
        Załącznik Nr 1 
        do Uchwały Nr XLIV/242/2010 
        Rady Gminy RozdraŜew 
        z dnia 10 listopada 2010 r. 
 
 
 W Planie Odnowy Miejscowości RozdraŜew przyjętym uchwałą Zebrania Wiejskiego 
Sołectwa RozdraŜew  Nr 1/odn/2010 z dnia 10 lutego 2010 r., zatwierdzonym 
Uchwałą Rady Gminy RozdraŜew Nr XL/211/2010 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. 
 
      Szczególnie waŜnym obszarem dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sołectwa 
RozdraŜew w nawiązywaniu kontaktów społecznych jest sala wiejska spełniająca funkcję 
świetlicy wiejskiej i teren do niej przyległy. Stanowi on tzw. centrum wsi gdzie 
zlokalizowany jest Urząd Gminy, kościół  parafialny, publiczne przedszkole, przychodnia 
lekarska, sklepy spoŜywczo-przemysłowe, bar.                                                                        
Do budynku świetlicy przylega siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej. Biblioteka ,dobrze  
wyposaŜona, z  publicznym dostępem do Internetu jest organizatorem szeregu imprez 
kulturalnych sprzyjających integracji mieszkańców sołectwa i gminy 
Świetlica wiejska jest waŜnym i integralnym punktem Ŝycia mieszkańców sołectwa.             
Tu 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 
BABINIEC. 
Tutaj teŜ odbywają się imprezy okolicznościowe, liczne zabawy, wieczorki, spotkania  
towarzyskie, doŜynki  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  RozdraŜewa, szczególnie zaś stworzy warunki do spędzania wolnego czasu,                                 
wykorzystania przez  dzieci i młodzieŜ. 
       
      Drugim obszarem szczególnie waŜnym dla zaspokojenia  potrzeb mieszkańców 
sołectwa RozdraŜew sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych  jest  teren 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji .Wybudowany w latach 70-tych XX w. stadion  z 
boiskami do piłki noŜnej, piłki ręcznej i tenisa ziemnego nie spełnia jednak swojego zadania. 
Brak zaplecza socjalnego i zuŜyte  zębem czasu nawierzchnie boisk ograniczają jego 
wykorzystanie. Pomimo takiego stanu na terenie ośrodka odbywają się imprezy plenerowe 
m.in. Dni Gminy RozdraŜew, poŜegnanie lata, doŜynki gminne i powiatowe, zawody 
sportowo-poŜarnicze. 
 
Do boiska przylega strzelnica sportowa którą wykorzystuje  Kurkowe Bractwo Strzeleckie, 
Koło Ligi Obrony Kraju na organizowanie cyklicznych imprez  strzelecko-rekreacyjnych, 
szczególnie sprzyjających nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich. 
Przewidziana w najbliŜszym czasie  modernizacja obiektu Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji pozwoli na znacznie pełniejsze wykorzystanie jego potencjału. 



 
W tak określonych obszarach będą realizowane zadania inwestycyjne  sprzyjające  
kształtowaniu przestrzeni aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu  Ŝycia, spędzania 
wolnego czasu a w rezultacie będzie to miało wpływ na zaspakajanie potrzeb mieszkańców, 
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych i atrakcyjności sołectwa. 
 
          Przewodniczący Rady Gminy  
        mgr Renata Zych – Kordus  
 
 
     
 


