
 
Obiekt rekreacyjny oddany do użytku  
 

Zwołaną na dzień 4 lipca 2014r. sesję Rady Gminy poprzedziło symboliczne otwarcie 
nowego obiektu rekreacyjnego na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rozdrażewie. W uroczystości uczestniczyli: radni Rady Gminy Rozdrażew, sołtysi, 
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, osoby zaangażowane w przygotowanie 
i realizację inwestycji.  

Zebranych powitał Wójt Gminy Mariusz Dymarski, który jako inicjator realizacji 
zadania pierwszy dokonał symbolicznego nacięcia wstęgi. Do udziału w przecięciu wstęgi 
poproszeni zostali kolejno: projektant i jednocześnie inspektor nadzoru branży budowlanej - 
Grzegorz Ratajczyk, właściciel firmy MAL-POL wykonującej budowę - Józef Kryś,  
inspektor branży drogowej sprawujący nadzór nad wykonaniem nawierzchni - Piotr Sasin, 
przedstawiciel Urzędu Gminy prowadzący inwestycję - Henryk Szkudłapski. Radę Gminy             
w tej symbolicznej czynności reprezentowała jedyna radna - Jolanta Adamiak. Następnie  
proboszcz rozdrażewskiej parafii – ks. Kanonik Sławomir Siewkowski dokonał   poświecenia 
nowego budynku. Uczestnicy  mieli  również możliwość obejrzenia wystawy „Gmina 
Rozdrażew. 10 lat w Unii Europejskiej” przedstawiającej inwestycje i działania edukacyjne               
i społeczne sfinansowane  ze środków unijnych. Nie mogło również zabraknąć lampki 
szampana i tortu w kształcie nowego obiektu. Z wielką wprawą tort podzielił przewodniczący 
Rady Gminy Artur Jakubek.  

Krótką historię powstania obiektu przedstawił Mariusz Dymarski. Przypomniał, 
że propozycję zagospodarowania terenu GOSiR przedstawił radnym podczas posiedzenia 
komisji 24 sierpnia 2011r. W związku z akceptacją Rady zlecił przygotowanie dokumentacji 
projektowej, która była gotowa 31 maja 2012r., a w lipcu uzyskano pozwolenie na budowę. 
W październiku tego samego roku złożony został wniosek o dofinansowanie budowy                        
z unijnego PROW-u. Już w styczniu 2013r. podpisana została umowa dofinansowania zadania 
kwotą blisko 304.463zł. W październiku w wyniku rozstrzygniętego przetargu 
nieograniczonego realizację zadania powierzono firmie MAL-POL, której oferta opiewała na 
695.342zł.  

Inwestycja pod nazwą „I etap modernizacji i zagospodarowania terenu Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie” obejmowała: wymianę nawierzchni parkingu 
przy ul Sportowej o powierzchni ponad 880m2, wykonanie zejścia z parkingu na teren 
Ośrodka, wykonanie nawierzchni z polbruku miejscu zniszczonego kortu tenisowego                         
i pobudowanie budynku rekreacyjnego z aneksem kuchennym i toaletami (konstrukcja 
drewniana, powierzchnia użytkowa 140,4m2), budowę budynku szatni z zapleczem 
sanitarnym (konstrukcji murowana, powierzchnia użytkowa 86,4m2). Ponadto na terenie 
Ośrodka rozprowadzono instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i oświetleniową 
z 4 słupami oświetleniowymi oraz wymieniono ogrodzenie od strony ul. Sportowej 
i Krotoszyńskiej.  

W trakcie robót ich zakres poszerzono m.in. o dodatkowe utwardzenie terenu 
i dodatkowe okno w budynku rekreacyjnym. Ponadto zakupiono wyposażenie obiektu 
i zamontowano zewnętrzny system monitoringu. Odbiór techniczny odbył się 30 maja 2014r.   
 
 


