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 W Planie Odnowy Miejscowości Grębów przyjętym uchwałą Zebrania Wiejskiego 
Sołectwa Grębów Nr 1/odn/2010 z dnia 09 lutego 2010 r., zatwierdzonym 
Uchwałą Rady Gminy RozdraŜew Nr XL/209/2010 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 Grębowie obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych jest  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 Babci  i Dziadka, Dzień StraŜaka, festyn szkolny, zabawa   
doŜynkowa i  sylwestrowa. 
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. promujących zdrowy styl Ŝycia, uświadamiających 
zagroŜenia chorobami cywilizacyjnymi.  
      Remont świetlicy wiejskiej  przyczyni się do wzrostu integracji i aktywności społecznej 
mieszkańców Grębowa, stworzy warunki do spędzania wolnego czasu a takŜe odbywania w 
niej zajęć dla dzieci i młodzieŜy. 
Utwardzenie przyległego do świetlicy parkingu poprawi estetykę otoczenia, zapewni lepsze 
warunki parkowania dla posiadaczy samochodów i innych pojazdów, moŜe być miejscem 
do biesiadowania mieszkańców. 
      Kolejnym obszarem szczególnie waŜnym dla zaspokojenia  potrzeb mieszkańców wsi 
Grębów jest droga łącząca Koźmin Wlkp - Grębów – Nowa Wieś. Obecny stan tej drogi 
jest nie zadawalający, droga wymaga gruntownego remontu. Jest to droga powiatowa będąca 
w zarządzie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Droga ta jest waŜna ze względu na 
dojazdy mieszkańców do siedziby gminy,  uczniów do szkół w RozdraŜewie, Koźminie 
Wlkp. , Krotoszynie, do pracy  mieszkańców Grębowa w innych miejscowościach. 
Lepsza droga to większa liczba osób z niej korzystająca zarówno mieszkańców sołectwa ale i 
przyjezdnych.       
Remont tej drogi poprawi komfort podróŜy, przyczyni się do zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców jaką jest bez wątpienia moŜliwość nauki i pracy zawodowej, wpłynie  
pozytywnie na moŜliwość nawiązywania kontaktów społecznych.  
 
 
        Przewodniczący Rady Gminy  
        mgr Renata Zych – Kordus  
 


