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 W Planie Odnowy Miejscowości Dzielice przyjętym uchwałą Zebrania Wiejskiego 
Sołectwa Dzielice  Nr 1/odn/2010 z dnia 08 lutego 2010 r., zatwierdzonym 
uchwałą Rady Gminy RozdraŜew Nr XL/208/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. 
dodaje się  rozdział  5 o brzmieniu : 
 
5. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich 
połoŜenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. 
 
      W  Dzielicach obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych jest teren na którym 
zlokalizowany jest Dom StraŜaka a w nim   świetlica wiejska wraz z terenem przyległym, 
stanowiąca  tzw. centrum wsi . Na tym obiekcie organizowane  są lokalne imprezy o 
charakterze  kulturalno-integracyjnym, rekreacyjnym dla lokalnej społeczności np.  Dzień 
StraŜaka, festyn szkolny, doŜynki wiejskie.  
Świetlica wiejska jest miejscem odbywania zebrań wiejskich, szkoleń rolniczych, 
prowadzenia działalności statutowej miejscowych organizacji społecznych. 
Świetlicę wiejską wykorzystuje miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich na organizację 
róŜnorodnych spotkań i szkoleń m. in. o tematyce zdrowotnej, ekologicznej.  
Remont świetlicy wiejskiej  przyczyni się do wzrostu integracji i aktywności społecznej 
mieszkańców Dzielic, stworzy warunki do odbywania w niej zajęć dla dzieci i młodzieŜy. 
 
      Drugim obszarem szczególnie waŜnym dla zaspokojenia  potrzeb mieszkańców wsi 
Dzielice jest  szkoła filialna i oddział  przedszkolny Zespołu Szkół Publicznych w 
RozdraŜewie. W szkole  tej uczą się dzieci z klas 1-3 z miejscowości Dzielice i Wolenice. 
Jest to szczególnie waŜne miejsce dla społeczności lokalnej, bowiem w obiekcie 
wybudowanym w latach 1834-1835 powstała izba lekcyjna z dawnych lat. W izbie zebrano 
wyposaŜenie klasy z okresu międzywojennego i pamiątki związane z Dzielicami.  
Szkoła ta cieszy się uznaniem miejscowej  społeczności za prowadzoną działalność 
kulturalną i wychowawczą , szczególnie proekologiczną najmłodszego pokolenia. 
Prowadzony etapowo remont tego obiektu ma na celu zachowanie budynku szkoły w jej 
pierwotnym kształcie. 
Wokół  szkoły wytworzyła się bardzo korzystna atmosfera sprzyjająca integracji 
mieszkańców, poczucie swoistej chluby z jej dorobku. 
 Realizacja remontów  tych obiektów pozwoli na podniesienie poziomu Ŝycia i relacji 
społecznych, poprawę estetyki i atrakcyjności sołectwa. 
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