
        Załącznik Nr 1 
        do Uchwały Nr XLIV/241/2010 
        Rady Gminy RozdraŜew 
        z dnia  10 listopada 2010 r. 
 
 W Planie Odnowy Miejscowości Nowa Wieś przyjętym uchwałą Zebrania Wiejskiego 
Sołectwa Nowa Wieś  Nr 1/odn/2010 z dnia 11 lutego 2010 r., zatwierdzonym 
Uchwałą Rady Gminy RozdraŜew Nr XL/210/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. 
dodaje się  rozdział   o brzmieniu : 
 
 Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich 
połoŜenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. 
      Zarówno ze względów funkcjonalnych i uŜytkowych istotnym obszarem dla zaspokojenia  
potrzeb mieszkańców sołectwa Nowa Wieś jest świetlica wiejska i teren do niej przyległy. 
Stanowi on tzw. centrum wsi gdzie zlokalizowany jest kościół  parafialny, publiczne 
przedszkole, sklep spoŜywczo-przemysłowy. Natomiast w samym budynku świetlicy mieści 
się dobrze wyposaŜona, takŜe  z dostępem do Internetu, filia Gminnej Biblioteki Publicznej. 
Świetlica wiejska jest waŜnym i integralnym punktem Ŝycia mieszkańców sołectwa. Tutaj 
odbywają się spotkania, szkolenia, zebrania wiejskie. Jest miejscem działalności kulturalnej 
szkoły, przedszkola i działających we wsi organizacji społecznych W obiekcie tym prowadzi 
działalność Koło Gospodyń Wiejskich, odbywają się próby zespołu śpiewaczego KALINA. 
Tutaj teŜ odbywają się imprezy okolicznościowe, liczne zabawy, wieczorki, spotkania  
towarzyskie, doŜynki parafialne a nawet gminne. Przyległy teren to utwardzony plac 
parkingowy słuŜący nie tylko parkowaniu pojazdów ale równieŜ biesiadowaniu mieszkańców. 
Budynek świetlicy wiejskiej wymaga kapitalnego remontu aby dalej mógł słuŜyć miejscowej 
społeczności. Remont ten przyczyni się  lepszej integracji i aktywności społecznej 
mieszkańców  Nowej Wsi, szczególnie zaś stworzy warunki aby mogły z tego obiektu 
korzystać dzieci i młodzieŜ. 
       
      Drugim obszarem szczególnie waŜnym dla zaspokojenia  potrzeb mieszkańców 
sołectwa Nowa Wieś  jest  teren Zespołu Szkół Publicznych w skład którego wchodzi szkoła 
podstawowa i gimnazjum. Placówka ta dysponuje dobrą bazą dydaktyczną i materialną. 
Problemem pozostaje brak sali gimnastycznej dla uczniów i dobrze urządzonego boiska 
sportowego. Potrzeba realizacji tych inwestycji to wyzwanie najbliŜszych lat stojące przed 
władzami samorządowymi gminy RozdraŜew , środowiskiem szkolnym i miejscowym 
społeczeństwem.    
 
Kolejnym, waŜnym miejscem o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Nowej Wsi   
i dwóch sąsiednich wsi: Budy i Wyki jest miejscowe publiczne przedszkole. Ta jednooddziałowa 
placówka oświatowa połoŜona wśród zieleni przyciąga swoistym  klimatem.               
Zaplanowane, w najbliŜszych latach, urządzenie na terenie przy przedszkolu placu 
zabaw dla dzieci  sprzyjać będzie promocji aktywnego wypoczynku, nawiązywaniu 
kontaktów  międzyludzkich, będzie miejscem spotkań nie tylko dzieci ale równieŜ rodziców. 
     
Realizacja remontów  tych obiektów pozwoli na podniesienie poziomu Ŝycia i relacji 
społecznych, stworzenie miejsca do rekreacji rodzinnej, poprawę estetyki i atrakcyjności 
sołectwa. 

Przewodniczący Rady Gminy  
        mgr Renata Zych – Kordus  


