
UCHWAŁA Nr XXVI / 227/2006 
Rady   Gminy   w   Polskiej   Cerekwi 

z dnia 2 marca 2006 roku 
 

w sprawie przyj ęcia Planu Rozwoju Miejscowo ści Zakrzów 
 
 
 
   Na podstawie art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. 
U. z 2001r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 
984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 
1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 i nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. 
nr 172, poz. 1441)  Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje :  
 

§  1 
 
Przyjmuje się Plan Rozwoju Wsi Zakrzów, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§  2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§  3 
 
Traci moc uchwała Rady Gminy w Polskiej  Cerekwi Nr XX/174/2005  z dnia   25 
kwietnia  2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Zakrzów 
 

 
§  4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Leonard Kasper 
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Załącznik do uchwały nr XXVI/227/2006 
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 

2 marca 2006r. 
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Sołectwo Zakrzów 
 
 
 

I. Charakterystyka miejscowo ści 
 
 

Wieś Zakrzów  połoŜona jest w północno – wschodniej  części Gminy 
Polska Cerekiew. 

 

 
 
 
 
Miejscowość liczy 1054 mieszkańców (wg stanu na 31.12.2004 r.). 

Stanowi to około 23  % ogólnej liczby mieszkańców Gminy Polska Cerekiew.  
W wieku produkcyjnym wieś zamieszkuje  649 osób, w wieku przedprodukcyjnym  
196 osób, a w wieku poprodukcyjnym  249 osób.   

Jest to wieś typowo rolnicza, o łącznej powierzchni  1205ha, uŜytki rolne 
zajmują 1085,89 ha, w tym:   
- grunty orne 1004,5161 ha  
- łąki 47,3264 ha 
- pastwiska 29,9853 ha 
- pozostałe grunty 4,0690 ha. 
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W czynie społecznym mieszkańcy zrobili boisko do siatkówki. 
 Miejscowość jest bardzo zadbana, posesje prywatne są czyste i zadbane, 

przy kaŜdej posesji jest duŜo kwiatów i zieleni. 
  
Do zabytków architektury i budownictwa mieszczących się na terenie wsi naleŜą: 

- Kościół Parafialny p.w. św. Mikołaja, mur1831, 1895,  który jest wpisany do 
rejestru zabytków nieruchomych (Nr rejestru 1207/66 z 14.03.1966); 

- Plebania, mur. Koniec XIX w 
- Dwór XIX/XX w (Nr rej. 1886/72 z 07.12.1972 
- Kapliczka, mur. ok. 1805 r. 
- Kapliczka, mur., połowa XX w. 
- Cmentarz, koniec XIX w. 
- Dom przedpogrzebowy, mur., koniec XIX w. 
- Pałac wł. Ośr. Szkol.-Kolonijny, mur., XIX/XX w. 
- Park krajobrazowy, pałacowy XIX/XX w.  
- Młyn wodny i dom mieszkalny nr 21 mur./drewn. 2 połowa XIX w. 
- Domy mieszkalne: nr 3 (mur., ok. 1880 r.),  nr 12 (mur., ok. 1880 r.), nr 30 

(mur. 1899 r.), nr 32 (mur., k. XIX w.), nr 56 (mur., ok. 1880 r.) , nr 64 (mur., 
ok. połowy XIX w.), nr 65 (mur., k. XIX w.), nr 75 (mur., ok. 1880 r.), nr 80 
(mur. 1859 r.), nr 84 (mur., ok. 1880 r.) nr 86 (mur., ok. 1880 r.), nr 88 (mur., 
wł. H. Kłosik 1875 r.) . 

 
Poza tym na terenie wsi Zakrzów znajduje się zabytkowy zespół pałacowo – parkowy 
z przełomu XIX/XX wpisany do rejestru zabytków: pałac, nr rej.: 20022/77 z 
14.01.1977 oraz park, nr rej.: 163/88 z 12.02.1988 roku. 
  
 
 
 
 
II. Rys historyczny  
 
 
NajwaŜniejsze daty z historii Zakrzowa:  

1285 – 22 kwietnia – pierwsza dokumentalna wzmianka o parafii św. Mikołaja 
(proboszczem był wówczas Bogusław)  

1376 – 3 lutego – wzmianka o Zakrzowie w „pakcie przyjaźni” zawartym w Koźlu 
pomiędzy księciem Władysławem, a księciem Jarosławem von 
Sternbergiem 

1687 – zakończenie budowy drugiego drewnianego kościoła w Zakrzowie 
1688 – Zakrzów otrzymuje nowa szkołę zbudowana przez mieszkańców 
1778 – protektorem Zakrzowa zostaje hrabia Anton von Gashin 
1783 – wieś Zakrzów liczy 36 rolniczych zagród chłopskich (Bauerstellen) 
1822 – Hrabia porucznik von Promnitz jest właścicielem zakrzowskich dóbr; wieś 

liczy juŜ 46 zagród chłopskich 
1829 – zakrzowskie dobra kupuje hrabia von Larisch-Moennich, pochodzący z 

Austrii; wieś liczy wówczas 818 mieszkańców 
1831 – poświęcenie nowego, murowanego kościołą 
1839 – wybudowano murowaną szkołę 
1854 – wybudowana została plebania (tzw. fara) 
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1887 – Zakrzów otrzymuje własny urząd pocztowy 
1898 – nastąpiło otwarcie i uruchomienie linii kolejowej Koźle – Polska Cerekiew 

(po 99 latach 8 lipca, na skutek szkód powstałych po powodzi ruch na linii 
został zawieszony) 

1898 – 1902 – trwa budowa zamku i powstaje park, właścicielem jest hrabia von 
Larisch-Moennich 

1911 – hrabia Bolko von Haslingen kupuje zamek i dobra zakrzowskie od grafa 
von Larisch-Moennich 

1914 – 1918 – I wojna światowa; bilans zakrzowskiej parafii to 84 poległych lub 
zaginionych. 

1927 – budowa i uruchomienie (za dworcem kolejowym) cegielni „Goring” 
1934 – 24 listopada – poświęcenie Domu Sióstr JadwiŜanek w Zakrzowie 
1939 – 17 maja – Gm. Zakrzów liczy 2645 mieszkańców 
1939 – 1945 – II Wojna Światowa; bilans wojny dla Zakrzowa to 246 ofiar. 
1955 1956 – remont „nowej” szkoły  
1967 – 7 września – oddano do uŜytku odremontowany budynek stacyjny PKP  
1969 – Zakrzów liczy ok. 1400 mieszkańców tym samym będąc druga co do 

wielkości miejscowością gminy. 
1985 – 22 kwietnia – parafia św. Mikołaja obchodzi 700-lecie swojego istnienia 
1990 – 17 maja powołano do Ŝycia koło DFK czyli popularnie „Mniejszość 

Niemiecką”  
1994 – 9 września – otwarcie w Zakrzowie Stacji Sanitarno-Opiekuńczej „Caritas”  
1995 – 3 września poświęcono Dom Kultury Mniejszości Niemieckiej  
1988 – wg danych Zakrzów liczy około 1300 mieszkańców 
2004 – liczba ludności zmniejsza się i na koniec roku  Zakrzów liczy 1054 osoby 

 
 
 
III. Oświata 
  
 
Na terenie sołectwa funkcjonuje Publiczne Przedszkole: 
-  ilość miejsc w przedszkolu     -     50 
 -  ilość dzieci                              -     25 
 -  ilość nauczycieli                     -      2 
 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum znajdują się w Polskiej Cerekwi oddalonej od 
Zakrzowa o 3 km. MłodzieŜ dowoŜona jest autobusami finansowanymi przez Urząd 
Gminy. 
 
Stan organizacyjny oświaty na szczeblu podstawowym w roku szkolnym 2004/2005 
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IV. SłuŜba zdrowia 
 
 

Na terenie sołectwa Zakrzów nie funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej. Jest on zlokalizowany w miejscowości Polska Cerekiew.  

Czynny jest od 730 do 1730 W godzinach wieczornych i nocnych, tj. od godz. 
1800 do 800 rano, w soboty, niedzielę i święta i dni ustawowo wolne od pracy, opiekę 
w przypadku nagłych zachorowań pełni Ambulatorium B-med w Kędzierzynie Koźlu. 
Opieką tą objęte są osoby zadeklarowane do lekarzy SP ZOZ w Polskiej Cerewkwi.  
Usługi pielęgniarskie świadczone są równieŜ przez Stację Opieki Caritas, która ma 
swoją siedzibę w Zakrzowie.  
Mieszkańcy całej gminy korzystają z usług Gabinetu Rehabilitacji Caritas, który jest 
wyposaŜony w wszystkie niezbędne i profesjonalne urządzenia do rehabilitacji. 
 
 
 
 
 
V. Bezpiecze ństwo publiczne oraz ochrona przeciwpo Ŝarowa. 

 
 
Nad bezpieczeństwem publicznym czuwa Posterunek Policji w Polskiej 

Cerekwi, który terytorialnie obsługuje teren całej gminy Polska Cerekiew. 
W 2004 roku Gmina Polska Cerekiew zdobyła I miejsce  w III edycji ogólnokrajowego 
Konkursu "Bezpieczna Gmina" .  

Gmina Polska Cerekiew otrzymała I nagrodę za: 
- autorski program prewencji kryminalnej "Bezpieczna Gmina", będący 
zintegrowanym, międzyinstytucjonalnym i konsekwentnie realizowanym na szczeblu 
gminnym, przedsięwzięciem z zakresu prewencji,  
- kompleksowe podejście władz gminy do spraw porządku i bezpieczeństwa 
- współpracę pomiędzy wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za sprawy z 
zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Nagroda wykorzystana zostanie na działania związane z poprawą stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego.  
 

 W zakresie ochrony przeciw poŜarowej na terenie sołectwa działa 
jednostka Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, która dysponuje samochodem bojowym oraz 
niezbędnym sprzętem do prowadzenia akcji gaśniczych. 
 

 
Nazwa i 
siedziba 
szkoły 

 
Liczba 

oddziałów 

 
Liczba uczniów 

Liczba uczniów z 
sołectwa 
Zakrzów 

 
Liczba nauczycieli 
(w przeliczeniu na 

etaty) 
SP Polska 
Cerekiew 

10 184 35 15 

Gimnazjum w 
Polskiej 
Cerekwi 

7 193 25 12,5 
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VI. Kultura i sport 
 
 
Na terenie sołectwa w sferze kultury działają: 

• LKJ "Lewada" w Zakrzowie Klub Jeździecki "Lewada" jest 
współorganizatorem stałych, sportowych imprez krajowych tj. 
Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS w UjeŜdŜeniu i Finału Pucharu Polski 
Juniorów Młodszych w UjeŜdŜeniu oraz Jeździeckich Mistrzostw Polski 
Środowisk Twórczych pod patronatem Premiera RP. Klub powstał w 
1991 roku i działa pod patronatem Urzędu Gminy Polska Cerekiew. 
Jest znanym i liczącym się na arenie sportowej klubem specjalizującym 
się w ujeŜdŜaniu. Trener Andrzej Sałacki jest ogromnym autorytetem w 
dziedzinie ujeŜdŜania koni. Ma na swoim koncie kilkanaście medali 
Mistrzostw Polski, odnosi równieŜ sukcesy międzynarodowe. Swoje 
umiejętności prezentował nawet przed Królową Angielską ElŜbietą II na 
specjalnym pokazie w pałacu w Winsdorze. Jako pierwszy Polak 
zakwalifikował się do Finału Pucharu Świata (w Kaliforni) i w RFN 
(Badenia-Witenbergia). Jest członkiem elitarnego klubu Internationale 
Dressage Trainer Club. Czterech zawodników klubu: Małgorzata 
Morsztyn, śaneta Skowrońska, Justyna Ruda i Dawid Drewienkowski 
zostało powołanych do Kadry narodowej, a śaneta Sowrońska i 
Justyna Ruda weszły w skład oficjalnej reprezentacji kraju na 
Mistrzostwach Europy. W roku ubiegłym Klub Jeźdźecki "LEWADA" 
Zakrzów uplasował się na I miejscu w rankingu Polskiego Związku 
Jeździeckiego. Honorowym członkiem Zarządu jest znana prezenterka 
TVP pani Katarzyna Dowbor. Siedziba Klubu mieści się w przepięknym, 
otoczonym parkiem zabytkowym pałacu z przełomu XIX i XX wieku. 

 

• LZS Zakrzów  Początki zakrzowskiego sportu są związane z palantem. 
Boisko do tej dyscypliny, a potem do piłki noŜnej mieściło się w 
Zakrzowie, tam gdzie dzisiaj istnieje tzw. Sześciorak. W 1923 roku 
powstał pierwszy klub piłkarski z prawdziwego zdarzenia - SV 
(Sportverein) Preussen - Sakrau. Zakrzów grał wtedy w Kreisklase (liga 
powiatowa). Podczas wojny boisko zniszczyły jednak czołgi , więc w 
latach 1943 - 44 piłkarze przenieśli się na boisko wybudowane 
pomiędzy sąsiednim Steblowem a Nieznaszynem, a potem tam, gdzie 
dzisiaj mieści się Szkoła Podstawowa w Steblowie (ale w dalszym 
ciągu grali na zakrzowskich gruntach). 
W 1980 r. gospodarzem zakrzowskiego Klubu Prasy i KsiąŜki "Ruch" 
został Jan Cieślak. Dzięki niemu oŜył LZS Zakrzów. O jego potędze 
stanowili tym razem tenisiści stołowi - systematycznie trenowało ok. 30 
- 40 osób. Mniej liczni byli warcabiści i szachiści, organizowano teŜ 
wyjazdy na biegi masowe. Co roku Stefan Depta, Waldemar Dziurdzia, 
Adrian Kaliński, Dariusz i Katarzyna Mackiewiczowie, Jolanta Mitręga, 
Andrzej Pierzchała, Jan Piechulek, Roman Pietruszka, Anna Ryborz, 
Jan Rzerzacz, Erwin Stupek, Judyta Teister, Ilona Turek zdobywali 
czołowe lokaty na mistrzostwach województwa LZS w tenisie stołowym. 
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W 1988 r. zdobyli nawet pierwsze miejsce druŜynowo na 
Opolszczyźnie w pucharze przewodniczącego KGW i sekretarza 
generalnego i Zarządu Głównego Związku OSP. Najlepsi z nich 
reprezentowali LZS Zakrzów w tenisowej A - klasie. Walczyli nawet o 
trzecią ligę, ale przegrali z Blachownią. 
Wyławianiu młodych talentów słuŜył rozgrywany turniej. Od kilku lat 
sąsiaduje on z Pucharem Banku Spółdzielczego. 
W 1991 r. klub, ostoja zakrzowskiego sportu, został zamknięty ze 
względów ekonomicznych. Kilka lat później, dzięki uprzejmości i 
pomocy zakrzowskiego Ludowego Klubu Jeździeckiego "Lewada", pod 
jego nazwą LZS Zakrzów zagrał nawet w III lidze tenisa stołowego.  
Upływowi czasu nie poddał się Jan Cieślak. W ciasnej świetlicy 
zakrzowskiej OSP odbudował tenis stołowy na dawnym poziomie 
prawie od podstaw. W 1999 r. ruszyła liga międzygminna tenisa 
stołowego, zorganizowana przez LZS Zakrzów. W trzeciej edycji 
wystąpiło w niej dziewięć zespołów z czterech gmin. LZS Zakrzów I był 
jej mistrzem i wicemistrzem. Aktualnie dodatkowo jest rozgrywany 
Puchar Ligi, z udziałem ośmiu najlepszych zespołów. 
LZS organizuje teŜ rajdy kolarskie (w 1998 r. nawet wyścig rowerów 
górskich), a ostatnio takŜe turnieje szachowe i warcabowe. Jego 
przedstawiciele regularnie odnoszą sukcesy w tych rozgrywkach. Pod 
klub podlegają takŜe sekcje tenisowe w Jaborowicach i Polskiej 
Cerekwi.  

 

• Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku 
Opolskim, którego celem jest: 

� Krzewienie, popularyzacja, rozwój oświaty, kultury i sztuki 
niemieckiej, zmierzającej do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb 
ludności niemieckiej. 

� Występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami 
dotyczącymi potrzeb społecznych i bytowych nurtujących ludność 
niemiecką zamieszkałą na terenie Województwa Opolskiego 

� Umacnianie braterskiej więzi i współŜycia ludności niemieckiej z 
ludnością polską. 

� Udzielanie pomocy osobom powracającym na stałe z Niemiec 

� Organizowanie i zaspokajanie potrzeb młodzieŜy. 

� Organizowanie pomocy materialnej dla osób w trudnej sytuacji 
Ŝyciowej, w szczególności dla rodzin wielodzietnych, osób 
starszych, samotnych, osób poszkodowanych przez los, w tym 
poszkodowanych w okresie wojny oraz na skutek przebywania w 
niewoli i obozach pracy. 

� Uczestnictwo w Ŝyciu społecznym 
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� Reprezentowanie zbiorowych oraz indywidualnych interesów 
członków wszystkich struktur Towarzystwa w stosunku z: Władzami 
Państwowymi (na szczeblu Federalnym i Krajów Związkowych); 
przedstawicielstwami dyplomatycznymi i konsularnymi Republiki 
Federalnej Niemiec, innymi instytucjami publicznymi a takŜe z 
organizacjami społecznymi oraz gospodarczymi Republiki 
Federalnej Niemiec. 

 

• Biblioteka – filia. Czynna w poniedziałki i środy od 1100 do 1800 

 

 

VII. Lokalna przedsi ębiorczo ść. 
 
 

Na terenie sołectwa moŜemy wyróŜnić następujące rodzaje działalności 
gospodarczej: 
- przetwórstwo i wyrób wędlin,  
- usługi transportowe,  
- handel detaliczny, 
- usługi gastronomiczne, 
- usługi budowlane. 
- usługi sportowo-rekreacyjne  

 
 

 
 
VIII. Infrastruktura techniczna. 
 
 

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków 
Na obszarze sołectwa Zakrzów brak jest kompleksowej sieci kanalizacyjnej 
sanitarnej i odpadowej. Ścieki gromadzone są w szambach, skąd są wywoŜone do 
pobliskiej oczyszczalni ścieków. 
 

Zaopatrzenie w wod ę 
Cała wieś Zakrzów zaopatrywana jest w wodę z wodociągu komunalnego 
zasilanego z ujęć wody w miejscowościach  Zakrzów ( AKSUW).  
Stacja uzdatniania wody Zakrzów zaopatruje w wodę równieŜ  mieszkańców 
gminy Cisek. 
Istniejący na terenie gminy system wodociągowy jest prawidłowy , w dobrym 
stanie technicznym. 
Wodociągi gminne administrowane są przez Firmę WODPOL Polska 
Cerekiew. 
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Odpady 

Gmina Polska Cerekiew posiada własne wysypisko stałych odpadów 
komunalnych w CięŜkowicach, na które zwoŜone są odpady równieŜ z 
miejscowości Zakrzów. 
Zbiórka odpadów odbywa się w pojemnikach na śmieci 120l. przez Firmę 
REMONDIS.  
Pojemniki do  segregacji rozstawione są na obszarze całego sołectwa.  
 

Komunikacja 
Przez teren sołectwa przebiegają:  
- droga wojewódzka nr 427 (od  drogi krajowej 45 do miejscowości Kochaniec – 
3,684 km)  
- droga powiatowe nr 1422 O ul. Chopina (droga z Zakrzowa do Cisku – 1,66km)   
- drogi gminne: ul. Stawowa (108322 O), ul. Kościelna (108323 O), ul. Wodna 
(108324 O), ul. Cicha (108325 O), ul. Górska (108326 O), ul. Krótka (108327 O), ul. 
Topolowa (108328 O), ul. Zielona (108329 O), od drogi krajowej do Zakrzowa 
(108330 O),  droga Zakrzów – Połowa (108331 O), ul. Parkowa, ul. Polna 
- drogi lokalne (czyli dojazdowe do posesji). 
 

Energetyka 
Teren sołectwa zasilany jest z linii elektroenergetycznej  110 kV oraz linii 
elektroenergetycznej  400 kV. 
Zasilanie odbiorców odbywa się z GPZ – 110/15 kV w CięŜkowicach  liniami 
15 KV. 
 

Telekomunikacja 
Sieć łączności na obszarze sołectwa jest dobrze rozwinięta – istnieje 
moŜliwość  podłączenia wszystkich  potencjalnych abonentów . 
Sieć telekomunikacyjna uzupełnia telefonia bezprzewodowa . 
Na terenie gminy znajdują się dwa nadajniki wieŜowe ERY i PLUSA. 
Brak jest jednak światłowodów  co utrudnia dostęp do Internetu. 
 

Gazownictwo 
Miejscowość Zakrzów nie jest zgazyfikowana. 
Większość mieszkańców korzysta z gazu płynnego. 
 

Gospodarka cieplna 
Na obszarze gminy nie występuje scentralizowana gospodarka cieplna . 
Ogrzewanie obiektów i produkcja ciepłej wody uŜytkowej odbywa się 
indywidualnie w oparciu o róŜne źródła energii (węgiel , drewno, gaz płynny, 
olej opałowy i energia elektryczna ). 
Niektóre obiekty publiczne i budynki jednorodzinne posiadają kotłownie 
olejowe. 
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XIX.  INWENTARYZACJA   ZASOBÓW 
 

Analiza  zasobów sołectwa Zakrzów 
 

 
DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI 

 
Programy i projekty. Co trzeba zrobi ć? 

Co ją wyró Ŝnia?  

Zabytkowy zespół pałacowo 
– parkowy z przełomu 
XIX/XX, 
Zabytkowy Kościół 
Parafialny, PręŜnie 
działające: LKJ „Lewada” i 
LZS 
  

Co ma ją 
wyró Ŝniać? 

Wybudowanie 
Wielofunkcyjnego 
Ośrodka Sportowo- 
Rekreacyjnego na bazie 
LKJ „Lewada” oraz byłego 
PGR-u  

Jakie pełni 
funkcje? 

- Rolnicza,  
- Mieszkaniowa, 
- Usługowa 
 

Jakie ma pełni ć 
funkcje? 

-Sportowo-rekreacyjną,  
-kulturalną, 
- usługowo-produkcyjną 
- mieszkaniową,  

Kim s ą 
mieszka ńcy? 

-rolnicy,  
-pracownicy,  
-młodzieŜ,  
-dzieci,  
-emeryci,  
-renciści, 
-bezrobotni,  
 

Kim maj ą być 
mieszka ńcy? 

- osobami, które widzą 
swoją przyszłość nie tylko 
w rolnictwie ale przede 
wszystkim w sektorze 
usług towarzyszących 
wybudowanemu 
Ośrodkowi (agrotrystyka, 
wyrób pamiątek....) 
- ludźmi podnoszącymi 
swoje kwalifikacje i 
poziom wykształcenia ,  
- ludźmi zaangaŜowanymi 
w Ŝycie wsi.    

Co daje 
utrzymanie? 

Prowadzenie gospodarstw 
rolnych, praca w sferze 
produkcyjno – usługowej, 
emerytury, renty, 

Co ma da ć 
utrzymanie? 

- tworzenie kwater 
agroturystycznych, 
 -praca w sferze 
usługowej 
- prowadzenie 
wyspecjalizowanych 
gospodarstw na wysokim 
poziomie,    
-  działalność 
gospodarcza,  
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Jak 
zorganizowani 
są mieszka ńcy?  

Rada Sołecka w sołectwie 
Zakrzów 

W jaki sposób 
ma być 
zorganizowana 
wieś i 
mieszka ńcy? 

 
 
Grupa Odnowy Wsi  
Lokalna Grupa Działania 
powołana do stworzenia 
strategii rozwoju sołectwa, 
odpowiedzialna za jej 
wdroŜenie (wniosek na jej 
powołanie został złoŜony 
do SPO „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora 
Ŝywnościowego oraz 
rozwój obszarów 
wiejskich” PilotaŜowy 
program LEADER+ ) 
 
 

W jaki sposób 
rozwi ązują 
problemy? 

sporadyczne zebrania 
wiejskie, indywidualne 
interwencje u władz gminy 
 
 

W jaki sposób 
mają być 
rozwi ązywane 
problemy? 

 
 
-okresowe spotkania                    
i zebrania wiejskie, -
spotkania z władzami 
gminy,  
-współpraca                   z 
sąsiednimi 
miejscowościami,  
-zwiększenie przepływu 
informacji między 
mieszkańcami 
 
 

Jak wygl ąda 
nasza wie ś? 

wieś o zwartej zabudowie, 
gdzie przewaŜają 
gospodarstwa rolne 
 
 

Jak ma 
wygl ądać nasza 
wieś? 

 
 
Wieś o charakterze 
rekreacyjnym – miejsce 
gdzie się moŜna 
zatrzymać, przenocować, 
zjeść. Miejsce 
wypoczynku nie tylko dla 
sportowców ale dla 
kaŜdego pragnącego 
wyjechać na weekendowy 
odpoczynek.  
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Jakie s ą 
powi ązania 
komunika-
cyjne? 

komunikacja autobusowa 

Jakie maj ą być 
powi ązania 
komunika-
cyjne? 

 
Regularne połączenia 
komunikacyjne w obrębie 
gminy i poza nią 
zwłaszcza do 
Kędzierzyna- Koźla, który 
jest ośrodkiem 
skupiającym urzędy, 
instytucje, placówki i 
obiekty usługowe w 
zakresie administracji 
rządowej, specjalnej, 
lecznictwa zamkniętego i 
specjalistycznego, 
szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego, 
kultury i sztuki  
 

Co 
proponujemy 
dzieciom i 
młodzie Ŝy? 

Boisko sportowe 
 

Co zaproponuj-
jemy dzieciom i 
młodzie Ŝy? 

 
Dostęp do bazy sportowo-
rekreacyjnej w 
utworzonym Ośrodku,  
udział w imprezach 
organizowanych przez 
sołectwo. 
 
 

 

 

 

 
X. PLANOWANE  KIERUNKI  ROZWOJU  MIEJSCOWO ŚCI  ZAKRZÓW 
 

 

1. ANALIZA   SWOT 
 
MOCNE  STRONY 

- czyste środowisko,  
- kultura,  
- najlepsze ziemie, 
- wysoka kultura rolna, 
- pełne zwodociągowanie, 
- dobra siec dróg, 
- pracowitość społeczeństwa i silne poczucie toŜsamości lokalnej 
- pręŜnie działający LKJ „LEWADA” 
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- Aktualny miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego dla wsi 
Zakrzów, 

- Szerokie moŜliwości rozwoju „Marki Lokalnej”, 
- Wyznaczony obszar dla rozwoju przedsiębiorczości i Ośrodka Sportowo - 

Rekreacyjnego 
   
 
SŁABE   STRONY 

- brak miejsca do spotkań mieszkańców wsi, 
- słabo rozwinięta infrastruktura techniczna (brak kanalizacji), 
- uboŜenie sektora rolnego, 
- słabo rozwinięta baza rekreacyjno-sportowa i turystyczna, 
- brak miejsc noclegowych i gastronomicznych umoŜliwiających dynamiczny 

rozwój turystyki 
- brak inwestorów z zewnątrz, 
- niski poziom wykształcenia i brak moŜliwości podnoszenia kwalifikacji 
- Niski poziom przedsiębiorczości poza rolniczej 
- Niewystarczająca oferta zajęć dla dzieci i młodzieŜy 
- ZagroŜenie patologiami 
- zbyt wysokie koszty przeznaczania pod inwestycje terenów stanowiących 

grunty o wysokiej klasie bonitacyjnej gleb (odrolnienie powierzchni pod 
inwestycje) 

 
 
SZANSE 

- dopływ kapitału i nowych technologii  oraz pozyskanie inwestorów 
- utrzymanie proekologicznego charakteru gminy  
- ochrona krajowego rynku rolnego  
- poprawa relacji dochodowych produkcji rolnej  
- maksymalne wykorzystanie funduszy europejskich do rozwoju sołectwa 
- moda na sporty jeździeckie, agroturystykę ,folklor, hipoterapię  
- zagospodarowanie obiektów inwentarskich po  PGR  na  nowoczesne obiekty 

Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego  
- współpraca z gminami partnerskimi      
- promocja walorów sołectwa, 
- rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej (np: prowadzenie gospodarstw 

agroturystycznych, wyrób pamiątek….) 
 
 
ZAGROśENIA 
-  niski przyrost naturalny 
-  wysoki współczynnik gospodarstw domowych utrzymujących się z rolnictwa oraz 
brak perspektyw zatrudnienia poza tym sektorem  
-  spadek realnych dochodów ludności  
-  brak zrozumienia społecznego dla długoterminowych kierunków rozwojowych 
-  zbyt duŜa roszczeniowość  
-  zagroŜenia marginalizacją  
- niska siła nabywcza społeczeństwa (bariera popytu) 
- migracja młodzieŜy do miast i za granicę, 
- brak środków finansowych na nowe inwestycje w sołectwie 
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XI.  WIZJA  ROZWOJU  WSI  ZAKRZÓW 
  

  

ZZaakkrrzzóóww  ––  wwiieeśś  rreekkrreeaaccyyjjnnoo  ––  ttuurryyssttyycczznnaa,,  oottwwaarrttaa  nnaa  śśwwiiaatt  ii  lluuddzzii  
 
 
 

Program krótkoterminowy na lata  2006 - 2007 
 

 
Kluczowy  problem 

 

 
Propozycja  projektu 

 

Co nas najbardziej 
zintegruje? 
Odp.: Wspólna działalność 

- Zorganizowanie doŜynek wiejskich 
(wspólny obiad, występy mieszkańców) 

- Udział w imprezach kulturalnych 
organizowanych przez LKJ „Lewada” 

 
Na czym nam najbardziej 
zaleŜy? 
Odp.: Na rozwoju stworzeniu 
odpowiednich warunków 
turystyczno – rekreacyjnych   

- Stworzeniu odpowiedniego zaplecza 
turystyczno – wypoczynkowego 
(odrestaurowanie zabytkowego zespołu 
pałacowo-parkowego) 
- Festyny rodzinne 

Co nam najbardziej 
przeszkadza? 
Odp.: Brak odpowiednio 
przygotowanych terenów 
wypoczynkowo-spacerowych, 
zaniedbany zespół pałacowo-
parkowy 

- Rewitalizacja zespołu pałacowo-
parkowego ze szczególnym 
uwzględnieniem remontu budynku 
Pałacu 

- Oświetlenie alejki prowadzącej do 
Pałacu 

Co najbardziej zmieni nasze 
Ŝycie? 
Odp.: Uczestnictwo w 
programie odnowy wsi 

- Realizacja projektów 
- Udział w szkoleniach i warsztatach 

Co nam przyjdzie najłatwiej? 
Odp.: Poprawa estetyki wsi 

- Dbałość o porządek i estetykę kaŜdej 
posesji oraz obiektów uŜyteczności 
publicznej umiejscowionych na terenie 
wsi 

- Konkurs na najpiękniejszą posesję i 
wieś 

 



  Program długoterminowy na lata 2007 – 2013 
 

I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 
2. Co pomo Ŝe osi ągnąć cele? 

 
3. Co mo Ŝe 

przeszkodzi ć? 
 

1. Cele 
Co trzeba osiągnąć 
by urzeczywistnić 

wizję wsi? 

 
Zasoby 

Czego u Ŝyjemy? 

ATUTY 
Silne strony i 

Szanse 
Co wykorzystamy? 

BARIERY 
Słabe strony 
Co 
wyeliminujemy? 

ZagroŜenia 
Czego unikniemy?  

 
 

Projekty 
Co wykonamy? 

 TOśSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI śYCIA WIEJSKIEGO 

1. Kultywowanie 
śląskiej tradycji 
i kultury 

 

- Kościół parafialny 
- Boisko wiejskie 
- LKJ „Lewada” 
- LZS Zakrzów 
- Towarzystwo 

Społeczno-
Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim 

PręŜnie działający LKJ 
„Lewada”, LZS 
Zakrzów oraz 
TSKNŚO 
zaangaŜowanie 
społeczne, Rade 
parafialną 
 
 
 

Brak zaangaŜowania 
wszystkich 
mieszkańców, 
Starzejące się 
społeczeństwo 

Organizowanie: 
- organizację doŜynek 
- Spotkanie dla ludzi  
- imprezy 

okolicznościowe dla 
dzieci np. Mikołajki 

- Festyny rodzinne 
- Wycieczki dla dzieci i 

mieszkańców  
- sportowe rozgrywki 

międzysołeckie 
- Promocja miejscowości 

poprzez udział w 
imprezach 
organizowanych na 
terenie powiatu, 
województwa. 
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 STANDARD śYCIA 

1. Poprawa estetyki 
wsi, stworzenie 
miejsc rekreacyjno 
– wypoczynkowych, 
wykorzystanie 
powstałego 
Ośrodka Sportowo-
Rekreacyjnego 

ZaangaŜowanie 
mieszkańców, wysokie 
poczucie estetyki, 
pracowitość i silne 
poczucie toŜsamości 
lokalnej. 

Dbałość o własne 
zasoby, praca w czynie 
społecznym, walory 
krajobrazowe  

Brak środków 
finansowych 

- Dbałość o porządek i 
estetykę kaŜdej 
posesji 

- stworzenie miejsca 
spotkań dla 
mieszkańców 

- stworzenie miejsc 
spacerowych (np. 
ścieŜka zdrowia….) 

 

 JAKOŚĆ śYCIA 

1. Infrastruktura 
techniczna na 
zadowalającym 
poziomie 

Istniejącą infrastrukturę 

ZaangaŜowanie 
mieszkańców, 
wykorzystanie 
funduszy unijnych  

Niewystarczające 
środki finansowej na 
realizację wszystkich 
zadań 

- Remont i 
modernizacja dróg na 
terenie wsi 

- Budowa kanalizacji 
sanitarnej 

- Budowa 
Wielofunkcyjnego 
Ośrodka Sportowo-
Rekreacyjnego 
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BYT 

1. Tworzenie nowych 
pozarolniczych 
miejsc pracy  

Gospodarstwa rolne, 
budowę 
Wielofunkcyjnego 
Ośrodka Sportowo -
Rekreacyjnego 

Dbałość o własne 
zasoby, inicjatywa 
ludzi, organizację 
odpowiednich szkoleń, 
wykorzystanie mody 
na sporty jeździeckie, 
agroturystykę, folklor… 

- Obawa przed 
prowadzeniem 
własnej 
działalności 

- Niekorzystne 
uwarunkowania 
prawne w Polsce 

- migracja 
zarobkowa  

 
- Utworzenie 

gospodarstw 
agroturystycznych 

- Rozwijanie punktów 
usługowych 
zwłaszcza 
związanych z 
Ośrodkiem 

- tworzenie „marki 
lokalnej”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
XII. OPIS  PLANOWANEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
 
 

1. OPIS OBIEKTU ZABYTKOWEGO: 
 

A. Rodzaj budynku : PAŁAC 
 

B. Data budowy:  1898 – 1902 
 

C. Styl :  NEOBAROK 
 

D. Wpisany do rejestru zabytków : Nr KSA-t.III 2022 – rok wpisu 1977 
 

E. Lokalizacja : wieś  Zakrzów, gmina Polska Cerekiew, województwo opols kie 
 

F. Działka o n nr ewidencyjnym gruntów : 364/2 
 

G. Adres : 47-263  ZAKRZÓW , ul. Parkowa 23 
 

H. Właściciel : GMINA  POLSKA  CEREKIEW 
 

I. UŜytkownik :  LUDOWY  KLUB  JE ŹDZIECKI  „LEWADA” ZAKRZÓW 
 
 
 
2.  OPIS  HISTORYCZNY  ZABYTKU  
 

O początkach Zakrzowa niewiele wiadomo, pozostawał on w cieniu waŜnej 
sąsiedniej miejscowości – Nieznaszyn i posiadał wspólnych właścicieli, którzy 
często zmieniali się . 

Z Zakrzowa pochodzili i od niego wzięli nazwisko znani od XV wieku 
Zakrzowscy herbu Ostoja. W pierwszej połowie XVIII wieku Andrzej Franciszek 
Antoni Zakrzowski słuŜył na dworze księcia Jakuba Sobieskiego (syna króla 
Jana) w Oławie. 

Pod koniec XVIII wieku dobra zakrzowskie zakupili Laryszowie- Moennich  
z Ligoty. Pod koniec XIX wieku  Zakrzów wchodził w skład tzw. „państwa”  
OstroŜnicy, którego właścicielem był Jezry hr. Larisch von Moennich rezydujący w 
zamku w Zakrzowie. 

Ówczesny majątek do którego zaliczono OstroŜnicę, Cisek, 
Przedborowice, Sukowice i Zakrzów  liczył ponad 1200 ha ziemi. 
Obecny pałac wybudował w latach 1898 – 1902 jego pierwszy właściciel hrabia 
Larisch.  

Wokół pałacu znajduje się park posiadający wiele ciekawych drzew i 
krzewów pochodzących z krajów zachodniej Europy i Kanady. W trakcie budowy 
pałacu w jego podziemiach wykopana 30-metrową studnię, która istnieje do dziś. 
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Po parcelacji, na początku XX wieku, majątek liczący ponad 500 ha ziemi  i 
pałac w Zakrzowie nabył Bolko hr. Von Haslingen-Schickfus, będący ostatnim 
właścicielem. 

W odległości ok. 200 metrów od pałacu znajdują się ruiny kapliczki, w 
której pochowano Ŝonę ostatniego właściciela- Eleonorę Haslingen.  
Do roku 1945 w okolicy znajdowały się duŜe plantacje zielarskie, zajmowano się 
produkcją zapachowych olejków eterycznych. 

Po II wojnie światowej w pałacu mieściła się Szkoła StraŜy PoŜarnej a 
później Szkoła Zielarska „Herbapolu”. 
W latach 1952 – 61 budynek był własnością ZP PGR Opole. W roku 1981 obiekt 
przejęła „Huta Katowice”. 

Od 1991 roku w pałacu uznanym za obiekt zabytkowy działa pod 
patronatem Urzędu Gminy w Polskiej  Cerekwi  - Ludowy Klub Je ździecki 
„LEWADA”. 
 
 
 
3.   OPIS  BUDYNKU 
 

     Pałac jest budynkiem trzykondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym 
z poddaszem uŜytkowym  z ryzalitami naroŜnymi i na osi. 
Na naroŜnikach – półkolumny. Od strony zachodniej  - portyk na ośmiu 
kolumnach z tarasem.  

Pałac jest budynkiem o konstrukcji murowanej z cegły. 
Nad piwnicą strop odcinkowy, powyŜej stropy drewniane. Dach mansardowy z 
lukarnami. Więźba dachowa drewniana. 

Pokrycie dachu: w części – z blachy ocynkowanej i w części – papa na 
lepiku. 

 Elewację stanowi tynk nakrapiany z naturalną kolorystyką zaprawy 
cementowo – wapiennej.  
Budynek wyposaŜony jest w następujące instalacje: 
- elektryczną 
- wodno-kanalizacyjną 
- centralnego ogrzewania wraz z wbudowaną kotłownią węglową 
- instalację odgromową 

Budynek wewnątrz przebudowywany i zmodernizowany. Zachowana 
klatka schodowa. 
Obiekt jest uŜytkowany – dostępny.  

Funkcja: budynek mieszkalny oraz ośrodek szkoleniowy ze stołówką, 
kawiarnią, pomieszczeniami klubowymi, biurami, pokojami sypialnymi i 
zapleczem higieniczno-sanitarnym. 
Standard usług i typ obiektu turystycznego: Dom wycieczkowy – schronisko 
młodzieŜowe. 
 
 
4.  OPIS ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH 
 

Cała konstrukcja obiektu została wykonana juŜ w latach wcześniejszych. 
Nie projektuje się nowych pomieszczeń, renowacji podlega przede wszystkim 
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elewacja , pokrycie dachu oraz posadzki ciągów komunikacyjnych parteru i 
tarasów. 

W wyniku dokonanej oceny stanu technicznego stwierdzono konieczność 
wykonania w  remontu obiektu w poniŜszym zakresie: 
1. Remont pokrycia dachowego polegający na zerwaniu istniejącego pokrycia z 

papy na lepiku  i wykonaniu nowego z papy termozgrzewalnej z posypką 
koloru ceglastego. 

2. Remont pokrycia dachu krytego blachą ocynkowaną gr. 0,77 mm na rąbek 
stojący polegający na wymianie skorodowanych arkuszy blachy i wstawieniu 
nowych z blachy tytanowo-cynkowej. 

3. Wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich  
4. Przemurowanie kominów powyŜej połaci dachowej 
5. Malowanie pokrycia z blachy po wykonaniu remontu 
6. Renowacja elewacji budynku  
7. Malowanie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych 
8. Wymiana posadzek PCV ciągów komunikacyjnych na posadzki z płytek 

kamiennych – marmurowych. 
9. Przebudowa nawierzchni dojścia i dojazdu do pałacu polegająca na ułoŜeniu 

na istniejącej podbudowie tłuczniowej lub betonowej - betowej kostki  
brukowej. 

 
 
 

5.  TECHNOLOGIA RENOWACJI ELEWACJI 
 

We wszystkich miejscach w których istniejący tynk nakrapiany nie jest 
dostatecznie związany z podłoŜem naleŜy odbić głuche powierzchnie i wykonać 
nowy tynk nakrapiany o tej samej fakturze co istniejący. 

Powierzchnie na których przewidziano tynk koloru białego naleŜy 
wyszpachlować do równości uzyskując powierzchnię gładką. W celu 
wyeliminowania przebarwień naleŜy uŜyć szpachlówki na spoiwie z białego 
cementu. 

Zawilgocone na skutek nieszczelności rynien i obróbek blacharskich tynki 
gzymsów naleŜy poddać renowacji poprzez odbicie i wykonanie nowych tynków o 
tym samym profilu. Do wykonania tynku uŜyć zapraw renowacyjnych na spoiwie z 
białego cementu.  

Pozostałe powierzchnie które są dobrze związane z podłoŜem naleŜy 
przed malowaniem zagruntować środkiem gruntującym o głębokim działaniu 
penetrującym. Środek gruntujący musi pochodzić z tego samego systemu jaki 
przewidziano do renowacji tynku i malowania fasady.  

Na rynku istnieje wiele systemów  do renowacji tynków dlatego nie podaje 
się nazw handlowych materiałów. Wymagane jest natomiast zastosowanie 
materiałów wysokiej jakości posiadających atesty i certyfikaty oraz deklaracje 
zgodności. 

Roboty naleŜy wykonać zgodnie z instrukcja  dla danego systemu tynków 
renowacyjnych i kartami informacyjnymi zastosowanych materiałów. 
Po przygotowaniu podłoŜa pod malowanie tynki malować dwuwarstwowo. 

Pierwszą warstwę wykonać matową wypełniającą strukturalną farbą 
fasadową z Ŝywicy silikonowej jako legalizującą warstwę pośrednią przed 
malowaniem wysokiej jakości matową farbą fasadową z Ŝywicy silikonowej. 
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Kolorystyka elewacji została określona na poszczególnych rzutach. 
 
 
6.  REMONT POKRYCIA DACHU 
 

Pogarszający się stan techniczny pokrycia dachu powoduje zacieki na 
elewacji i w pomieszczeniach budynku. Dalsze utrzymywanie tego stanu 
doprowadzi do korozji biologicznej ścian zewnętrznych, gzymsów, drewnianej 
konstrukcji więźby dachowej i stropów. Najgorszy stan przedstawia pokrycie z 
papy. Pokrycie jest spękane, zmurszałe z licznymi dziurami. Nie celowe jest 
dalsze remontowanie poprzez konserwację i naklejanie łat. Ponadto na pokrycie 
zastosowano papę niskiej jakości. Istniejące pokrycie z papy na podłoŜu z desek 
naleŜy zerwać w całości. Po odkryciu podłoŜa moŜe wystąpić konieczność 
miejscowej wymiany przegnitych desek. Zakres remontu podłoŜa określi inspektor 
nadzoru wspólnie z kierownikiem budowy. 

 Całkowitej wymianie podlegają wszystkie obróbki blacharskie na 
częściach dachu krytego papą. 
Nowe obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej.  

Na wyremontowane podłoŜe naleŜy ułoŜyć dwie warstwy papy 
termozgrzewalnej asfaltowej modyfikowanej na osnowie poliestrowej z posypką 
koloru ceglastego. 
 

 Pokrycie z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm na podwójny  rąbek stojący 
wykazuje miejscowe punkty korozji. Nie jest konieczna całkowita wymiana lecz 
miejscowe wycięcie i wstawienie nowych arkuszy z blachy ocynkowanej gr. 0,70 
mm. Wymianie podlegają natomiast wszystkie rynny i obróbki blacharskie 
gzymsów . Nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonać z blachy 
tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm. 

  Po dokonaniu wymiany uszkodzonych arkuszy całą powierzchnię krytą 
blachą oczyścić z rdzy, odtłuścić benzyną ekstrakcyjną i pomalować dwukrotnie 
wysokojakościową farbą na podkład cynkowy w kolorze bazaltowego łupku. 
Malowaniu podlegają równieŜ rynny i rury spustowe od strony zewnętrznej oraz 
obróbki blacharskie widoczne na elewacji. 

Rynny malować w kolorze dachu natomiast rury spustowe i obróbki 
blacharskie w kolorze elewacji. 
 
7.  WYMIANA POSADZEK CI ĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PARTERU 
 
Zakres remontu obejmuje: 
1. Wymianę istniejących posadzek z PCV na posadzki z płytek marmurowych w 

pomieszczeniach przedsionka i komunikacji parteru. 
2.  Wymianę posadzek z paneli podłogowych na posadzki z parkietu dębowego 

olejowanego gr.22 mm gat. I w sali bankietowej, wystawowej, kawiarni.  
3. Wymianę okładzin PCV stopni schodowych głównej klatki schodowej o 

konstrukcji drewnianej na systemowe okładziny z wykładzin PCV niepalnego 
np. POLYSAFE VOGUE zastosowaniem systemowych listew schodowych. 

4. Wymiana posadzek tarasów zewnętrznych z cementowych na posadzki z 
płytek ceramicznych kamienno podobnych o wymiarach 300x300x9 mm 
koloru piaskowego o fakturze rustykalnej wraz z wykonaniem izolacji 
wodoszczelnej. 
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Okładziny schodów przedsionka i posadzki komunikacji wykonać z 
marmuru 
 Biała Marianna koloru piaskowego. 

Bez zmian pozostawia się balustrady klatki schodowej. 
Posadzki z płytek marmurowych i kamienno podobnych na taranach układać na 
macie DIETRA która jednocześnie stanowi wzmocnienie i uszczelnienie podłoŜa.. 
Nie przewiduje się wymiany podłoŜy cementowych. 
 
 
8.  MALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWN ĘTRZNYCH 

 
Z uwagi na zbyt grubą powłokę farby na istniejących oknach drzwiach 

zewnętrznych przed przystąpieniem do malowania naleŜy całkowicie usunąć 
starą powłokę farby. 

Po usunięciu warstw starej farby powierzchnie przeznaczone do 
malowania naleŜy wyszlifować i poszpachlować szpachlówką do drewna.  

W takcie usuwania starej powłoki malarskiej moŜe zajść konieczność 
wymiany części oszklenia i okuć. Do wymiany okuć uŜyć tego samego typu jaki 
występuje w istniejącej stolarce okiennej i drzwiowej. 

Po wykonaniu i odebraniu prac przygotowawczych okna malować lazurą 
ochronną do drewna renowacyjną odporną na promieniowanie UV koloru białego. 

Drewniane parapety wewnętrzne malować tą samą farbą co okna.  
Istniejące parapety zewnętrzne z blachy cynkowej pomalować farbą na podkład 
cynkowy w kolorze elewacji. 
 

 
 
 

9.  PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI  
 

 Planuje się zmianę istniejącej zniszczonej i nie estetycznej nawierzchni 
betonowej wokół pałacu na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm 
Castello antico lub VINDOBONA  ułoŜonej na podsypce cementowo – piaskowej - 
wykorzystując istniejącą nawierzchnię betonową jako podbudowę - z 
zachowaniem istniejących spadków podłuŜnych i poprzecznych oraz 
odprowadzenia wody do istniejącego systemu odwadniającego. 

PodwyŜszenie istniejącego poziomu nawierzchni o około 10 cm nie ma 
negatywnego wpływu na wygląd i otoczenie budynku natomiast znacznie 
podniesie walory estetyczne i funkcjonalne. 

Zakresem przebudowy nawierzchni objęto równieŜ rozchodzące się od 
pałacu drogi betonowe w kierunku wschodnim oraz aleją lipową prowadzącą do 
północno-zachodniej bramy parku, które po przebudowie mają stanowić ciągi 
pieszo jezdne. 

Przyjęto taki sam rodzaj nawierzchni jak na placu przy pałacu . Dodatkowo 
wzdłuŜ ciągów pieszo jezdnych zostanie wykonany z regularnej kostki granitowej 
10x10 cm ściek uliczny .  
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XIII  Kosztorys skrócony 
 
 

Lp. Zadanie Wartość 
(zł) 

1 Remont dachu 61 268,53 
2 Renowacja elewacji  67 230,44 
3 Odnowienie stolarki okiennej 40 198,89 
4 Wymiana posadzek 125 462,61 
5 Malowanie wewnętrzne 41 716,21 
6 Przebudowa nawierzchni dojścia i placu 228 572,92 

Suma 564 449,60 

Wartość netto 564 449,60 

VAT 22% 124 178,91 

Wartość brutto 688 628,51 

 
 
 
 
XIV.  Harmonogram projektu 
 
 
Realizację zadania przewidziano na 2006 rok 
 
 

2006 Nazwa zadania 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Procedura przetargowa 
              

Remont dachu 
              

Renowacja elewacji 
              

Odnowienie stolarki 
okiennej 

              

Wymiana posadzek 
              

Malowanie wewnętrzne 
             

Przebudowa 
nawierzchni dojścia i 
placu 

             

Rozliczenie projektu              
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