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           WSTĘP 
 
               Plan odnowy miejscowości  RozdraŜew  opracowany został  w styczniu 2010r. 

i  ma  na celu pobudzenie mieszkańców do wspólnego działania na rzecz aktywności 

środowisk  lokalnych i poprawy warunków Ŝycia. 

W pierwszej części zawiera krótką  charakterystykę miejscowości 

oraz   inwentaryzację  jej  zasobów. Następną  część  dokumentu  stanowi  analiza  SWOT 

pozwalająca określić mocne i słabe strony wsi, jak równieŜ jej szanse i  zagroŜenia.  

Ostatnią część planu stanowi opis zadań planowanych na lata 2010-2016. Są wśród 

nich zarówno zadania inwestycyjne, których wykonawcą winien być  samorząd gminny, 

jak  równieŜ zadania o  charakterze społecznym, jakie stawiają przed sobą mieszkańcy wsi. 

Efektem załoŜonych zadań będzie wieś nowoczesna, estetyczna i  dobrze zorganizowana 

co jest zgodne z wizją mieszkańców. 

 
 
        CHARAKTERYSTYKA  MIEJSCOWO ŚCI 

           

   RozdraŜew to miejscowość połoŜona 10 km na północny wschód 

od Krotoszyna, przy drodze z Krotoszyna do Dobrzycy. NajbliŜszym ośrodkiem miejskim 

jest połoŜony w odległości 6 km Koźmin Wielkopolski. RozdraŜew jest siedzibą gminy o tej 

samej nazwie.  

 

RozdraŜew naleŜy do grona starych, wczesnośredniowiecznych osad wiejskich 

w regionie wielkopolskim. W zapisach historycznych miejscowość po raz pierwszy 

wymieniona w 1270 r. jako RozdraŜewo. Dobra tej miejscowości od XIV w. do 1685r. 

naleŜały do rodu Doliwów, którzy następnie przyjęli nazwisko RozdraŜewskich. UŜywali oni 

herbu, na którym na niebieskim tle biegnie z lewej strony w prawą biały skośny pas z trzema 

róŜami w środku. Z herbu tego rodu wywodzi się herb RozdraŜewa.  

 

Od XV w. do 1519 r. RozdraŜew jest wymieniany w dokumentach jako miasto. 

Pozostałością załoŜenia miejskiego jest rynek z czterema wylotami ulicznymi.  

W 1789 r. RozdraŜew wchodził w skład majętności Husarzewskiego. We wsi 

zamieszkiwało wówczas 441 osób, w tej liczbie 251 płci męskiej i 190 Ŝeńskiej. 

Pod względem struktury społeczno-zawodowej: 32 osoby naleŜały do rodzin gospodarzy - 
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rolników, 189 do czynszowników-chałupników, 57 do komorników, 24 do rzemieślników, 

4 karczmarzy, 73 osoby to grupa czeladników i słuŜących.  

 Ok.1888r. RozdraŜew miał 135 domów i 985 mieszkańców, w tym 947 katolików 

i 42 protestantów. Oprócz wsi istniał folwark, który zajmował powierzchnię  462 ha, liczył 

6 domów i 180 mieszkańców. Była tu szkoła podstawowa i poczta . Parafia liczyła 4569 dusz. 

W 1900 r. w RozdraŜewie został zbudowany dworzec kolejki wąskotorowej łączącej 

Krotoszyn z Pleszewem, kursującej do 1986 r. 

 

W odrodzonej po I wojnie światowej Polsce , w roku 1928r. utworzono 

w RozdraŜewie Wójtostwo Obwodowe, a w 1933r. Zarząd Gminy z wójtem na czele. 

W latach 1954-1972 RozdraŜew był siedzibą kilkuwioskowej gromady, a od 1 stycznia 1973r.  

po dzień dzisiejszy jest ośrodkiem gminy. 

Pod koniec 2005 r. RozdraŜew zajmował powierzchnię 1303 ha i liczył 1721 

mieszkańców, stanowiąc pod tymi względami największą miejscowość gminy. Obecnie 

we wsi znajduje się 338 gospodarstw domowych, w których  zamieszkuje 1738 mieszkańców 

i w porównaniu z rokiem 2005 liczba mieszkańców wzrosła o  19 osób.  

 

JuŜ w XIII w. został postawiony i wyposaŜony przez RozdraŜewskich drewniany 

kościół,  a utworzona  parafia obejmowała: RozdraŜew, Dzielice, Grębów, Trzemeszno 

i Wolenice. Ok.1640 r. został wybudowany nowy kościół, następnie kilkakrotnie 

remontowany i ostatecznie w latach 1896-1897 rozbudowany do stanu dzisiejszego. 

Aktualnie do parafii naleŜą miejscowości: RozdraŜew, RozdraŜewek, Maciejew, Grębów, 

Trzemeszno, Chwałki, Henryków, Dzielice Wolenice i Dębówiec. Skupia ona ok. 3650 

wiernych.    

                      

W RozdraŜewie   funkcjonuje  Zespół Szkół Publicznych – składający się ze szkoły 

podstawowej i gimnazjum - o bardzo dobrze wyposaŜonej bazie lokalowej i dydaktycznej. 

Nowy budynek gimnazjum z 2005 r.  i zlokalizowana w obrębie tej samej działki  sala 

sportowa z 2000 r. stwarzają dogodne warunki do nauki i wszechstronnego rozwoju uczniów. 

W obiektach szkolnych mieszczą się 2 pracownie komputerowe i biblioteka z centrum 

multimedialnym, wyposaŜone w dostęp do szerokopasmowego internetu. Ostatnio (2009r.) 

oddano do uŜytku wielofunkcyjne boisko sportowe o sztucznej nawierzchni. Do zespołu szkół 

uczęszcza aktualnie 438 uczniów, z tego 272 do szkoły podstawowej i 166 do gimnazjum. 

W obrębie placówki działają z sukcesami: zespół taneczny „Venus”, chór szkolny, teatrzyk 
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„Iskierki” i szkolne koło PCK. Działające w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Doliwa” sekcje biorą udział w rozgrywkach ligowych: młodzieŜowych (piłka ręczna) 

i seniorskich (tenis stołowy). 

Blisko centrum wsi zlokalizowane jest  Publiczne Przedszkole. Do trzech oddziałów 

(w tym tzw. zerówki) uczęszcza 75 dzieci. Budynek z lat 70-tych XXw. wymaga 

modernizacji, aby dalej mógł właściwie spełniać swą funkcję.  

       

W centrum RozdraŜewa, w sąsiedztwie rynku i urzędu gminy usytuowana jest sala 

wiejska mogąca pomieścić 200 osób, z zapleczem kuchenno-socjalnym. Sala jest miejscem 

zebrań społeczności wsi i spotkań działających w niej organizacji. Tu odbywają się równieŜ 

imprezy okolicznościowe – akademie z okazji rocznic wydarzeń historycznych, doŜynki, 

środowiskowe obchody Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dni Babci i Dziadka, itp. organizowane 

przez samorząd gminy, przedszkole i szkołę oraz organizacje społeczne. Sala wymaga 

gruntownego remontu dachu i podłogi, odnowienia ścian i elewacji zewnętrznej. Konieczne 

jest równieŜ wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  

 

W tym samym budynku zlokalizowana  jest Gminna Biblioteka Publiczna. Oprócz 

zasadniczej działalności związanej z wypoŜyczaniem ksiąŜek Biblioteka organizuje imprezy 

kulturalne oraz wyjazdy na spektakle teatralne. Od 2007r. w Bibliotece działa czytelnia 

internetowa.  

 

Na obrzeŜu miejscowości usytuowany jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Obiekt z lat 70-tych ubiegłego wieku wymaga jednak gruntownej modernizacji: budowy 

zaplecza socjalnego, adaptacji starych boisk asfaltowych, modernizacji boiska trawiastego 

wymiany ogrodzenia oraz oświetlenia terenu.   

            

Wieś RozdraŜew charakteryzuje się  zwartą zabudową na skrzyŜowaniu dróg 

powiatowych i rozproszoną zabudową wzdłuŜ dróg gminnych. Centralnym punktem 

miejscowości jest Rynek, przy którym mieści się kościół parafialny, urząd gminy, sala 

wiejska, sklepy spoŜywcze i bar. Większość domów mieszkalnych i budynków 

gospodarczych powstała w II połowie XX wieku. Występują takŜe budynki starsze, 

z przełomu XIX i XXw.  
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INWENTARYZACJA    ZASOBÓW   MIEJSCOWOŚCI   ROZDRAśEW
  

                    
1.  Środowisko  przyrodnicze 

 

Na terenie wsi dominują gleby III i IV klasy.  Rzadziej występują gleby klas niŜszych 

oraz wyjątkowo klasy II. Z racji dominacji gruntów ornych gleby są wykorzystywane 

pod uprawę zbóŜ, rzepaku, buraków cukrowych i kukurydzy. Niewielki obszar stanowią łąki  

i  obszary zadrzewione. Na terenie wsi  nie ma obszarów zalesień. Tereny zielone stanowią 

parki, skwery, zadrzewienia przydroŜne (dominują lipy, akacje, topole, drzewa owocowe) 

oraz śródpolne. Miejscowość połoŜona jest w odległości 4km od kompleksu leśnego Dąbrowa 

Krotoszyńska, włączonego w Obszar Natura 2000. 

                

2.  Środowisko kulturowe 
         

Na obszarze wsi RozdraŜew  znajdują się  następujące zabytki: 
 
          -  kościół parafialny św. Jana Chrzciciela z ok.1640 r., rozbudowany w latach 
             1896-1897, późnorenesansowy o cechach gotyckich, 
 
          -  figura św. Jana Nepomucena z XIX w.  i figura Serca Jezusowego z 1905 r., obydwie 
             usytuowane w Rynku, 
 
          -  dom szachulcowy  z przełomu XVIII/XIX w., 
 
          -  dom drewniany z I połowy XIX w., 
 
          -  pozostałości zespołu dworskiego z I połowy XIX w., 
 

 -  na cmentarzu parafialnym znajdują się pochodzące z okresu międzywojennego 
pomniki ku czci Powstańców Wielkopolskich oraz Parafian poległych w obronie 
Ojczyzny w latach 1918-1920, a takŜe symboliczna mogiła 146 ofiar II wojny 
światowej, których nazwiska są wypisane na nagrobku. 

                 
W najstarszym budynku szkolnym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Publicznych 

działa  Izba Regionalna Ziemi RozdraŜewskiej, gromadząca zbiory upamiętniające historię 

miejscowości i codzienne Ŝycie jej mieszkańców. Zgromadzono w niej m.in. stroje 

i przedmioty uŜywane przez mieszkańców w XIX i na początku XX wieku. 
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3.  Infrastruktura techniczna         
  
          1/drogi                     
                        
             Miejscowość RozdraŜew, podobnie jak całą gminę,  przecina droga powiatowa 

Nr 4331P łącząca miasta powiatowe Krotoszyn i Pleszew przez RozdraŜew i Dobrzycę. 

Ponadto w miejscowości rozpoczyna lub kończy swój bieg kolejne 5 dróg powiatowych: 

- Nr 5151P łącząca RozdraŜew z miejscowością Cegielnia poprzez Trzemeszno i Grębów, 

- Nr 5152P biegnąca od miasta Koźmin Wielkopolski do RozdraŜewa, 

- Nr 5154P łączą RozdraŜew i RozdraŜewek, 

- Nr 5155P biegnąca z RozdraŜewa do Biadek przez RozdraŜewek i RóŜopole, 

- Nr 5156P łącząca RozdraŜew i Kobierno przez Dąbrowę. 

 
Na obszarze RozdraŜewa  usytuowane są równieŜ drogi gminne biegnące 

poszczególnymi ulicami, przy czym droga nr 4556 prowadzi do miejscowości Dębowiec 

i Wolenice, gdzie łączy się z drogą krajową nr 15 relacji Trzebnica-Ostróda. 

   
            Charakterystykę poszczególnych dróg  przedstawia  poniŜsze zestawienie : 
 

Nr drogi i relacja drogi Długość drogi  
w granicach sołectwa  

Nawierzchnia i stan 
odcinka  drogi                

Droga powiatowa 
Nr  4331P 
Krotoszyn- Pleszew 

 
               3,45 km 

        Asfaltowa 
    w dobrym stanie     
     technicznym 
 

Droga powiatowa 
Nr 5152P  
KoźminWlkp. - 
RozdraŜew  

 
               2,6 km 

     Asfaltowa, częściowo 
po modernizacji (1,6km), 
w pozostałej części 
wymagająca  modernizacji. 

Drogi powiatowe: 
Nr 5151P, Nr 5154P, 
Nr 5155P, Nr 5156P     

 
              5,05 km 
 

         
           Asfaltowe,  
wymagające remontu. 

Drogi gminne               
wewnątrz wsi 

 
               7,6 km  

Częściowo asfaltowe     
/3,9 km/, w pozostałej  
części tłuczniowe, 
wymagające remontu      
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             2/ gospodarka wodno-ściekowa       
             

Wieś została zwodociągowania w  latach 60-tych  XXw.  Inwestorem  i właścicielem 

wodociągu jest Kółko Rolnicze w RozdraŜewie. Wybudowano wówczas studnie głębinowe, 

stację hydroforową  i sieć rozdzielczą. Wszystkie nieruchomości we wsi  posiadają  przyłącza  

do tego wodociągu. Ponadto wodę z tego ujęcia doprowadzono do wsi  Chwałki i Henryków.  

 

            W obrębie wsi RozdraŜew pracuje jedyna w gminie oczyszczalnia ścieków. Oddana 

do uŜytku  w 1999 r., przyjmuje ścieki ze wsi RozdraŜew, Trzemeszno, Grębów i ostatnio 

z Maciejewa. Aktualnie  ścieki z miejscowości RozdraŜew spływają do oczyszczalni 

z 234 posesji obejmujących  ok. 980 mieszkańców. Na lata 2010-2011 przewidziano budowę 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu mieszkaniowym. 

 

            Uporządkowana jest takŜe gospodarka odpadami, zdecydowana większość 

nieruchomości  posiada pojemniki na śmieci  niesegregowane, które są odbierane  jeden lub 

dwa razy w miesiącu przez podmioty gospodarcze posiadające stosowne zezwolenie. 

Dodatkowo w miejscowości usytuowano 7 punktów z pojemnikami do selektywnej zbiórki 

szkła i butelek PET. 

 
 
 3/  telefon, internet 
 

Miejscowość jest ztelefonizowana, głównie dzięki działaniom podjętym w latach 

90-tych ubiegłego wieku. Większość gospodarstw domowych posiada telefon stacjonarny, 

z reguły w ramach abonamentu Telekomunikacji Polskiej S.A.  

W RozdraŜewie ulokowana jest stacja przekaźnikowa sieci telefonii komórkowej 

ERA GSM. Miejscowość znajduje się w zasięgu stacji przekaźnikowych pozostałych 

operatorów telefonii komórkowych znajdujących się w pobliskim Koźminie Wlkp.  

Z roku na rok przybywa uŜytkowników szerokopasmowego Internetu. Dostęp 

do niego umoŜliwiają łącza światłowodowe TP S.A. Na terenie miejscowości swych klientów 

mają równieŜ 3 firmy oferujące dostęp do internetu drogą radiową. 
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4.   Rolnictwo 
 

Miejscowość zajmuje 1303 ha powierzchni. Większość z nich stanowią uŜytki rolne, 

wśród których dominują grunty orne. Na gruntach tych działalność prowadzą 

154 gospodarstwa rolne. Są one znacząco zróŜnicowane pod względem obszarowym: 

 -  o powierzchni  od   1  -  5  ha          67 gospodarstw, 
 -  o powierzchni od    5  - 10 ha          24 gospodarstw, 
 -  o powierzchni od  10  - 15 ha          37 gospodarstwa, 
 -  o powierzchni od  15  - 20 ha          18 gospodarstw, 
 -  o powierzchni powyŜej 20 ha            8 gospodarstw. 
 
Dominującym kierunkiem produkcji roślinnej jest uprawa zbóŜ, rzepaku, buraków cukrowych 

i kukurydzy. W hodowli dominuje trzoda chlewna i bydło mleczne. 

 

 

5. Podmioty gospodarcze 

 

Ogółem na terenie RozdraŜewa funkcjonują 82 podmioty gospodarcze działające 

głównie w szerokim zakresie działalności usługowej (m.in. usługi murarskie, stolarskie 

i ciesielskie, naprawy pojazdów, obróbka kamieni, fryzjerskie i kosmetyczne) oraz handlowej 

i gastronomicznej. Ponadto, w RozdraŜewie znajduje się urząd pocztowy, przychodnia 

niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddział banku spółdzielczego, dwie apteki, stacja 

paliw i dwie stacje kontroli pojazdów.  

 

Na terenie miejscowości zlokalizowanych jest równieŜ kilka zakładów produkcyjnych. 

Największym z nich jest przedsiębiorstwo MAX-POL powstałe w 1985r. i produkujące 

znicze i wyroby parafinowe. Natomiast produkcję maszyn i urządzeń dla przemysłu 

spoŜywczego i zielarskiego prowadzi od 1997r. przedsiębiorstwo SCORPION.  Obie firmy 

nabywców swych wyrobów znajdują zarówno na rynku krajowym, jak równieŜ na licznych 

rynkach zagranicznych. 

Długoletnią działalność produkcyjną w zakresie wyrobów budowlanych prowadzi 

Zakład Betoniarki STACHURA. Zakład oferuje teŜ usługi betoniarskie. Najmłodszym 

zakładem produkcyjnym jest firma ZORRO wytwarzająca opakowania do materiałów 

sypkich. 
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6.  Organizacje społeczne 

 

 1/ Koło Gospodyń Wiejskich 

Miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich skupia 80 pań. Jest organizatorem 

okolicznościowych spotkań mieszkańców, róŜnorodnych szkoleń i kursów a takŜe 

wieczorków tanecznych i festynów. Bardzo czynnie uczestniczy w konkursach kulinarnych 

organizowanych przez lokalną prasę oraz w krotoszyńskim festiwalu kuchni regionalnej.  

Organizacja powstała w roku 1958. Natomiast od 2 lat przy KGW działa zespół 

Babiniec  prezentujący własną twórczość wokalną i kabaretową. Zespół ma na swoim koncie 

pierwsze sukcesy w przeglądach artystycznych. 

 

2/ Ochotnicza StraŜ PoŜarna 

RozdraŜewska straŜ powstała w 1902 roku. Obecnie jednostka OSP RozdraŜew liczy 

57 członków. Z racji włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego bierze 

udział w licznych akcjach ratowniczo – gaśniczych. Do tego celu dysponuje dwoma 

pojazdami: średnim samochodem gaśniczym marki Star MAN GBA oraz lekkim 

samochodem ratowniczo-gaśniczym Ford Transit.  

Jednostka słynie ze sprawności straŜaków. Wielokrotnie zwycięŜała w zawodach 

sportowo-poŜarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym. Ma na swoim koncie równieŜ 

czołowe lokaty w zawodach wojewódzkich (I miejsce druŜyny męskiej w 2002 r. i trzecie 

miejsca druŜyny kobiecej w latach 2002, 2004 i 2006). 

 

         3/ Kółko Rolnicze 

         Organizacja moŜe pochwalić się ponad stuletnią działalnością – powstała w roku 1902 r. 

Oprócz działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w wodę Kółko Rolnicze jest 

organizatorem zabaw tanecznych i imprez rekreacyjnych. W ostatnich latach zorganizowało 

turnieje kółek rolniczych z terenu gminy w piłce noŜnej i strzelaniu. 

 

 4/ Kurkowe Bractwo Strzeleckie 

  Ma najdłuŜsze tradycje spośród organizacji działających w RozdraŜewie. Swymi 

korzeniami sięga XVIIIw. W roku 1745r. król August III powołał do Ŝycia Towarzystwo 

Strzeleckie w RozdraŜewie.  Po II wojnie światowej działalność tego typu organizacji została 

zakazana. Reaktywacja rozdraŜewskiego Bractwa nastąpiła 1997r. Kontynuuje ono 
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wielowiekowe tradycje, organizując coroczne strzelania o godność Króla kurkowego 

i Ŝniwne. DuŜym zainteresowanie cieszy się równieŜ strzelanie nocne.  

  

5/  Stowarzyszenie „Inspiracje” 

Jest najmłodszą organizacją – powstało w roku 2005 – jako stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju społeczności lokalnej. Od tego czasu organizowało m.in. wystawy historyczne, 

pokazy mody dla pań, lokalną akcję „Cała Polska czyta dzieciom” i biesiady. Corocznie 

organizuje festyn plenerowy pod hasłem „PoŜegnanie lata”. Od 2007r. przy „Inspiracjach” 

działa Klub Seniora. 

 

 6/ Ludowy Zespół Sportowy 

 LZS RozdraŜew działa od 1946r. W tatach 1977-1987 działała sekcja piłki ręcznej. 

Szczypiorniści pod nazwą LZS Orkan RozdraŜew grali w lidze okręgowej, kilkakrotnie 

zdobywając mistrzostwo byłego województwa kaliskiego. W 1986r. jako jedyna zespół 

wiejski rywalizowali w lidze międzywojewódzkiej.  

Obecnie przy LZS działa druŜyna piłka noŜnej. Bierze ona udział w rozgrywkach 

kaliskiej klasy B.  

 
 
 

Bazą lokalową dla działalności powyŜszych organizacji stanowi przede wszystkim 

sala wiejska, będąca zarówno miejscem zebrań ich członków, jak równieŜ miejscem 

wydarzeń i imprez organizowanych dla mieszkańców. WaŜną rolę stanowi równieŜ obiekt 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji jako miejsce rozgrywek sportowych, jak równieŜ 

organizacji festynów plenerowych.    
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      ANALIZA   SWOT 
 
 Celem analizy jest rozwaŜenie mocnych i słabych stron miejscowości oraz wstępna 
analiza szans i zagroŜeń dla jej rozwoju. Ich ocena pozwoli określić wizję miejscowości, 
to jaką chcielibyśmy ją widzieć w perspektywie najbliŜszych 7 lat. Pozwala równieŜ określić 
najpilniejsze działania jakie naleŜy podjąć dla jej realizacji.   
 
Mocne i słabe strony miejscowości : 
 

Mocne strony Słabe strony 
- duŜa miejscowość z placówkami 
uŜyteczności publicznej, 
 

- dobrze rozwinięty handel i usługi, 
 

- pracowitość mieszkańców, 
 

- gleby sprzyjające wysokiej produkcji rolnej, 
 

- dobra baza lokalowa i dydaktyczna placówek 
oświaty, 
 

- czyste środowisko (wieś oddalona od 
uciąŜliwych zakładów przemysłowych, 
w większości skanalizowana). 

- lokalizacja z dala od duŜych ośrodków  
miejskich, dysponujących potencjałem 
rozwoju, 
 

- połoŜenie z dala od głównych ciągów 
drogowych – brak połączeń 
komunikacyjnych z sąsiednimi ośrodkami 
miejskimi, 
 

- niezadowalający stan techniczny bazy 
dla aktywności mieszkańców - sali wiejskiej 
oraz ośrodka sportu i rekreacji, 
 

- środowisko niesprzyjające rozwojowi 
turystyki pobytowej (płaskie ukształtowanie 
terenu, brak zbiorników wodnych, terenów 
leśnych). 
 

   
Szanse i zagroŜenia dla rozwoju miejscowości : 
 

Szanse ZagroŜenia 
- integracja młodzieŜy dzięki zapewnieniu 
bazy dla działalności organizacji i klubów 
sportowych, 
 

- promocja wsi poprzez działalność kulturalną, 
kultywowanie tradycji, poprawę estetyki, 
 

- moŜliwości uzyskania wsparcia z funduszy 
unijnych dla rozwoju rolnictwa i rzemiosła, 
 

- moŜliwość rozbudowy strefy mieszkaniowej 
i wolne tereny pod działalność usługowo-
przemysłową, 
 

- rozwój turystyki poprzez budowę ścieŜek 
rowerowych, 
 

- rozwój internetu i telepracy, 

- bezrobocie, zwłaszcza wśród kobiet 
i w rodzinach rolniczych, 
 

- odpływ młodych ludzi w poszukiwaniu 
pracy i lepszych warunków Ŝycia, 
 

- zuboŜenie miejscowej społeczności wskutek 
braku opłacalności produkcji rolnej, 
 

- brak środków własnych na współfinansowa-
nie modernizacji gospodarstw rolnych 
i rozwoju przedsiębiorstw z wykorzystanie 
środków unijnych, 
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JAKA  MA  BY Ć  NASZA  MIEJSCOWOŚĆ  ZA  7 LAT ? 
 
 

 
   Co ma ją wyróŜniać ? 
 
 

- porównywalne z miastami warunki Ŝycia i szanse 
rozwoju, 
 

- estetyka terenów uŜyteczności publicznej, posesji 
i obejść, 
 

- czyste środowisko, ułatwiające kontakt z naturą, 
 

- mieszkańcy identyfikujący się ze swoją 
miejscowością, kształtujący jej pozytywny 
wizerunek, gotowi podnosić poziom wykształcenia 
i kwalifikacje, 
 

 
   Jakie ma pełnić funkcje? 

 - miejsca pracy w zmodernizowanych 
gospodarstwach rolnych oraz w sferze 
produkcyjno-usługowej, 
 

- miejsca zamieszkania dla osób zatrudnionych 
w pobliskim miastach, oferującego dobrze 
rozwiniętą bazę oświatową i rekreacyjną, 
 

- miejsca odpoczynku dla mieszkańców pobliskich 
miast, zapewniającego kontakt z naturą. 
 

 
W jaki sposób ma być 
zorganizowana wieś i jak 
rozwiązywane swe problemy? 
 

- mieszkańcy aktywnie uczestniczący 
w działalności samorządu wsi i organizacji 
społecznych, zrzeszający się w nieformalne grupy 
dla podjęcia wspólnych działań, 
 

- regularnie organizowane zebrania wiejskie 
z udziałem władz samorządowych gminy podczas 
których dyskutuje się o problemach wsi i określa 
kierunki działań, 
 

 
  Co zaproponujemy  
  dzieciom i młodzieŜy? 

- funkcjonalne i wyposaŜone w pomoce 
dydaktyczne budynki placówek oświatowych 
z terenami do wypoczynku (plac zabaw, boisko), 
 

- będąca w dobrym stanie technicznym i 
funkcjonalna sala wiejska umoŜliwiająca spotkania, 
realizację wspólnych zamierzeń i rozwijanie 
zainteresowań artystycznych,  
 

- wielofunkcyjny ośrodek sportowo-rekreacyjny 
z zapleczem socjalnym, umoŜliwiający rozwój 
zainteresowań sportowych oraz czynne spędzenie 
czasu na świeŜym powietrzu. Dający moŜliwość 
udziału w rozgrywkach sportowych, koncertach, 
festynach plenerowych.  
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OPIS PLANOWANYCH ZADA Ń W PERSPEKTYWIE 7 LAT 
 
1. Remont świetlicy wiejskiej  
Zakres prac: 
     - remont pokrycia dachowego i zamontowanie instalacji odgromowej, 
     - zamontowanie sufitu podwieszanego, 
     - wymiana  tablicy rozdzielczej instalacji elektrycznej,  
     - wymiana posadzki i parkietu na sali, 
     - wykonanie schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych 
     - gruntowanie i malowanie ścian wewnętrznych, 
     - odnowienie elewacji zewnętrznej budynku, 
     - zagospodarowanie terenu przyległego 
 

Cel i przeznaczenie: 
          - aktywizacja społeczności lokalnej, 
          - umoŜliwienie spędzania wolnego czasu, 
 
Harmonogram realizacji:                       lata  2010 -  2011 
 

Szacunkowy koszt realizacji i źródła jego ostatecznego pokrycia: 350 000zł, 
                          z tego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 215 000zł, 
                                                                                budŜet gminy - 135 000zł. 
 
2. Modernizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Zakres prac: 
    - modernizacja boiska trawiastego, 
    - budowa zaplecza socjalnego, 
    - adaptacja boiska asfaltowego na plac do zabaw rekreacyjnych, 
    - wymiana ogrodzenia, 
    - wykonanie alejek w części parkowej i oświetlenia obiektu. 
 

Cel i przeznaczenie 
      - promocja aktywnego wypoczynku, 
      - poprawa standardu Ŝycia mieszkańców, 
 

Harmonogram realizacji:                         lata 2012-2013 
   

Szacunkowy koszt realizacji i źródła jego ostatecznego pokrycia:   750 000zł, 
       z tego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Oś Leader  - 500 000zł, 
                                                                                  budŜet gminy - 250 000zł   
 
 
 
3. Wykonanie placu zabaw dla dzieci 
Cel i przeznaczenie 
      - promocja aktywnego wypoczynku najmłodszych, 
      - poprawa standardu Ŝycia mieszkańców, 
 

Harmonogram realizacji:                        rok 2011 
   
Szacunkowy koszt realizacji i źródła jego ostatecznego pokrycia:   40 000zł, 
       z tego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Oś Leader  - 25 000zł, 
                                                                                  budŜet gminy - 15 000zł. 
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4. Kultywowanie tradycji lokalnych 
 Cel i przeznaczenie: 
      - integracja społeczności lokalnej,  
      - zachowanie dziedzictwa kulturowego 
 
Harmonogram realizacji :               lata  2010-2016 
Szacunkowy koszt realizacji i źródła jego ostatecznego pokrycia:   40 000zł, 
       z tego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Oś Leader  - 25 000zł, 
                                          środki własne organizacji społecznych - 15 000zł. 
 
        
5. Przebudowa dróg  gminnych 
Zakres prac:   
      - uzupełnienie podbudowy, 
      - połoŜenie nakładki asfaltowej.  
 

 Cel i przeznaczenie: 
       - poprawa bezpieczeństwa drogowego 
 

Harmonogram realizacji :                      lata  2010 - 2016 
 

Szacunkowy koszt realizacji i źródła jego ostatecznego pokrycia:   450 000zł, 
                                  z tego: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 200 000zł, 
                                                                                  budŜet gminy - 250 000zł   
 
 
6. Upiększenie terenów publicznych oraz  posesji 
Cel i przeznaczenie: 
       - poprawa estetyki wsi, 
 

Harmonogram realizacji :           corocznie w latach  2010-2016 
 

Szacunkowy koszt realizacji i źródła jego ostatecznego pokrycia:  35 000zł, 
                                              z tego: środki własne mieszkańców - 15 000zł, 
                                                                                 budŜet gminy - 20 000zł, 
(w ramach wydatków na utrzymanie zieleni oraz konkursu na najpiękniejszy ogród) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 
 
 
 
 PODSUMOWANIE 
 
 

Plan  odnowy miejscowości  RozdraŜew  na lata 2010 -2016  sprecyzował oczekiwany  

rozwój wsi w najwaŜniejszych dziedzinach Ŝycia społeczno-gospodarczego oraz kulturalnego. 

Sformułowane zostały priorytety i cele, do osiągnięcia których  naleŜy dąŜyć, aby poprawić 

komfort Ŝycia mieszkających i pracujących ludzi tej wsi.  

 
Remont sali jest pierwszym, ale zarazem najwaŜniejszym elementem osiągnięcia 

zamierzonego celu. Wyremontowany obiekt będzie miejscem spotkań  mieszkańców. 

SłuŜyć będzie integracji społeczności lokalnej, większemu zaangaŜowaniu w sprawy wsi, 

zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieŜy oraz rozwojowi organizacji 

społecznych. Efektem tych działań będzie poprawa wizerunku miejscowości jako 

nowoczesnej i estetycznej miejscowości, zamieszkałej przez aktywnych i zorganizowanych 

mieszkańców. 

 
Jako drugie zadanie słuŜące rozwojowi wsi i poprawie warunków Ŝycia jej 

mieszkańców przyjęto modernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji. Realizacja tego zamierzenia 

umoŜliwi – zwłaszcza młodzieŜy –aktywne spędzanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań 

sportowych. Zmodernizowany obiekt będzie teŜ słuŜył organizacji imprez plenerowych 

dla ogółu mieszkańców.  

 

Przedstawiony przez mieszkańców Plan Odnowy Miejscowości RozdraŜew realizowany 

w latach 2010-2016 wpłynie na poprawę warunków Ŝycia mieszkańców miejscowości 

i rozwój gminy RozdraŜew. 

 
 
      
 Przewodniczący Rady Gminy  
                  mgr Renata Zych - Kordus 
 
 
 . 


