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W dniach od 29.02.2016 do 16.04.2016 roku zostały przeprowadzone 
konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Narol na lata 2016-2020”. Celem konsultacji było zapewnienie udziału 
mieszkańców oraz poznanie ich opinii i oczekiwań odnośnie planowanego procesu 
rewitalizacji. 

Cele konsultacji społecznych:  
 zapoznanie interesariuszy z problematyką rewitalizacji, 
  kompleksowe poinformowanie mieszkańców o zakresie planowanego 

przedsięwzięcia, a także poznanie potrzeb mieszkańców gminy, poprzez 
analizę zgłaszanych uwag. 

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach: 
 Umieszczenie na stronie internetowej urzędu miasta oraz Biuletynie 

Informacji Publicznej, wiadomości o przystąpieniu do przygotowywania 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016-2020,   
oraz konsultacji społecznych, wraz z załączeniem wzoru ankiety oraz 
fiszki projektowej, 

 Zorganizowanie spotkania informacyjnego w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Narolu w dniu 12 marca 2016 roku o godzinie 10.30, na którym 
wyjaśniono tematykę rewitalizacji oraz przedstawiono wstępnie 
projektowane obszary rewitalizacji, a także w dniu 16 kwietnia 2016 roku 
o godzinie 17.00 (wraz z debatą). 

 Badanie opinii publicznej poprzez zastosowanie form partycypacyjnych 
tj. ankietowanie mieszkańców gminy, otwarty nabór propozycji projektów 
rewitalizacyjnych. 

SPOTKANIE INFORMACYJNE 12 marca 2016 r. 
Informacja o terminie spotkania była umieszczona na stronie internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy Narol, a także Biuletynie Informacji Publicznej. Spotkanie odbyło 
się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu przy ul. Warszawskiej 27 o godzinie 
10.30. Na spotkaniu zostały przedstawione i zobrazowane za pomocą prezentacji 
multimedialnej informacje takie jak: 
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 co to jest rewitalizacja, 
  jakie zagadnienia wprowadza ustawa,  
 co to jest Specjalna Strefa Rewitalizacji, 
  jakie są cele rewitalizacji,  
 wstępnie proponowane inwestycje i obszary. 

Na spotkanie przybyło ok. 10 osób. 
SPOTKANIE INFORMACYJNE POŁĄCZONE Z DEBATĄ 16 kwietnia 2016 r. 

Informacja o terminie spotkania była umieszczona na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy Narol, a także Biuletynie Informacji Publicznej. Spotkanie odbyło 
się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu przy ul. Warszawskiej 27 o godzinie 
17.00. Na spotkaniu zostały przedstawione i zobrazowane za pomocą prezentacji 
multimedialnej informacje takie jak: 

 metodologia delimitacji obszaru rewitalizacji, 
 przedstawienie wartości uwzględnionych wskaźników, 
 przedstawienie obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych, 
 zaprezentowanie wyników ankietyzacji mieszkańców Gminy Narol, 
 przedstawienie proponowanych działań rewitalizacyjnych. 

Na koniec spotkania wyznaczono czas na debatę na temat proponowanych działań. 
Na spotkanie przybyło ok. 6 osób. 
PRZEPROWADZENIE BADAŃ ANKIETOWYCH 

Ankiety do uzupełnienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Narol, a także Biuletynie Informacji Publicznej.  Również ankiety były 
rozdysponowywane przez listonoszów po Gminie, oraz rozesłane do szkół w celu ich 
wypełnienia przez pracowników oraz rodziców. Także znajdowały się w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Narolu. Mieszkańcy wypełnione ankiety mogli przysyłać 
w formie elektronicznej na pocztę email, bądź składać do urny znajdującej w Urzędzie 
Miasta i Gminy. 
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Pytania znajdujące się na ankiecie: 
 Proszę wskazać co Pani/Pana zdaniem stanowi o atrakcyjności Gminy? 
 Czy Pana(i) zdaniem Gmina Narol potrzebuje rozwoju gospodarczego, 

społecznego i przestrzenno-środowiskowego poprzez realizację działań 
w zakresie rewitalizacji? 

 Wstępnie wskazano inwestycje, które mogą zostać poddane procesowi 
rewitalizacji. Czy uważa Pan(i), że obszary te powinny być poddane 
rewitalizacji? Jaki inny/dodatkowy obszar by Pan(i) zaproponował(a)? 

 Dlaczego Pana(i) zdaniem ten obszar Gminy jest zdegradowany? 
 Jakie problemy ekonomiczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) 

rozwiązać  w procesie rewitalizacji? 
 Jakie problemy społeczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i) 

rozwiązać  w procesie rewitalizacji? 
 Jakie problemy związane z jakością życia, na wskazanym obszarze, 

chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji? 
 Jakie przedsięwzięcia/ inwestycje/ projekty widziałby Pan(i), aby 

zrealizować w ramach programu rewitalizacji?  
Na ankiecie również znajdowała się niewielka metryczka, by móc poznać potrzeby 
różnych grup. 

Propozycje projektów rewitalizacyjnych 
Do 20 marca 2016 roku mieszkańcy mogli przedstawiać swoje pomysły na 

projekty rewitalizacyjne, poprzez wypełnienie „Fiszki Projektowej” oraz jej przekazanie 
do Urzędu Miasta i Gminy w Narolu bądź przesłanie za pomocą poczty elektronicznej. 
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Wzór Fiszki Projektowej: 
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ANALIZA ANKIETYZACJI DOTYCZĄCEJ OPRACOWANIA 
REWITALIZACJI DLA GMINY NAROL NA LATA 2016

 
Po zakończonych konsultacjach otrzymano 307 wypełnionych ankiet. 

respondentów dominowały kobiety co przedstawia 

Największą grupą respondentów były osoby w wieku 30
lat (28%)- Figura 2. 

Osoby które wypełniły ankiety mieszkały przede wszystkim w Narolu i Rudzie 
Różanieckiej co przedstawia Fig
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ANALIZA ANKIETYZACJI DOTYCZĄCEJ OPRACOWANIA „GMINNEGO PROGRAMU 
EWITALIZACJI DLA GMINY NAROL NA LATA 2016-2020”

Po zakończonych konsultacjach otrzymano 307 wypełnionych ankiet. 
respondentów dominowały kobiety co przedstawia Figura 1. 

Fig. 1. Płeć osób ankietowanych 
Największą grupą respondentów były osoby w wieku 30-39 lat (37%

Fig. 2. Wiek osób ankietowanych 
Osoby które wypełniły ankiety mieszkały przede wszystkim w Narolu i Rudzie 

co przedstawia Figura 3. 
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Po zakończonych konsultacjach otrzymano 307 wypełnionych ankiet. Wśród 
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Fig. 3
Z osób ankietowanych największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem 

średnim, zasadniczym zawodowym oraz wyższym.

Fig. 4
Z osób ankietowanych 40% 

bezrobotne Fig. 5. 
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Fig. 3. Miejsce zamieszkania osób ankietowanych
Z osób ankietowanych największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym oraz wyższym. 

Fig. 4. Poziom wykształcenia osób ankietowanych
Z osób ankietowanych 40% stanowiły osoby pracujące a 13% osoby 
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Fig. 5
Osoby ankietowane deklarowały dochód na osobę w rodzinie najczęściej

poziomie do 500 zł (Figura 6

Fig. 6. Dochód na jednego członka r
Osoby które wzięły udział w ankietyzacji

atrakcyjność Gminy Walory przyrodnicze. 
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Fig. 5. Status zawodowy osób ankietowanych 
Osoby ankietowane deklarowały dochód na osobę w rodzinie najczęściej

poziomie do 500 zł (Figura 6). 

. Dochód na jednego członka rodziny wśród osób ankietowanych
Osoby które wzięły udział w ankietyzacji najczęściej wymieniały jako największą 

atrakcyjność Gminy Walory przyrodnicze.  
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Fig. 7. Atrakcyjność Gminy 
Zdecydowana większość osób ankietowanych uważa, iż Gmina Narol

zdecydowanie potrzebuje rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzenno
środowiskowego poprzez realizację działań w zakresie rewitalizacji.

Fig. 7. Opinia ankietowanych dotycząca potrzeby rozwoju gospodarczego, 
społecznego i przestrzenno
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Atrakcyjność Gminy według osób ankietowanych
Zdecydowana większość osób ankietowanych uważa, iż Gmina Narol

zdecydowanie potrzebuje rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzenno
środowiskowego poprzez realizację działań w zakresie rewitalizacji. 

. Opinia ankietowanych dotycząca potrzeby rozwoju gospodarczego, 
społecznego i przestrzenno-środowiskowego poprzez realizację działań w zak

rewitalizacji Gminy Narol 
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Z osób ankietowanych największa ilość uważa iż wymagane jest utworzenie 
Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Centrum Integracji społecznej w mieście Narol- 
Figura 8. Mieszkańcy także przedstawili swoje propozycje co do tych obszarów, takie 
jak: 

 rewitalizacja rzeki Tanew- ścieżki rowerowe, ławki, 
 modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, 
 budowa sieci kanalizacyjnej w Łówczy, 
 szkołę w Łówczy można przekształcić na jakiś pożyteczny cel, 
 chodniki w Narol Wieś, Lipie, 
 aleje wzdłuż rzeki spacerowe, 
 w hali targowej dyskoteka lub kino,  
 remonty dróg na Jędrzejówce, 
 szkoła na Jędrzejówce, 
 wyremontowanie Pałacu Łosiów, z przeznaczeniem na działalność 

teatralna, muzyczną, wernisażową,  
 wyremontowanie kapliczek przy ul. Warszawskiej, 
 wykorzystanie budynku po byłej szkole w Łówczy, 
 objęcie patronatem pałacu Łosiów, 
 remont przychodni w Narolu, 
 rewitalizacja świetlicy i parku  podworskiego w Łówczy, 
 stadion sportowy w Narolu, 
 remont drogi od straży pożarnej do szkoły podstawowej, 
 budowa drogi Podlesina - Rabinówka, 
 hala widowiskowo-sportowa, stadion o odpowiedniej nawierzchni, 
 remont cerkwi w Woli Wielkiej, 
 kaplica i stara szkoła w Łukawicy, 
 pałac w Narolu, 
 stworzenie wizytówki Płazowa przeorganizowanie terenu otaczającego 

płazowskie źródło tworząc mini park dla całej społeczności, zapora 
wodna- kaskada- wyspa z kamieni-wykorzystanie budulca w postaci 
drewna do powstania konstrukcji rekreacyjnych- ułatwić dojście do źródła 
osoba w każdym wieku, 
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 remont starej szkoły w Narolu Wsi, 
 budowa dużego atrakcyjnie położonego zbiornika wodnego oraz wyciągu 

narciarskiego w celu prowadzenia całorocznej, bazy turystycznej 
o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, 

 wyremontowanie drogi Łówcza- Złomy, 
 remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łówczy, rewitalizacja parku 

podworskiego w Łówczy, plac zabaw dla dzieci w Łówczy, 
 zagospodarowanie obiektu po byłej szkole domu nauczyciela na obiekt 

turystyczny ("Bojkówka"), 
 budynki należące do Gminnej Spółdzielni za sklepem Groszek, aptekę 

należy zburzyć bo szpeci nasz rynek, 
 rewitalizacja terenu "psie górki", 
 rewitalizacja zalewu w Lipsku i terenów wokół niego  na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, 
 oczyścić tereny na Płazowskiej Górze po dawnych Wapniach oraz miejsc 

pozyskania kamienia łamanego dla budowy budynków i wypalania 
wapna- Umożliwi turystom do zwidziana tych miejsc, 

 zagospodarowanie terenu po placu buraczanym w Lipsku oraz 
wykorzystanie bazy SKR w Lipsku na potrzeby kształcenia mieszkańców, 

 proponuje zwrócić uwagę na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego. 
Dla miejscowości Ruda Różaniecka niebiedna jest w tym zakresie 
modernizacja remizy ochotniczej starzy pożarnej, przez co zostaną 
stworzone właściwe warunki do realizacji zadań przypisanych tej 
organizacji (ratownictwo). Rejonem działania OSP jest miejscowość Ruda 
Różaniecka i tereny Gminy Narol, 

 droga na Zielonej, 
 chodnik na Józefowskiej, 
 zagospodarowanie terenów pod rekreacje na Włoski ogród odnowienie 

fortyfikacji Lipsko, 
 remont Izby pamięci w byłej szkole podstawowej w Lipsku, 
 remont dróg na ulicy Jana III Sobieskiego, 
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Fig. 8. Opinia ankietowanych osób co do obszaru który powini

Ankietowani uważają iż największą przyczyną degradacji obszarów jest  brak 
miejsc pracy, zły stan dróg i komunikacji, słab
i rekreacyjno-wypoczynkowa oraz słaby rozwój handlu i usług.
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Fig. 9. Opinia ankietowanych na tem
Osoby ankietowane uważają, że największym problemem ekonomicznym który 

należy rozwiązać w drodze rewitalizacji jest brak miejsc pracy, a także brak 
małych i średnich przedsiębiorstw
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Fig. 10. Opinia ankietowanych na temat problemów ekonomicznych które należy 
rozwiązać w procesie rewitalizacji

Wśród problemów społecznych które należy rozwiązać w procesie rewitalizacji 
ankietowani wymieniają głównie bezrobocie i emigrację z Gminy młodych i dobrze 
wykształconych osób, a także biedę i niedobór organizacji pomagających w znalezieniu 
pracy. 
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Opinia ankietowanych na temat problemów ekonomicznych które należy 
wiązać w procesie rewitalizacji 

Wśród problemów społecznych które należy rozwiązać w procesie rewitalizacji 
ają głównie bezrobocie i emigrację z Gminy młodych i dobrze 

wykształconych osób, a także biedę i niedobór organizacji pomagających w znalezieniu 

Jakie problemy ekonomiczne należy rozwiązać w procesie rewitalizacji?
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Fig. 11. Opinia ankietowanych osób co do problemów społecznych które należy 
roz

Ankietowane osoby uważają iż największym problemem wpływającym na jakość 
życia mieszkańców, który należy rozwiązać w procesie rewitalizacji, jest zły stan 
nawierzchni dróg, słaba samoorganizacja społeczna i współpraca między mieszkańcami 
a władzami publicznymi,  oraz brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalno
rekreacyjnych i sportowych w pobliżu miejsca zamieszkania.
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Inwestycyjne: 
 utworzenie stref ekonomicznych bądź inkubatorów przedsiębiorczości na terenie 

Narola oraz Płazowa, 
 przeznaczenie terenów pod działki budowlane w Płazowie, 
 remont budynków należących do zasobu gminy i przeznaczenie pod działalność 

gospodarczą, 
 rewitalizacja rzeki TANEW – warto skorzystać z takiej naturalnej atrakcji (np. 

spływy kajakowe – w okolicy popularne), 
 przystosowanie zbiornika wodnego do wypoczynku dla turystów. Na terenie 

gminy znajduje się kilka zbiorników wodnych. Tylko jeden (prywatny) jest 
przystosowany dla turystów, 

 stworzenie portalu turystycznego dla gminy – brak konkretnej strony 
internetowej gdzie znajdzie się informacja dla potencjalnego turysty, co można 
robić w okolicy, 

 park linowy na „Psich górkach” (okolice Lipska), 
 modernizacja remizy ochotniczej straży pożarnej w Rudzie Różanieckiej, 
 sieć kanalizacyjna w Łówczy,  
 wymiana nawierzchni drogi 1131 i 1217/2, 
 nowe miejsca pracy, 
 budowa chodnika, 
 przyciągniecie inwestorów aby zwiększyć miejsca pracy, 
 wieża widokowa,  
 zalew rekreacyjny,  
 wyciąg i trasy narciarskie, 
 sanatoria,  
 zakłady pracy, 
 remont i rozbudowa kaplicy na cmentarzu lub przy kościele w celu 

wykorzystania na dom pogrzebowy, 
 dom spokojnej starości,  
 przedszkola,  
 skatepark,  
 park,  
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 kino, 
 boisko do siatki, 
 bezpieczna droga Narol – Kadłubiska, 
 otoczenie wokół "mój rynek", 
 toalety miejskie,  
 pole namiotowe z możliwością przyłączenia przyczep kempingowych, 
 kryte lodowisko, 
 basen, 
 turystyka,  
 ścieżki rowerowe, 
 duży park, 
 kształcenie młodych ludzi, 
 kanalizacja wsi,  
 bezpłatny Internet,  
 miejsca pracy dla młodych i wykształconych, 
 budowa chodnika, 
 poprawa infrastruktury, 
 asfalt na bocznych drogach,  
 obiekty sportowe,  
 zmiana dachu szkoły w Narolu,  
 kąpielisko za szkoła,  
 stok narciarski, 
 chodnik Narol Wieś, 
 zagospodarowanie budynków po magazynach gminnej spółdzielni ul. Targowa, 
 remonty i naprawy dróg zwłaszcza tych którymi dowożone są dzieci, 
 remont parkingu kolo szkoły, 
 w kierunku energii odnawialnej, 
 oczyszczenie terenu,  
 zagospodarowanie terenu naprzeciw galerii dobrych cen w Narolu, 
 inwestycje wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców, 
 utworzenie hali sportowej, siłowni, 
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 stworzenie bazy turystycznej i obiektów wykorzystujących walory przyrodnicze 
Narola, 

 oświetlenia, 
 renowacja pomnika Jana III Sobieskiego, 
 chodnik do szkoły, 
 całodobowa opieka medyczna, 
 sala widowiskowa,  
 infrastruktura komunikacyjna, 
 budowa biedronki na terenie gminy, 
 wybudowanie inkubatora w magazynach, 
 rozwój bazy turystycznej, poprawa infrastruktury drogowej, ułatwienia dla 

przedsiębiorców, 
 inwestycja w dzieci bo plac zabaw to za mało, 
 zoo, 
 budowa hipermarketu np. Biedronka, Lidl, 
 promocja produktów lokalnych,  
 utworzenie ośrodków turystycznych promujących naszą gminę z bazą noclegowa 

i rekreacyjna,  
 utworzenie ośrodka pomocy dziennej dla seniorów, 
 rozwój turystyki- zagospodarowanie naszych pięknych terenów nieużytków, 
 zakłady produkcyjne itp., 
 basen przy szkole,  
 ośrodki sportowe dla młodzieży, 
 budowa obwodnicy Narola, 
 zagospodarowanie terenu os. Jana III Sobieskiego (place zabaw, chodniki, 

parkingi), 
 pomoc w razie braku pracy,  
 więcej wydarzeń kulturowych,   
 łączenie ludzi i sprzyjanie im, 
 budowa kompleksu kulturalno - sportowego 
 zapobieganie dalszej dewastacji zabytków, 
 remont starych opuszczonych budynków,  
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 poprawa dróg wiejskich, 
 remont szkoły w Narolu Wsi , 
 kursy z przedsiębiorczością rolnicza, 
 nowe budynki mieszkalne, 
 rozwój bazy rekreacyjnej, noclegowej, turystycznej, 
 pomoc w rozwoju małych firm np. agroturystyka, 
 więcej obiektów sportowych, 
 utworzenie domu spokojnej starości, przedszkola dla dzieci, 
 wykorzystywanie projektów unijnych, 
 budowa myjni samochodowej,  
 remontować nieużywane budynki po szkołach, tworzyć z nich bazę noclegowa, 
 odnowa wsi- nawiązanie do pierwotnych funkcji niektórych obiektów, 
 remont budynku "starej knajpy", 
 odnowić stary budynek GS-u w Rudzie Różanieckiej, 
 modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, 
 zaadoptować tzw. "bojkówkę",  
 energooszczędne rozwiązania, 
 zagospodarowanie budynku w Łówczy, pomieszczenie nad świetlicą,  
 remont cerkwi,  
 droga Łówcza- Brusno,  
 przystanek dla dzieci szkolnych, 
 zbudowanie centrum integracji społecznej na terenie Gminnego ośrodka kultury 

bo nic się tam nie dzieje, oprócz kilku ważnych uroczystości (ten sam problem), 
 wykonać dalsza cześć drogi polnej w kierunku "Zapustu" gdyż ta cześć drogi 

która w 2015r została wykonana jest jedyna bezpieczna droga (z której ludzie są 
bardzo zadowoleni) do spacerów nawet z wózkami i jazdy na rowerze jest to 
droga bardzo atrakcyjna- wśród pól i lasów, 

 szukać zakładu pracy na utworzenie w danych wsiach fili robotniczych o niskich 
zarobkach typu ubieranie lalek, misiów, coś w rodzaju prac masowych do szycia, 

 szkolić młodych operatorów maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych, 
 wymyśleć coś żeby wykorzystać zasoby lasów typu zrębki brykiety do opalu 

drągi i tyczki, 
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 preferowane małe przedsiębiorstwa na terenie gminy Narol, 
 wykorzystanie pod działalność budynków po byłym kółku rolniczym czy 

spółdzielni Gminnej, 
 zrobić podobnie jak mazury woda jest sercem turystyki, 
 budowa placów zabaw na wsiach,  
 zagospodarować teren dawnego rynku w Płazowie tj. koło kościoła 

wyremontowanie lub sprzedaż. 
Społeczne: 

 promocja gminy jako terenów atrakcyjnych turystycznie oraz ekonomicznie, 
 zahamowanie emigracji ludzi młodych z terenów gminy Narol poprzez programy 

pomagające stworzenie miejsc pracy, 
 „zagospodarowanie młodzieży” – brakuje dla młodzieży miejsc do spędzania 

wolnego czasu np. brak siłowni ogólnodostępnej, 
 wykorzystanie osób bezrobotnych. W całej gminie jest dużo pracy „gminnej”. 

Sprzątanie śmieci, zamiatanie chodników itp. Bezrobotnych mnóstwo a w zimie 
np. NIKT nie odśnieża chodników (odśnieżone tylko tam gdzie burmistrz 
urzęduje), 

 zwiększenie aktywności społecznej w organizacji pozarządowej, 
 miejsca dla seniorów, 
 świetlice z Internetem, 
 stworzenie miejsc pracy w celu likwidacji bezrobocia,  
 zwiększenie ilości koncertów i imprez kulturalno- rekreacyjnych dla młodzieży, 
 kawiarnia,  
 uniwersytet III wieku, 
 siłownia, klub gier, internetowy, klub seniorów, klub młodzieżowy, 
 imprezy kulturalne i integracyjne, 
 spotkań kulturalno- oświatowych, 
 budowa basenu, 
 markety , 
 sklepy,  
 tworzenie przemysłu aby ludzie mieli prace, 
 poszukiwanie inwestorów zwianych z walorami przyrodniczymi i turystycznymi, 
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 zmniejszenie bezrobocia,  
 ścieżki rowerowe, 
 troska o środowisko 
 lepsze pozyskiwanie funduszy europejskich,  
 wspieranie małych początkujących firm, 
 basen, 
 siłownie plenerowe, 
 świetlica społeczna, projekty wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, 
 rozwinąć bazę turystyczna,  
 promocja w sieci, 
 organizacja zajęć dla małych dzieci, 
 szkolenia,  
 doradztwo i w zakresie zmniejszania bezrobocia, pomoc w zakładaniu własnych 

przedsiębiorstw, 
 aktywność ośrodków rekreacyjnych np. na stadionie, 
 zmniejszenie bezrobocia, 
 chodniki, wykończenie dróg, oświetlenie, 
 zaprzestanie zatrudnienia poprzez powiązania rodzinne w urzędach w Narolu, 
 redukcja etatów pracowników biurowych w Gminie Narol o 30%, 
 restauracja zalewu, 
 integracja i zaangażowanie młodzieży w działania na rzecz miejscowości, 
 skuteczne rozliczanie z podjętej pracy, zwiększenie aktywności społecznej 

mieszkańców, 
 budowa boisk sportowych dla młodzieży szkolnej, 
 imprezy kulturowe powinny być konsultowane z większa liczba mieszkańców. 

Władze Gminy zrobiły sobie prywatne koncerty za pieniądze podatników (patrz 
zespoły zapraszane na Dni Narola czy cerkwi), 

 pomoc młodym małżeństwom, pomoc biednym rodzinom, 
 wyciągnąć ludzi z domów ale w tym celu trzeba utworzyć miejsca w których 

mogą nawiązać kontakty miedzy ludzkie bez uszczerbku dla portfela. 
Organizować co się da i jak najwięcej nie tylko w gr. Narolu. Reklama dźwignia 
handlu i nie tylko, 
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 dom kultury, muzeum, 
 aktywność ludzi starszych w klubach seniora, 
 utworzenie w każdej miejscowości filii GOK Narol i zatrudnienie osób 

pracujących zajęcie rekreacyjne z dziećmi i starszymi, 
 tworzenie miejsc pracy dla młodych tak aby choć jedna osoba z rodziny 

pracowała, 
 utworzenie żłobka w Narolu, 
 utworzenie spółdzielni socjalnej zajmującej się pracami na rzecz gminy, dającej 

zatrudnienie miejscowemu społeczeństwu (turystyka, budownictwo, usługi), 
 kursy języków obcych, 
 więcej spotkań kulturalno- oświatowych, 
 utworzenie sali gier, siłowni, internetowej, 
 brak pieniędzy- brak rozwoju turystyki kultury, rozrywki, 
 organizować kursy doszkalające dla osób, które chcą się przekwalifikować 

remonty dróg wiejskich, 
 plac zabaw, 
 budowa miejsc do spotkań młodzieży, 
 fundacje, stowarzyszenia, 
 więcej miejsc pracy , 
 lepsza komunikacja miedzy gmina a społeczeństwem, wycinka dużych starych 

topoli w Łówcza- Koniec, 
 przywrócić czyny społeczne i zatrudnić wszystkich niepracujących emerytów do 

prac na rzecz wygładu miejscowości utrzymanie estetyki dróg polnych i leśnych 
oraz ulic np. zorganizować zbiórkę kamieni na polach i ułożyć je na drogach 
polnych i leśnych, 

 zwiększenie aktywności społecznej organizacji pozarządowej (ochotnicza straż 
pożarna), 

 informowanie całe społeczeństwo o zebraniach  wszelkich spotkaniach 
z władzami każdego szczebla, 

 szkolenia kwalifikacyjne, organizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców 
poszczególnych wsi należących do gminy Narol, 
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 miejsce- klub dla osób młodych i młodych małżeństw gdzie mogliby się spotykać 
po pracy w godzinach wieczornych z wyposażeniem bilard, piłkarzyki, kręgielnia 
sale siłowni, ćwiczeń fitness,  

 warsztaty integracyjne w celu nawiązania współpracy pomiędzy mieszkańcami 
społeczności wiejskiej i władzami publicznymi, 

 zakupić sprzęt do  świetlicy wiejskiej np. Stół bilardowy, telewizor, szachy itp. 
W celu zmniejszenia chuligaństwa, alkoholizmu, narkomani itp. 
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„BAZA POMYSŁÓW” DOTYCZĄCYCH PROPOZYCJI PROJEKTÓW REWITALIZACJI NA 
PODSTAWIE FISZEK PROJEKTOWYCH 

W ramach propozycji projektów rewitalizacji został zgłoszony jeden projekt: 
 Tytuł Projektu: Modernizacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie 

Różanieckiej w celu poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Narol 
 Obszar rewitalizacji: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego. Dla 

miejscowości Ruda Różaniecka niezbędna jest w tym zakresie modernizacja 
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, przez co zostaną stworzone właściwe 
warunki do realizacji zadań przypisanych tej organizacji (ratownictwo). Rejonem 
działania OSP jest miejscowość Ruda Różaniecka i teren Gminy Narol. 

 Główny problem postawiony w koncepcji projektu: Zły stan techniczny, 
funkcjonalny budynku służb zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańcom- 
obecnie OSP dysponuje tylko jednym boksem garażowym dla samochodu 
ciężkiego, który nie spełnia warunków bhp (ratownicy w momencie alarmu nie 
mają miejsca na ubranie odzieży specjalnej i zajęcie miejsc w pojeździe 
bezpośrednio w garażu), dodatkowo drugi pojazd jest garażowany na prywatnej 
posesji- remiza z odpowiednim zapleczem, dostępem do Internetu oprócz 
realizacji zadań ratowniczych integrowałaby członków OSP (w tym Młodzieżową 
Drużynę Pożarniczą), 

 Koncepcja projektu: modernizacja remizy wg projektu, który został 
opracowany w 2011 r dla Gminy Narol (drugi boks garażowy, zaplecze 
higieniczno- sanitarne, izba pamięci z dostępem do Internetu, komputerami 
i sprzętem multimedialnym, która równocześnie służyłaby do prowadzenia 
wewnętrznych szkoleń dla strażaków OSP i okolicznościowych spotkań, 
Wymienione działania stworzą warunki do prężnego funkcjonowania OSP, co 
przełoży się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w miejscowości 
i gminie i pozwoli integrować się mieszkańcom w ramach organizacji 
pozarządowej, jaką jest OSP 

 Cele projektu: -zwiększy aktywność społeczną w organizacji pozarządowej, 
-zwiększy dostęp do nowoczesnej technologii (komputer, Internet), 
-zwiększy poczucie bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania, 
- będzie organizacją integrującą mieszkańców, 
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-poprawi stan techniczny, funkcjonalny budynku służby zapewniającej 
bezpieczeństwo mieszkańcom 

 Stanowisko Burmistrza Gminy Narol: obiekt znajduje się na obszarze 
rewitalizacji, propozycja zostanie wzięta pod uwagę na etapie tworzenia 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016-2020. 
  


