stron dzielnicy oraz zdefiniowano kierunki rozwoju i przedstawiono 

priorytetowe zadania przyczyniające się do rozwoju Dzielnicy Gogolin-Karłubiec. 

Wszystkie nakreślone w palnie kierunki rozwoju i proponowane zadania są zgodnie z wizją 

Dzielnicy, która brzmi: 

„Gogolin – Karłubiec to miejsce żyjącej tradycji i spotkań”. 

Przyjęte w Planie Rozwoju Dzielnicy kierunki działania stanowić będą podstawę do 

przygotowywania i opracowywania przez władze samorządowe wniosków o wsparcie 

finansowe poszczególnych działań w ramach dostępnych funduszy krajowych i zagranicznych.  
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II. Charakterystyka dzielnicy Gogolin-Karłubiec. 

1. Opis, położenie i ludność dzielnicy 

Dzielnica Karłubiec leży na 50°49' szerokości geograficznej północnej i na 18°00' długości 

geograficznej wschodniej. Jego powierzchnia to 477 ha, co stanowi 4,75% powierzchni gminy. 

Historia Karłubca sięga bardzo odległych czasów. Pierwsze wzmianki o osadzie sięgają 1302 

roku. Przez wieki była to typowo wiejska osada położona wśród lasów. W roku 1958 wieś 

została połączona z Gogolinem, a gdy Gogolin uzyskał prawa miejskie w roku 1967 Karłubiec 

stał się jego dzielnicą . 

Dzielnica Karłubiec od zachodu graniczy z Krapkowicami, od północy z Chorulą, Górażdżami  

i Malnią; na wschodzie graniczy z Gogolinem, a od południa z Obrowcem.  

Rysunek 1. Położenie Dzielnicy Karłubiec na mapie Gminy Gogolin. 

 

Dzielnica pełni funkcję mieszkaniową i rolniczą. Wykształcone funkcje są wynikiem warunków 

naturalnych i położenia obszaru. Dogodne położenie w stosunku do miejskich ośrodków 

przemysłowych wpłynęło na rozwój funkcji mieszkaniowej. Funkcja rolnicza reprezentowana 

jest przez sektor prywatny (gospodarstwa indywidualne). Dzielnicę przecina droga 

wojewódzka nr 409 Strzelce Opolskie – Dębina, nr 423 Opole – Kędzierzyn – Koźle oraz 

autostrada A4.  

Dzielnicę zamieszkują 1502 osoby1. 

                                                 
1 Dane Urząd Miejski w Gogolinie 
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Karłubiec to dzielnica łącząca tradycje z nowoczesnością, z silnie związanymi emocjonalnie 

mieszkańcami. Ważnym elementem integrującym mieszkańców jest istniejąca od 1988 roku 

Parafia Św. Anny i Św. Joachima w Gogolinie-Karłubcu. Kościół, wybudowany przez 

mieszkańców, został poświęcony w 1987 roku. Poza budową kościoła mieszkańcy w ubiegłych 

latach wielokrotnie angażowali się społecznie, m.in. w budowę w 2007 roku groty Matki 

Boskiej z Lourdes, budowę w 2012 roku podjazdu dla niepełnosprawnych przy kościele,  

czy utworzenie otwartej w 2015 roku Galerii „Ocalić od zapomnienia” usytuowanej pod wieżą 

kościoła. 

W dawnym centrum dzielnicy na ulicy Kamiennej znajduje się stara kapliczka, w której 

dawniej dzwon oznajmiał południe, a rano i wieczorem godzinę szóstą, natomiast na 

terenach łąkowych znajduje się także zabytkowa kapliczka z cudownym źródełkiem, z którą 

wiąże się legenda o rodzinie Gaschynów. 

Mieszkańcy znani są również z dbałości o zwyczaje i tradycje lokalne obejmujące cały rok 

obrzędowy. Na szczególną uwagę zasługują imprezy integracyjne jak również tradycje 

związane z świętem plonów, wśród których wyróżnia się tworzenie koron żniwnych 

znajdujących uznanie nie tylko w gminie i województwie ale również na arenie krajowej  

i międzynarodowej. 

2. Infrastruktura dzielnicy  

Gospodarka wodno-ściekowa 

Cała Dzielnica Gogolin-Karłubiec zaopatrywana jest w wodę przez Komunalne 

Przedsiębiorstwo w Wielobranżowe Sp. z o.o. w Gogolinie za pomocą Stacji Uzdatniania 

Wody i ujęć zlokalizowanych w Gogolinie. Obszar sołectwa odwadniany jest przy pomocy 

częściowej kanalizacji burzowej oraz rowu melioracyjnego A3. Dzielnica posiada również 

kanalizację sanitarną.  

Gospodarka odpadami 

Odbieraniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wyposażeniem 

tych nieruchomości w pojemniki i worki zajmuje się Komunalne Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. Dwa razy w roku, w zabudowie jednorodzinnej  

i wielorodzinnej, organizowana jest w terminach wskazanych w harmonogramie zbiórka 

odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz 

zużytych opon. Ponadto mieszkańcy dzielnicy korzystają z Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym mogą zostawić wytwarzane przez siebie, 

selektywnie zebrane odpady komunalne. W PSZOK nie są przyjmowane odpady zmieszane. 

PSZOK funkcjonuje równolegle do systemu regularnego odbierania odpadów komunalnych  

Infrastruktura komunikacyjna  

Dzielnica Gogolin-Karłubiec posiada bardzo korzystne położenie - zjazd i wjazd na autostradę 

A4 stanowiąca dogodne połączenie z dużymi ośrodkami gospodarczymi jakim są Wrocław, 

Katowice oraz Kraków. W dzielnicy krzyżują się również dwie drogi wojewódzkie 409 i 423.  

Dla poprawienia bezpieczeństwa zostało wybudowane rondo prowadzące w kierunku 

autostrady, Opola i Krapkowic. Stan techniczny dróg poza drogą wojewódzką nr 409 Strzelce 

Opolskie – Dębina jest w większości bardzo dobry. Drogi gminne poza pojedynczymi 

wyjątkami są utwardzone i sukcesywnie modernizowane ze środków Gminy Gogolin i budżetu 
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państwa. Pilnej modernizacji wymaga przede wszystkim ww. droga wojewódzka która 

dodatkowo charakteryzuje się dużym, natężeniem ruchu. W centrum Gogolina znajduje się 

dworzec kolejowy umożliwiający dogodne połączenie z stolicą województwa oraz 

Kędzierzynem-Koźle.  

Ścieżki turystyczne 

Na terenie dzielnicy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 znajduje się ścieżka rowerowa o 

długości ok. 600 m, a na terenie wokół „Kapliczki na Bagnie” znajduje się 4,2 km ścieżka 

Nordic Walking. 

Infrastruktura telekomunikacyjna 

Na terenie dzielnicy funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna zapewniającą 

mieszkańcom stacjonarna i komórkową łączność telefoniczną wraz z dostępem do internetu. 

Ponadto mieszkańcy mogą korzystać z Hotspot-u, którego operatorem jest Gmina Gogolin.  

Edukacja 

Pierwszy budynek szkolny w Karłubcu wybudowano w 1875 roku. Posiadał on dwie małe sale 

lekcyjne i trzy mieszkania dla nauczycieli. Od września 2004 roku w budynku szkoły zagościło 

przedszkole, a od roku szkolnego 2007-2008 Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana 

Brzechwy w Gogolinie podlega filia szkoły z Zakrzowa. Do świetlicy szkolnej uczęszczają dzieci 

z Obrowca oraz dojeżdżające z centrum Gogolina i z Zakrzowa. Obok szkoły zlokalizowany jest 

mały plac zabaw dla przedszkolaków. 

Sytuacja mieszkaniowa 

Na terenie dzielnicy dominuje, poza jednym wyjątkiem, zabudowa jednorodzinna  

i dwurodzinna. Tkanka mieszkaniowa jest znacznie zróżnicowana, od budynków z początku XX 

wieku po nowoczesne budynki wykonane w technologii pasywnej. Ze względu na dbałość 

mieszkańców o swoje posesje stan technicznych nawet starych budynków należy w 

większości przypadków określić jako dobry. Możliwości rozwojowe w zakresie budownictwa 

w dzielnicy można określić jako bardzo dobre ze względu na rozwinięta infrastrukturę  

i dostępność terenów budowlanych i inwestycyjnych. 

Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 

W Gogolinie-Karłubcu znajduje się Hala Sportowa im. Bernarda i Zygfryda Blautów. Ten, 

oddany do użytku w 2007 roku, wielofunkcyjny obiekt oprócz nowoczesnej sali sportowej 

wraz z zapleczem sanitarnym posiada ponadto: gabinet masażu, saunę, solarium, pokój do 

wypoczynku i siłownię. Sala wyposażona jest ponadto w ścianę wspinaczkową i w niską 

ściankę bulderową. 

Przy PSP nr 3 znajduje się oddane do użytku w 2015 roku nowoczesne i wielofunkcyjne boiska 

z poliuretanową nawierzchnią, przystosowane do gry w piłkę siatkową, ręczną, koszykówkę 

oraz rekreacyjnej gry w tenisa ziemnego. Obok boiska zlokalizowano siłownię na wolnym 

powietrzu oraz wiatę przystosowaną do organizacji spotkań. 

Ponadto na terenie dzielnicy znajduje się wspomniana wcześniej 4,2 km ścieżka Nordic 

Walking oraz dwa place zabaw. 
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3. Sytuacja społeczno-gospodarcza dzielnicy 

Przemysł i rynek usług 

W dzielnicy Gogolin-Karłubiec przeważają firmy prowadzone przez osoby fizyczne w miejscu 

zamieszkania. Do większych przedsiębiorstw należy zaliczyć market spożywczy przy  

ul. Przyjaciół Schongau oraz firmy zlokalizowane na terenach inwestycyjnych przy ul. 

Kamiennej.  

Rolnictwo 

Na terenie dzielnicy kilkunastu rolników indywidualnych. Użytkują oni przeważnie grunty 

klasy V i VI. W rolnictwie dominują rodzinne – indywidualne gospodarstwa zlokalizowane przy 

ulicy Kamiennej - jednej z najstarszych i w przeszłości najważniejszych ulic.  

Migracje ludności 

Od kilku lat liczba mieszkańców dzielnicy stale się zwiększa. Nowi mieszkańcy osiedlają się 

głównie w nowobudowanych bądź rozbudowywanych budynkach jednorodzinnych. Dzielnicę 

zamieszkuje głównie ludność śląska o polskim bądź niemieckim pochodzeniu. Wśród nowych 

mieszkańców dominuje ludność o polskich korzeniach. Dogodne położenie oraz dostępność 

szerokiego wachlarza usług powoduje, iż w dzielnicy chętnie osiedlają się lekarze oraz 

przedsiębiorcy działający zarówno na rynku lokalnym jak również regionalnym. 
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III. Mocne i słabe strony dzielnicy Karłubiec, szanse rozwoju i zagrożenia  

Mocne strony Słabe strony 

Dobrze rozwinięty system komunikacji 

drogowej 

Brak świetlicy pełniącej funkcje integracyjne 

Bliskość dworca kolejowego z dogodną siatką 

połączeń 

Emigracja zarobkowa poza granice kraju 

Korzystne położenie wzdłuż autostrady A4 

wraz z zjazdem i wjazdem na autostradę 

Mała aktywność gospodarcza mieszkańców 

Gospodarność i pracowitość mieszkańców Znikoma ilość ścieżek rowerowych 

Dbałość o tradycje Brak lokali gastronomicznych  

Dobrze rozwinięty program imprez 

kulturalno-rozrywkowych 

Brak zaplecza hotelowego 

Nowoczesna hala sportowa Brak obwodnicy 

Dogodne warunki do uprawiania różnych 

dyscyplin sportowych  

Słaba bonitacja gleb 

Szerokie możliwości rekreacji Mała ilość średnich przedsiębiorstw  

Historyczne obiekty sakralne  

Atrakcyjne tereny pod inwestycje i 

budownictwo mieszkaniowe 

 

Aktywna grupa mieszkańców dzielnicy   

 

Szanse rozwoju Zagrożenia 

Bardzo dobre połączenia komunikacyjne Słabe zaangażowanie w sprawy dzielnicy 

nowych mieszkańców 

Wysoki poziom edukacji Ucieczka od zawodów rolniczych 

Promocja dzielnicy poprzez ciekawą ofertę 

kulturalno- sportową 

Brak kapitału do tworzenia nowych miejsc 
pracy; 

Udział w inicjatywach gminnych  

i regionalnych 

Niekorzystne trendy demograficzne 

Realizacja projektów współfinansowanych ze 

źródeł zewnętrznych 

Emigracja zarobkowa 

Rosnąca ilość zmechanizowanych  

i nowoczesnych gospodarstw rolnych 

Wzrost bezrobocia 

Edukacja rolników i tworzenie pozarolniczych 

źródeł dochodów 

 

Tworzenie małych zakładów pracy  
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IV. Planowane kierunki rozwoju 

Zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzielnicę Gogolin- 

Karłubiec w centrum dzielnicy przewidziano rozbudowę budownictwa jednorodzinnego, 

natomiast wokół dzielnicy od strony zachodniej i północnej są tereny uzbrojone przeznaczone 

na inwestycje. 

Mając na uwadze atuty jakimi dysponuje dzielnica oraz istniejące uwarunkowania prawne 

pożądanymi kierunkami rozwoju dzielnicy są: 

- rozwój demograficzny dzielnicy w oparciu o dostępne tereny mieszkaniowe, wysokiej 

jakości edukację i szeroką ofertę usług, 

- rozwój gospodarczy dzielnicy, 

- stworzenie i utrzymanie w dzielnicy miejsca dla kultywowania tradycji, 

- nowe inwestycje w infrastrukturę na tworzących się i obecnych terenach 

mieszkaniowych, 

- remonty i poprawa istniejącej infrastruktury, 

- przygotowanie i rozbudowa istniejących terenów rekreacyjno-sportowych, 

- poprawa dostępności cmentarza przy kościele, 

- kultywowanie tradycji, 

- integracja wszystkich grup społecznych na terenie dzielnicy i ich zaangażowanie na 

rzecz jej rozwoju.  

W związku z faktem, iż nie wszystkie kierunki rozwoju dzielnicy mogą być realizowane przez 

jej społeczność zdecydowano, iż w tym zakresie prowadzony będzie lobbing: za 

pośrednictwem radnych, Zarząd Dzielnicy oraz poprzez spotkania mieszkańców  

z przedstawicielami władz samorządowych.  
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V. Opis planowanych przedsięwzięć 

1. Stworzenie i utrzymanie w dzielnicy miejsca dla kultywowania tradycji. 

Jest to zadanie priorytetowe na bieżący okres programowania. Mając na uwadze dostępną 

infrastrukturę do jego realizacji nadaje się dom przy ulicy Wapiennej 4 będący obecnie 

własnością Stowarzyszenia Nasz Karłubiec. Dom ten, wraz z otoczeniem,  może pełnić funkcję 

miejsca spotkań organizacji imprez jak również izby tradycji dzielnicy Gogolin-Karłubiec.  

Z miejsca tego korzystać mogłyby wszystkie grupy działające na terenie dzielnicy, m.in. Zarząd 

Dzielnicy, koło DFK, Stowarzyszenie Nasz Karłubiec, panie z „Naszego Klubu:, hodowcy gołębi. 

W związku z znacznymi kosztami tej inwestycji pożądane jest pozyskanie środków 

zewnętrznych na realizacje tego projektu: budżet gminy, środki UE. 

2. Remonty i poprawa istniejącej infrastruktury. 

Najpilniejszym zadaniem w tym zakresie jest remont ul. Przyjaciół Schongau będącej  

w przeszłości wizytówką dzielnicy, której stan techniczny po budowie kanalizacji jest zły. 

Planuje się iż zadanie to wykonane i sfinansowane zostanie przez Gminę Gogolin.  

3. Poprawa dostępności cmentarza przy kościele. 

Zadanie to obejmuje zarówno budowę nowej drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy 

cmentarzu parafialnym, jak również remont alei prowadzącej z kościoła na cmentarz. Planuje 

się, iż pierwsza część zadania zostanie zrealizowana przy współudziale Parafii i Gminy Gogolin, 

natomiast druga jej część zostanie zrealizowania przez parafię wraz z mieszkańcami dzielnicy.  

4. Kultywowanie tradycji. 

Mając na uwadze szczególną wagę integracji mieszkańców, na rzecz podniesienia 

atrakcyjności i poziomu życia planuje się podejmować działania związane z organizacją imprez 

i spotkań podczas których kultywowane będą m.in. lokalne zwyczaje i tradycje. Wśród działań 

tych wymienić można m.in. organizacje festynów, spotkań wigilijnych, wycieczek do instytucji 

kultury zlokalizowanych poza terenem naszego województwa, pielgrzymek parafialnych, 

organizację obchodów świąt, organizacje zawodów sportowych itp. Zadania te realizowane 

będą przez Zarząd Dzielnicy, Stowarzyszenie Nasz Karłubiec, Koło DFK, Parafie i inne 

instytucje i podmioty działające na terenie dzielnicy. Źródłami finansowania będą środki 

własne, wpłaty uczestników oraz dotacje uzyskiwane przez organizatorów ze źródeł 

publicznych i prywatnych. 

5. Przygotowanie i rozbudowa istniejących terenów rekreacyjno-sportowych. 

Na szczególną uwagę zasługują w tym zakresie rozbudowa istniejących placów zabaw oraz 

tworzenie nowych ścieżek pieszych i rowerowych na terenie dzielnicy. Przedsięwzięcia te 

przyczynia się m.in. do poprawy dostępności tych obiektów dla mieszkańców oraz do wzrostu 

bezpieczeństwa. Planuje się, iż zadania te zostaną wykonane przez mieszkańców oraz Gminę 

Gogolin. Źródłami finansowania będzie budżet gminy i środki pozyskane przez instytucje 

działające na terenie dzielnicy.  
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VI. Zakończenie 

System wdrażania Rozwoju Dzielnicy Gogolin - Karłubiec jest realizowany w oparciu o system 

wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Plan Rozwoju Dzielnicy Gogolin - Karłubiec 

realizowany będzie w horyzoncie czasowym 2016 – 2023 po jego zatwierdzeniu przez 

zebranie mieszkańców oraz Radę Miejską w Gogolinie. Po przyjęciu przez Radę, za jego 

właściwe wdrożenie oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu jego realizacji 

odpowiedzialny będzie Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Gogolin-Karłubiec. Do pomocy  

we właściwym wdrożeniu Planu, Przewodniczący Zarządu dysponuje Zarządem Dzielnicy. 

Warunkiem niezbędnym dla pełnego wdrożenia planu jest również uwzględnianie wydatków 

z nim związanych w kolejnych budżetach. Za ten element odpowiada Rada Miejska  

w Gogolinie. Dlatego też Przewodniczący Zarządu Dzielnicy przedkłada, uchwalony przez 

zebranie dzielnicy, projekt budżetu z uwzględnieniem założeń finansowych zawartych  

w Planie Rozwoju Dzielnicy przewidzianych w nim na dany rok. Plan Rozwoju Dzielnicy 

Gogolin - Karłubiec jest dokumentem otwartym i może być aktualizowany i uzupełniany 

poprzez wpisywanie nowych zadań i projektów. Wszelkie postulaty i wnioski przedsięwzięć 

inwestycyjnych do Planu przyjmuje Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Gogolin-Karłubiec.  

 


