
Uchwała XXVIII/211/13 
Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
 
 
 
w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości  Narok ” 
 
 

Na podstawie art. 18  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poz. zm.), 
Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 
 
 

§1. 
 

Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Narok” przyjęty uchwałą          
Nr 1/2013 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Narok z dnia 24 lutego 2013 r., 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa i Sołtysowi 
sołectwa Narok. 
 
 

§3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 

 
 
 
 
 
 
 



      Załącznik  
                      do Uchwały Nr XXVIII/211/13 

                                                                                                                Rady Gminy Dąbrowa  
                                                                                                               z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

UCHWAŁA Nr  1 / 2013 
Zebrania Wiejskiego 

Mieszkańców Sołectwa Narok 
z dnia 24 lutego 2013 r. 

 
W sprawie przyjęcia  Planu Odnowy Miejscowości na  lata 2013-2024 zgodnie ze 

Statutem Sołectwa Narok. 
Na podstawie art. 35 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), § 10.1 i Statutu Sołectwa Narok (Uchwała Nr 
XXX/213/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu 
Sołectwa Narok .Zebranie Wiejskie Sołectwa Narok uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Uchwala się wniosek o przyjęcie Planu Miejscowości  na lata 2013-2024 r.  na 
realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców - 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa Narok, który jest 
zobowiązany przekazać wniosek do Wójta i Rady Gminy Dąbrowa . 

 
§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 36 ust. 1. ustawy o samorządzie gminnym: „Organem 
uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. 
Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka.”  
Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał zgodnie z § 8 ust. 
1 i 2 Statutu Sołectwa  Narok. 
Uzasadnieniem dla przyjęcia uchwały o przyjęcie Planu Miejscowości  na lata 
2013-2024 r.  na realizację zadań służących poprawie warunków życia 
mieszkańców  sołectwa Narok. Szczegółowo uzasadnienie przyjęcia uchwały 
znajduje się w załączniku do uchwały  
Nr 1/2013 z zebrania wiejskiego z dnia 24 lutego 2013 r., który jest integralną 
częścią uchwały. 
                                                    Podpis przewodniczącego Zebrania Wiejskiego 
       Marzena Odziomek 
 



 

 

                                                                               Załącznik  
                                                                                                 do Uc hwały Nr 1/2013  

                                                                                               Zebrani a wiejskiego  
z dnia 24 lutego 2013 r. 

 
 
 
 

 
 
 

Plan    Odnowy    Miejscowo ści 
NAROK 

Na  lata  2013-2024 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Spis tre ści:  
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2. Opis planowanych zada ń inwestycyjnych i przedsi ęwzięć aktywizuj ących  
społeczno ść lokaln ą w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyj ęcia planu odnowy  
miejscowo ści, w kolejno ści wynikaj ącej z przyj ętych priorytetów rozwoju  
miejscowo ści, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
1. Wstęp  
 
 Podstawą w pracach nad dokumentem były, przede wszystkim warsztaty z Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu oraz ustalenia wynikające z zebrań  z mieszkańcami sołectwa 
Narok. Głównym celem zebrań było omówienie istniejącej sytuacji swojego  środowiska, 
wskazanie występujących problemów oraz ustalenie kierunków rozwoju lokalnego, które 
stworzą pozytywną perspektywę dlapodniesienia standardu życia i pracy na wsi, podniosą 
jej walory, zaspokoją potrzeby społeczne i kulturalne, wpłyną na wzrost atrakcyjności 
miejscowości. Decyzję o przystąpieniu do opracowania Programu Odnowy Wsi podjęto 
jednogłośnie i wyznaczono grupę działania, która będzie bezpośrednio zaangażowana w 
prace nad Programem. 

Program Odnowy Wsi jest dokumentem wymaganym przy  staraniu się o wsparcie 
finansowe ze  środków Wspólnoty Europejskiej. W Programach pomocowych rodzą się 
szanse udzielenia pomocy na projekty, które wpisują się w potrzeby mieszkańców sołectwa 
Narok 

 

1. Charakterystyka miejscowo ści oraz planowane kierunki rozwoju  
1.1. Charakterystyka miejscowo ści 

Wieś Narok to jedna z piętnastu miejscowości gminy Dąbrowa. Położony jest w 
dolinie Odry przy drodze z Opola do Skorogoszczy. Powierzchnia obszaru należącego do 
Naroka wynosi około 1725 ha, a wieś liczy 776 zameldowanych mieszkańców. Wieś od 
południa graniczy z gruntami sołectwa Skarbiszów, od północy z Golczowicami i rzeką Odrą, 
od wschodu z Niewodnikami i od zachodu z lasami i gruntami Chróściny. Z punktu widzenia 
geologicznego, Narok wraz z okolicą należy do jednostki morfologicznej zwanej Równiną 
Opolską. Do stolicy województwa Opola odległość wynosi 15 km.Wieś posiada dwa 
przysiółki, Leśny Dwór oraz Ostrów Narocki, w którym to zlokalizowane są dwa rezerwaty 
przyrody „Odra” i „Szakłak. Na Odrze znajduje się jaz i śluza Chróścice w gminie Dobrzeń 
Wielki. 
We wsi Narok znajduj ą się:  
- Kościół parafialny pod wezwaniem św. Floriana 
- Pałac z 1865 roku 
- Boisko sportowe 
- Kort tenisowy 
- Publiczne Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu 
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
- Świetlica wiejska 
 
 



1.1.1 Rys historyczny 
Narok ma tak bogatą historię iż odcisnęła ono piętno na kolejnych pokoleniach 

mieszkańców, aż po obecne czasy. Dla nas, mieszkańców Narok był i jest domem, 
miejscem, o które warto walczyć. Dla nas to po prostu miejsce najbliższe sercu.Narok 
położony jest w środkowej części woj. Opolskiego. Powierzchnia obszaru Naroka to ok. 1725 
ha, a wieś liczy 856 zameldowanych mieszkańców. W pierwszym oficjalnym dokumencie, 
świadczącym o istnieniu wioski z 1234 r. wymieniono nazwę Naroci .W 1936 r. w ramach 
zniemczenia wszystkich słowiańskich nazw miejscowości znajdujących się w III Rzeszy 
nazwę Narok zmieniono na Wolfsgrund. Natomiast w roku 1948 przywrócono dawną nazwę 
nieco ją spolszczając. Ostatecznie przyjęto nazwę Narok.W 1327 roku Narok stał się lennem 
czeskim, w 1515r przeszedł w strefę wpływów politycznych austriackich Habsburgów. 
Właściciele ziemscy Naroka bardzo często się zmieniali. W 1858 r Narok został sprzedany 
Fryderykowi Wichelhaus. Dom w którym mieszkał wraz ze swoją rodziną został 
przebudowany na pałac w stylu anglikańsko- bizantyjskim. Obok pałacu powstał piękny 
zespół parkowy pełen egzotycznych drzew i krzewów.Podczas II wojny światowej  ludność 
cywilna Naroka dopiero w styczniu 1945 r.została powiadomiona przez niemieckie urzędy 
partyjne o konieczności ewakuacji. Narok został ostatecznie zajęty przez Rosjan 30.I.1945. 
Także Piotr von Wilchenhaus wraz z rodziną opuścił swoje dobra w obawie przed 
nadciągającym frontem. Do dnia dzisiejszego w pobliskim lesie znajduje się ich cmentarz 
rodowy.Narokowi został oszczędzony los przymusowych wysiedleń, być może dlatego, że 
mieszkańcy zwrócili się z prośbą do Boga o opatrzność i uchronienie od zagłady i ślubowali 
odprawianie corocznie adoracji przy Najświętszym Sakramencie w noc Zielonych Świąt. 
Ponieważ Narok nie ucierpiał tak bardzo, grota została wybudowana, a mieszkańcy do 
dzisiaj spotykają się na ślubowanej adoracji. Ogromna większość nie zdecydowała się na 
wyjazd do Niemiec, nie chciano pozostawić swojej ojcowizny. Naroczanie tworzyli i nadal 
tworzą bardzo zintegrowaną wspólnotę, popartą silną religijnością i więzami rodzinnymi. 
Parafianie bardzo długo walczyli o prawa na wybudowanie kościoła w Naroku. Koszty 
budowy pokrył Hrabia Fryderyk von Wichelhaus.  W latach 1905-1906 wybudowano 
neobarokowy kościół murowany. Świątynia ta praktycznie w niezmienionym stanie i kształcie 
dotrwała do naszych czasów. W 1941 roku została ustanowiona samodzielna narockalokalia, 
wyłączona z parafii Skorogoszcz. Narok był małą społecznością parafialną, którą zawsze 
wspierał jej duchowy opiekun- ojciec Józef Wojaczek-twardy, gorliwy kapłan oddany 
parafianom. 
 
1.1.2 Walory przyrodnicze 

W porównaniu z innymi obszarami Śląska Opolskiego, przyroda Naroka jak i jego 
okolicy nie wyróżnia się wyjątkowymi walorami florystycznymi. Mimo niekorzystnych i 
trwałych przekształceń środowiska przyrodniczego stwierdzono tu występowanie roślin 
chronionych i rzadkich, takich jak: podklan biały, bluszcz pospolity, konwalia majowa, kalina 
koralowa. Z pośród 499,3 ha lasów należących do Naroka, przeważają lasy sosnowe, a 
ponadto spotykamy duże skupiska dębów, brzóz, świerków, olch i wiązów. 
Najwartościowszym terenem pod względem faunistycznym jest kompleks leśny pomiędzy 
miejscowościami Golczowice, Narok, Borkowice, gdzie występują między innymi takie 
gatunki zwierząt jak: traszka zwyczajna, rzekotka drzewna, jaszczurka zwinka, padalec, 
zaskroniec, żmija, bocianczarny, dudek, jeleń, sarna, dzik oraz borsuk. W okolicach 
Narokawystępują również dwa rezerwaty przyrody „Odra” i „Szakłak”. „Szakłak” obejmuje 
powierzchnię 7,42 ha. Jest to typowa duża remiza otoczona polami uprawnymi. Znajduje się 
tu typowy łęg wiązowy. Drzewostan na tym terenie budują również 100 letnie dęby 
szypułkowe, wiązy, klony i głogi. W Naroku znajduje się również piękna aleja lipowa. 
 
1.1.3 Kultura 
W Naroku kultura skupiona jest wokół instytucji i organizacji działających na terenie wsi. 
Cyklicznie odbywają się również imprezy kulturalne, mające na celu scalanie miejscowej 
społeczności. Na trwale w krajobraz wsi wpisane są Dożynki Wiejskie, Wodzenie 
Niedźwiedzia,  w marcu Dzień Kobiet, a w listopadzie Uroczystości Marcinowe. 



Grupy zaangażowane: Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, Zespół Caritas, Mniejszość 
Niemiecka, Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole. 
 
1.1.4. Sport 

Na terenie wsi działa Ludowy Zespół Sportowy, a zajęcia sportowe i 
aktywnośćfizyczna jest realizowana na otwartych terenach rekreacyjnych (boisko do gry w 
piłkę nożną, a zarazem miejsce organizacji imprez o charakterze lokalnym). LZS Narokpełni 
wiodącą rolę w rozwoju sportu i promocji aktywności ruchowej na tym terenie. Mieszkańcy 
wsi mają możliwość uprawiania sportu czy rekreacji na miejscowym boisku, którego funkcję 
uzupełniają kort tenisowy oraz plac grillowy z altaną – otwarte tereny rekreacyjne są często 
wykorzystywane do organizacji imprez o charakterze społecznym lub jako miejsce 
uzupełniające ofertę zajęć pozalekcyjnych. 
 
1.1.5 Oświata 

Na terenie wsi funkcjonuje szkoła podstawowa im. Jana Pawła II oraz przedszkole im. 
Św. Franciszka z Asyżu. Szkoła położona jest w bezpiecznej odległości od głównej drogi, 
otoczona pięknym i zadbanym terenem rekreacyjnym, składającym się z trzech boisk oraz 
placu zabaw. Przedszkole znajduje się również na bocznej ulicy. Otoczone jest placem 
rekreacyjnym dla dzieci oraz ogrodem w stylu japońskim. Do obu placówek uczestniczą 
dzieci z Naroka, Niewodnik oraz Skarbiszowa. Są to nowoczesne placówki oświatowe, 
doskonale wyposażone w środki i pomoce dydaktyczne z wysoko wykwalifikowaną kadrą 
pedagogiczną. Zarówno szkoła jak i przedszkole aktywnie uczestniczą w życiu środowiska 
lokalnego poprzez udział w obrzędach i zwyczajach wiejskich.  
 
1.1.6 Służba zdrowia 

Na terenie całej Gminy nie ma publicznych ośrodków służby zdrowia. Opiekę 
zdrowotnąnad mieszkańcami Naroka sprawuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Ośrodek Zdrowia" w Żelaznej. 
1.1.7 Bezpiecze ństwo publiczne oraz ochrona przeciwpo żarowa 

Ochotnicza Straż Pożarna w Naroku powstała w 1932 roku. Przez lata swojej 
działalności przyczyniła się do uratowania przed spłonięciem wielu gospodarstw, pól i 
domów. Oprócz niesienia pomocy strażacy aktywnie włączają się w organizację dożynek 
wiejskich, festynów oraz imprez i uroczystości. Dzięki staraniom wielu osób jednostka 
otrzymała nowy wóz bojowy.Narok jest patrolowany przez Komisariat Policji w Niemodlinie. 
 
1.1.9 Infrastruktura techniczna 

Wieś posiada system centralnego zaopatrzenia w wodę i jest zasilana w wodę z 
wodociągu zbiorowego PROKADO-PRÓSZKÓW, który na bazie ujęcia w Zimnicach Małych i 
Źlinicach, zaopatruje: między innymi tę wieś. Eksploatację gminnego wodociągu prowadzi 
zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach. Na terenie wsi nie ma 
kanalizacji. Przy gospodarstwach domowych znajdują się przydomowe oczyszczalnie 
ścieków.Odpady stałe z terenu wsi są odprowadzane na wysypiska śmieci w Opolu. Wieś 
jest wyposażona w pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów stałych oraz ich 
segregacji. Na terenie Naroka brak jest centralnego systemu zaopatrywania w ciepło. W 
przewadze są indywidualne systemy zasilania budynków. Większość z nich to ogrzewanie 
piecowe oraz małe kotłownie lokalne. Przez teren wsi przebiega  droga wojewódzka 459. 
Trasa ta łączy Opole ze Skorogoszczą. Pałac w Naroku w 2007 roku został zakupiony przez 
biznesmena z Głubczyc. Obecnie jest remontowany zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz. 
 
1.2. Planowanie kierunku rozwoju 
1.2.1 Miejscowo ść Narok - lokalne centrum rozwoju. 

Walorem Naroka jest atrakcyjne pod względem krajobrazowym położenie 
geograficzne, a   zarazem   istotne   dla   rozwoju   gospodarczej   funkcji   wsi położenie 
administracyjne (bliskość Opola i stolicy gminy: Dąbrowy) oraz komunikacyjnym (bliskość 
węzła A4 i droga krajowa nr 46). Istotna jest również historia wsi związana z jej dawną 



funkcją oraz zachowaną zabudową (pałac i park przydworski). Aktywność społeczna  skupia  
się  na  utrzymywaniu  wysokiego poziomu porządku publicznego, zagospodarowania 
terenów przydomowych (ogródki i ogrody) oraz  podnoszenia jakości   bazy  sportowej,   a  
tym   samym  uatrakcyjnianie   oferty  zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i  młodzieży oraz 
stworzenia możliwości integracji  lokalnych środowisk. Biorąc pod uwagę cele rozwojowe 
całej gminy, związane z rozwojem turystyki oraz promocją aktywnej rekreacji na obszarze 
gminy Dąbrowa, Narok wpisuje się idealnie w tę koncepcję. Kolejne lata dla tej miejscowości 
to konsekwentne trzymanie sięwyznaczonego przez lokalną społeczność kierunku rozwoju: 
systematyczne podnoszenie atrakcyjności zaplecza sportowego i rekreacyjnego oraz 
stworzenie wokół tej bazy systemu usług. Jako istotne i ważne z punktu widzenia rozwoju 
gospodarczego Naroka, a wraz za tym: podniesienia jakości życia na wsi i integracji 
społecznej jest dla lokalnej społeczności wyróżniająca miejscowość oferta aktywnego 
spędzania wolnego czasu. 
 
1.2.2 Planowane kierunki rozwoju miejscowo ści: 
- rozwój bazy sportowej  
- rozwój mieszkalnictwa  
- rozwój terenów rekreacyjnych, w tym dróg rowerowych  
- rozwój turystyki  
- rozwój usług 
 
1.2.3 Wizja rozwoju miejscowo ści 

Wieś ze zorganizowaną, zadbaną., wykorzystywaną i przyjazną 
przestrzeniąpubliczną, miejscowość słynąca jako centrum aktywnej rekreacji zaplecze dla 
Opola i mieszkańców sąsiednich miejscowości obiekty sportowe połączone w kompleksy - 
spójna oferta spędzania wolnego czasu wzrost liczby mieszkańców inwestycje w 
budownictwo jednorodzinne inwestor strategiczny realizujący przedsięwzięcia zgodne z 
kierunkami rozwoju miejscowości i gminy wzbudzenie dumy z osiągnięć swojej „małej 
ojczyzny" poczucie odpowiedzialności mieszkańców za porządek, ład i bezpieczeństwo w 
swojej wsi Narok – wieś estetyczna, bezpieczna, czystego środowiska, zaangażowanych na 
jej rzecz Mieszkańców, kultywująca tradycje śląskie, wykorzystująca zadbane zasoby 
przyrodnicze i dziedzictwo historyczne 
 
 
1.2.4 Analiza słabych i mocnych stron miejscowo ści 
SILNE STRONY SŁABE STRONY  

• Duża intergracja mieszkańców, ludzie 
chętni do działania na rzecz wsi, 

• Dobrze działające organizacje: LZS, 
OSP, CARITAS, DFK, 

• Aktywność mieszkańców 
wychodząca poza wieś – udział w 
dożynkach gminnych, w konkursach 
gminnych „Aktywna wieś”, „Piękna 
zagroda”, „Piękny balkon”, udział w 
konkursie „Opolskie Kwitnące”, 
zawodach strażackich, 

• Infrastruktura społeczna: szkoła 
podstawowa, przedszkole, kościół 
parafialny, kaplica, cmentarz, boisko, 
kort tenisowy, świetlica wiejska, 

• Dobra współpraca z proboszczem, 
szkołą i przedszkolem, 

• We wsi organizowane są zajęcia dla 

• Brak kanalizacji 
• Droga wojewódzka przebiegająca 

przez wieś – niebezpieczeństwo, 
hałas, 

• Słabe połączenia komunikacyjne z 
Opolem, gminą, 

• Brak chodnika, ścieżek rowerowych, 
parkingu przy kościele i świetlicy, 

• Zniszczone drogi gminne, 
• Słaby dostęp do internetu, 
• Brak oświetlenia boiska wiejskiego i 

bocznych ulic, 
• Zaniedbana aleja lipowa, 
• Słabe wyposażenie świetlicy 

wiejskiej, zły stan sanitariatów, 
• Brak szerszej oferty edukacyjnej dla 

dzieci i młodzieży, 
• Bliskość Odry – zagrożenie 



dzieci i młodzieży w świetlicy 
wiejskiej – 3h 

• Wieś posiada stronę internetową i 
wydaną monografię 

• Mieszkańcy wsi kultywują tradycję 
śląską: gwarę, dożynki, andrzejki, 
mikołajki, wodzenie niedźwiedzia, 
dzień kobiet, 

• Organizowane są wsi festyny, 
spotkania seniorów, 

• Wieś posiada walory przyrodnicze i 
historyczne: zabytkowy pałac, znaną 
historię wsi, legendy, groby 
pierwszych właścicieli pałacu, śluzę 
na Odrze, aleję lipową, biotop, 
kapliczki, krzyże, grotę, 

• Wieś położona z dala od zakładów 
przemysłowych – czyste powietrze, 
cisza, 

• Wodociąg, telefony, 

powodziowe, 
• Zrujnowany pałac w rękach 

prywatnych, zaburzający estetykę 
wsi, 

• Brak odprowadzenia wody 
deszczowej, 

• Zaniedbane prywatne pustostany, 
• Zły stan szatni i sanitariatów na 

boisku, sala wiejska nadająca się do 
remontu – wymiana instalacji 
elektrycznej, brak wyjścia 
ewakuacyjnego, ocieplenie budynku, 

• Emigracja zarobkowa mieszkańców, 
 

 
 
1.2.5 Planowane przedsi ęwzięcia: 
Realizowane b ądź zaplanowane przez samorz ąd lokalny: 

• Budowa placu zabaw 
• Budowa kanalizacji deszczowej 
• Budowa chodnika 
• Remont dróg gminnych i budowa nowych dróg 
• Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej 
• Rozbudowa sieci telefonicznej 
• Podjęcie starań mających na celu poprawę połączenia komunikacyjnego z Opolem 
• Budowa ścieżki rowerowej na trasie Narok – Niewodniki 

Realizowane przez lokaln ą społeczno ść lub we współpracy z ni ą: 
• Ochrona środowiska naturalnego poprzez promocję aktywnej rekreacji – budowa 

ścieżek rowerowych na terenie wsi. 
• Ochrona dziedzictwa kulturowego: kapliczek i krzyży przydrożnych oraz ich 

gospodarcze wykorzystanie w rozwoju turystycznym. 
• Rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenów 

przyległych. 
• Stworzenie centrum obsługi turystów z małą infrastrukturą użytkową (przystanek  

autobusowy, parking, punkty informacyjne, tablice informacyjne)  
• Budowa placu zabaw. 
• Remont  świetlicy wiejskiej w Naroku. 

 
 
 
 
 
 



1.2.6 Plan i program odnowy wsi Narok w Gminie D ąbrowa 
Cele jakie chcemy osiągnąć, by 
urzeczywistnić wizję rozwoju naszej wsi/plan 

Projekty, przedsięwzięcia jakie 
wykonamy/program 
 
 

 
A. ZASPOKJENIE POTRZEB SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH 
 
Kultywowanie i rozwijanie poczucia 
wspólnoty, integracja społeczności wiejskiej 

Realizacja wspólnych zamierzeń 
związanych z kontynuacją budowy placu 
zabaw 

 Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej 
 

 Organizacja imprez o charakterze 
kulturalnym, sportowym i promującym 
lokalną tradycję i kulturę 

 Remont świetlicy wiejskiej 
 

 Budowa chodnika we wsi – zapewnienie 
poczucia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

 
B. PODNIESIENIE STANDARDU ŻYCIA NA WSI 
 
Stworzenie w Naroku przyjaznej przestrzeni 
publicznej 

Modernizacja centrum wsi (przystanek 
autobusowy, punkty informacyjne, tablice 
informacyjne) 

 Rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej 
 

 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 
 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego: krzyży i 
kapliczek przydrożnych oraz ich 
gospodarcze wykorzystanie w rozwoju 
turystycznym 

 Wykorzystanie lokalnych zasobów 
historycznych – nawiązanie współpracy z 
obecnymi właścicielami nieruchomości 

 Remont świetlicy wiejskiej 
 

 Uporządkowanie terenów „dzikie wysypiska” 
 

 
C. PODNIESIENIE ATRAKCYJNO ŚCI TURYSTYCZNEJ 
Zwiększenie liczby turystów i 
odwiedzających 

Podniesienie wartości turystycznej i 
rekreacyjnej wsi poprzez systematyczną 
rozbudowę terenów sportowych i 
rekreacyjnych 
 

 Organizacja imprez o charakterze 
promocyjnym 
 

 Remont świetlicy wiejskiej 
 

 Ochrona środowiska naturalnego przez 



promocję aktywnej rekreacji – budowa 
ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej  szlakiem 
najciekawszych miejsc we wsi  

 Stworzenie w centum wsi małej infrastruktury 
użytkowej ( miejsce odpoczynku) 

 
 
2. Opis planowanych zada ń inwestycyjnych i przedsi ęwzięć aktywizuj ących  
społeczno ść lokaln ą w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyj ęcia planu odnowy  
miejscowo ści, w kolejno ści wynikaj ącej z przyj ętych priorytetów rozwoju  
miejscowo ści, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.  
 
Nr Nazwa zadania  Lata 

realiza
cji 

Kto wykonuje  Szacunkowy 
koszt 

1. Budowa placu zabaw 2013-
2015 

Gmina, Sołectwo 55 000 zł 

2. Remont świetlicy wiejskiej 2014-
2016 

Gmina, Sołectwo 200 000 zł 

3. Budowa chodnika 2013-
2018 

Gmina, środki 
zewnętrzne 

 

4. Budowa parkingu przy świetlicy 
wiejskiej 

2013-
2015 

Gmina, Sołectwo  

5. Organizacja festynów, dożynek, 
imprez okolicznościowych i 
rekreacyjnych 

2013-
2020 

Sołectwo, 
Organizacje 
wiejskie 

 

6.  Remonty dróg gminnych oraz 
budowa kanalizacji deszczowej 

2013-
2020 

Gmina  

7. Modernizacja kompleksu 
sportowego  

2014-
2015 

Gmina, Sołectwo  

8. Uporządkowanie terenów „dzikie 
wysypiska” 

2013-
2015 

Gmina, Sołectwo  

 
2.1 Wnioski 
Ze względu na wyodrębnienie się wśród proponowanych do realizacji projektów zadania 
związanego z remontem świetlicy wiejskiej ( ta pozycja pojawia się we wszystkich trzech 
nadrzędnych celach rozwojowych wsi) traktujemy to zadanie jako priorytetowe i szczególnie 
ważne dla rozwoju i przyszłości miejscowości Narok.  
Przyjmujemy nazwę zadania: Remont świetlicy wiejskiej w Naroku 
 
2. 2 Opis planowanego przedsi ęwzięcia: 
 
2.2.1 Nazwa i opis projektu:  
 
Remont świetlicy wiejskiej w Naroku 
Miejsce: Narok, ul. Wiejska  
Budynek świetlicy wiejskiej wymaga remontu. W planowanym zakresie działań ujęto 
ocieplenie oraz pomalowanie elewacji zewnętrznej budynku. Ponadto pomalowanie Sali 
głównej i cyklinowanie parkietu oraz pomalowanie korytarza wraz z  klatką schodową. 
Zaplanowano również zamontowanie  wiaty, która ochraniałaby drzwi wejściowe przed 
zniszczeniem.  
 
 
 



2.2.2 Cel Projektu 
Planowane działanie wpłynie na poprawę jakości życia w Naroku. Zostaną zaspokojone 
podstawowe potrzeby społeczne oraz kulturalne mieszkańców. W wyremontowanej świetlicy 
planowane są wystawy, spotkania mieszkańców m.in. zabawy, spotkania okolicznościowe 
oraz zebrania wiejskie mieszkańców Naroka. Wyremontowana sala wiejska będzie piękną 
wizytówką wsi.  
2.2.3 Działania: 
Roboty budowlane, prace wykończeniowe 
 
2.2.4 Szacowany kosztorys przedsi ęwzięcia: 
1. Prace budowlane  -  120 000 zł 
2. Prace wykończeniowe  -  80 000 zł 
 
2.5 Harmonogram planowanego przedsi ęwzięcia 
 VI (2014) IV – XI 

(2015) 
I (2016) 
 
 

Procedura 
przetargowa  

X   

Roboty  
budowlane        

 X  

Rozliczenie 
projektu 

  X 

 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


