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Wstęp
Jednym z podstawowych zadao, jakie stoją przed Polską w okresie integracji z Unią
Europejską jest rozwój i odnowa obszarów wiejskich. Kluczowym jej celem jest wzmocnienie
działao służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju
obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.
Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi,
jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkaoców. Zawiera działania
długofalowe, określone w horyzoncie czasowym na lata 2011-2018. Sporządzenie
i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki
finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie
„Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowid będzie wytyczne dla władz Gminy Rozprza
przy opracowywaniu kierunków rozwoju miejscowości Rozprza.
Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach
wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkaoców wsi
oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności
wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie
na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.
W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące:
1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu
dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury;
2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
3. budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji
turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
4. zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie,
w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
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5. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych,
budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
6. kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Rozprza jest obszar tej miejscowości.
Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów
służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości,
planowane

kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz

z

szacunkowym kosztorysem

i harmonogramem działao.
Podstawą opracowania planu jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rozprza na lata
2007–2013, Studium Uwarunkowao Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Rozprza oraz konsultacje społeczne przeprowadzone wśród mieszkaoców, za pomocą badao
ankietowych.
Niniejszy plan jest dokumentem otwartym stwarzającym możliwośd aktualizacji
w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowao finansowych. Oznacza to, że mogą byd
dopisywane nowe zadania, może zmienid się kolejnośd ich realizacji w zależności
od uruchomienia i dostępu do środków UE.
Plan Odnowy Miejscowości ma zdecentralizowany, lokalny charakter, obejmuje
ograniczony teren jednej miejscowości i przygotowywany jest (przy udziale przedstawicieli
gminy) z inicjatywy i przez mieszkaoców miejscowości.
Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca
zamieszkania, zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany,
popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej
sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania a rolnictwo traci swą
atrakcyjnośd jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi,
szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta.
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Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy:
1.

Plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie,
infrastruktura i środki finansowe.

2.

Zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów
i korygowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej.

3.

Dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkaoców w planowanie
swojej przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów i koncepcji często wymaga
consensusu. Osiągnięty na drodze otwartej dyskusji pozwala na wypracowanie
strategii, z którą będzie identyfikowała się społecznośd lokalna.

4.

Tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron
miejscowości a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom,
które mogą się pojawid w przyszłości. W ten sposób można uniknąd wielu trudności.

Charakterystyka miejscowości
Położenie
Wieś Rozprza jest położona w południowej części powiatu piotrkowskiego
i środkowej części województwa łódzkiego.
Rozprza jest głównym ośrodkiem administracyjnym i siedzibą władz Gminy Rozprza.

Budynek Urzędu Gminy w Rozprzy
Rozprza 2011
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Odległośd do najbliższego miasta – Piotrków Trybunalski to 13 km, 60 km od Łodzi,
148 km od Warszawy. Miejscowośd leży nad rzeką Luciążą.

Przynależnośd administracyjna
Miejscowośd Rozprza to jedno z 34 sołectw wchodzących w skład gminy Rozprza:
Bagno, Bazar, Biała Róża, Białocin, Bryszki, Budy, Cekanów, Cieślin, Ignaców, Janówka,
Kisiele, Kęszyn, Longinówka, Lubieo, Łazy Duże, Łochyosko, Magdalenka, Milejów,
Milejowiec, Mierzyn, Niechcice, Nowa Wieś, Pieoki, Rajsko Duże, Rajsko Małe, Romanówka,
Rozprza, Stara Wieś, Straszów, Świerczyosko, Truszczanek, Wola Niechcicka Stara,
Wroników, Zmożna Wola oraz Rada Osiedla Niechcice.
Ważną, z punktu rozwoju miejscowości funkcję, pełni bliskośd Drogi Krajowej 91.

Mapa 1 – Rozprza na tle Gminy Rozprza

Gmina Rozprza sąsiaduje z następującymi gminami: Wola Krzysztoporska, Sulejów,
Ręczno, Łęki Szlacheckie i Gorzkowice.
Rozprza 2011
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W najbliższej odległości od Rozprzy znajdują się następujące miejscowości: Kęszyn,
Bazar, Stara Wieś, Nowa Wieś, Magdalenka, Ignaców.

Powierzchnia
Sołectwo Rozprza zajmuje powierzchnię 418,0676 ha.

Ludnośd
Według danych z Ewidencji Ludności prowadzonej przez Urząd Gminy Rozprza
(stan na 9 sierpnia 2011 roku) Rozprzę zamieszkuje 1666 osób. Analiza ludności wg struktury
wieku i płci przedstawia się następująco:
mieszkaocy Rozprzy
Rozprza
Kobiety
849
Mężczyźni
817
Ogółem, w tym:
1666
Do 18 lat
354
19-60 kobiety
466
19-65 mężczyźni
546
Źródło: na podstawie danych Urzędu Gminy w Rozprzy

Historia
Nazwa Rozprza najprawdopodobniej pochodzi od słowa "rozprza", które oznacza
przedmiot sporu, bądź też "rozeprza", czyli rozszerzanie. W pierwszym przypadku wiąże się
ona z funkcją sądowniczą, jaką pełniły kasztelanie wczesnośredniowieczne. Druga wersja
nazwy może z kolei wiązad się z okresem, kiedy opolne jednostki terytorialne wchłaniane
były przez większe wspólnoty terytorialne.
Pierwsze ślady osadnictwa w okolicach Rozprzy pochodzą z mezolitu, a znane są ze stanowisk
w Ignacowie i Romanówce, jednakże do wczesnego średniowiecza nie powstała na tych
terenach żadna trwała organizacja terytorialna.
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W początkach paostwa piastowskiego centralna Polska należała do prowincji łęczyckiej, która
z kolei była podzielona na szereg kasztelanii. Jeden z ośmiu ówczesnych kasztelanów miał
swoją siedzibę w grodzie rozpierskim. Kasztelania ta zajmowała powierzchnię ok. 1150 km² i
cechowała się nierównomiernym rozmieszczeniem osadnictwa – niemal cała południowa
częśd nie była zaludniona.
Przez Rozprzę w okresie wczesnego średniowiecza przebiegały ważne szlaki handlowe – z
Gdaoska przez Kraków na Węgry i z Rusi przez Sieradz, Kalisz na Zachód. Ośrodek w Rozprzy
został zlokalizowany na skraju terenów lesistych i na ważnym ciągu komunikacyjnym,
biegnącym z południa na północ, w pobliżu przeprawy w Sulejowie. Tak jak w pozostałych
grodach kasztelaoskich tutaj również pobierane były opłaty celne, ponadto Rozprza pełniła
rolę kontrolną w stosunku do wcześniej wspomnianego szlaku komunikacyjnego i przeprawy.
Kompleks ten znajduje się po wschodniej stronie doliny Luciąży, na gruntach miejscowości
Rozprza i Łochyosko, w odróżnieniu od znajdującego się na zachód od rzeki późniejszego
miasta lokacyjnego.
Gród w Rozprzy rozwijał się w kilku etapach. Pierwszy ma szerokie ramy chronologiczne
(wyznaczone na podstawie datowao ceramiki), gdyż obejmują okres od VI do IX wieku.
Wówczas istniało grodzisko pierścieniowe, które zostało zniszczone w niewyjaśnionych
okolicznościach. Ze względu na walory obronne, na wcześniejszych umocnieniach
wybudowano nowy gród, który przetrwał do połowy X wieku. Jego kres według historyków
mogło przypieczętowad zajmowanie tych ziem przez paostwo Polan. W II połowie X wieku
wykształcił się system osad służebnych i tak na obszarze kasztelani rozpierskiej były to:
Woźniki i Piekary położone w odległości około 15 km na północny zachód od Rozprzy, oraz
znajdujące się w górnym odcinku Luciąży takie osady jak: Bartodzieje, Cieśle i Strzelce. W
trzecim etapie nastąpiła całkowita przebudowa grodu, ponadto została wykopana fosa,
mająca 12 metrów szerokości oraz wybudowany został wał zewnętrzny, co razem tworzyło
system obronny o rozpiętości 30 m. W jego obrębie przebywała głównie załoga wojskowa, o
czym według historyków świadczy brak znalezisk wskazujących na obecnośd kobiet. W tej
fazie trwającej od XI do XIII wieku, Rozprza była już grodem kasztelaoskim. Z tego okresu
pochodzi też pierwsza historyczna wzmianka o Rozprzy zawarta w falsyfikacie mogileoskim z
1065 r., wystawionym przez Bolesława Szczodrego dla klasztoru benedyktynów w Mogilnie,
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w którym wymienia się Rozprzę jako gród, który ma płacid daninę – 7 grzywien. O znaczeniu,
rozwoju i gospodarce w Rozprzy już jako kasztelanii mówi Bulla Gnieźnieoska z 1136 roku
ustanawiająca daniny na rzecz arcybiskupstwa w Gnieźnie. Z treści bulli wynika, iż istniała
tutaj komora celna, karczmy, młyny, odbywały się targi. Świadczy to o rozwoju osad
podgrodowych zajmujących się bezpośrednią obsługą grodu, gdyż targ i karczmy mogły
funkcjonowad tylko na podgrodziu. Zarówno znaleziska archeologiczne jak i informacje
zawarte w bulli pozwalają stwierdzid, iż ówczesna ludnośd trudniła się rolnictwem, wytopem
żelaza (z rud darniowych), łowiectwem i bartnictwem. O burzliwej historii tej miejscowości
świadczy kolejne zniszczenie grodu w XIII wieku, które mogło byd wynikiem najazdu
tatarskiego w 1241 roku lub latach 1259-60, lecz brak na to dostatecznych dowodów.
Podobny los spotkał wówczas osady na podgrodziu. Przy ostatniej odbudowie grodu również
wykorzystano wcześniejsze umocnienia, byd może zyskał on formę stożkową. Jego
egzystencja trwała od XIII do połowy XIV wieku. W tym czasie kompleks ten był znacznie
bardziej rozwinięty niż w poprzednich okresach, jednakże miał on nadal charakter wojskowy.
Ślady gwałtownego pożaru oraz elementy uzbrojenia znalezione na szczycie wału świadczą o
koocu istnienia grodu w Rozprzy w warunkach wojennych. Dalsze dzieje Rozprzy związane są
z istniejącym po zachodniej stronie doliny miastem lokacyjnym, którego lokacja nastąpiła
przed 1344 r.
Od XIV wieku Rozprza rozwijała się w cieniu szybko rozbudowującego się Piotrkowa
Trybunalskiego. W okresie późnego średniowiecza Rozprza stała się miastem prywatnym.
Pod koniec XVIII wieku Rozprza liczyła niewiele ponad 300 mieszkaoców, co sytuuje ją wśród
mniejszych miast, mających charakter rolniczy. W wyniku II rozbioru Polski znalazła się w
zaborze pruskim. Jednakże już w 1815 roku weszła w skład Królestwa Polskiego,
pozostającego pod kuratelą Rosji. Ważnym wydarzeniem w rozwoju okolic Rozprzy była
budowa kolei warszawsko-wiedeoskiej w latach 1846-47. Szczególne znaczenie dla Rozprzy
miały represje carskie po powstaniu styczniowym, gdy w 1869 r. wiele miast, w tym właśnie
Rozprza, utraciło prawa miejskie.
W okresie II wojny światowej częściowemu zniszczeniu uległo grodzisko w Rozprzy. Pozostała
tylko jego wschodnia częśd.
Rozprza 2011
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W roku 1965 dla upamiętnienia 900-lecia powstania grodu Rozprza ustawiono na prastarym
grodzisku pamiątkowy głaz oraz tablicę z wyrytymi datami 1065 – 1965.

Struktura przestrzenna
W Rozprzy dominantą przestrzenną stanowi kościół parafialny rzymsko-katolicki
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny który jest najwyższym obiektem w promieniu
kilku kilometrów.
Wspólną przestrzeo stanowi rynek, park i plac targowy. Funkcję miejsca spotkao
mieszkaoców na przestrzeni otwartej pełni centrum miejscowości (rynek) oraz stadion
sportowy.

Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości
Informacje na temat zasobów służących odnowie miejscowości Niechcice zostały
sporządzone na podstawie:


analizy ankiet, przeprowadzonych wśród mieszkaoców sołectwa



wizji lokalnej



danych Urzędu Gminy Rozprza

W analizie wzięto pod uwagę najważniejsze z punktu widzenia rozwoju i odnowy wsi zasoby:
zasoby przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, infrastruktura społeczna, infrastruktura
techniczna, gospodarka i rolnictwo oraz kapitał społeczny i ludzki.

Zasoby przyrodnicze
Obszar Rozprzy znajduje się w makroregionie Wzniesieo Południowo Mazowieckich.
Rzeźba terenu jest falista, urozmaicona. Obok wzniesieo występują głęboko wcięte doliny
cieków wodnych. Budowa geologiczna charakteryzuje się różnorodnością.
Na terenie miejscowości brak jest naturalnych, większych zbiorników wodnych a
rzekami przepływającymi przez Rozprzę są Luciąża i Dąbrówka.
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Rzeka Luciąża
Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Przyglowluciaza.JPG&filetimestamp=20060516090743

Warunki glebowe Rozprzy są niekorzystne, podobnie jak na pozostałym terenie gminy.
Obszar dzisiejszej gminy Rozprza pokrywał niegdyś lądolód środkowopolski. Dlatego gleby
tego rejonu związane są z jego działalnością i w większości są utworami piaszczystymi,
piaszczysto-gliniastymi i gliniastymi. Wykształcone zostały na piaskach luźnych słabogliniastych lub gliniastych (gleby bielicowe i rdzawe) oraz na glinach lekkich i średnich
lub piasków na glinie (gleby brunatne i płowe). Znaczna częśd gleb przeznaczona jest pod
grunty orne. Najwięcej gleb w sołectwie (86,48%) charakteryzuje się klasami bonitacyjnymi
IV – VI.
Obszar gminy i Rozprzy nie należy do zasobnych w surowce mineralne. W najbliższej
odległości zlokalizowane są jedynie szerzej występujące złoża kruszywa naturalnego w Woli
Niechcickiej Starej oraz w miejscowości Łazy Duże. W Kopalni Wola Niechcicka Stara zasoby
kruszywa wynoszą około 71 tys. ton, a w Kopalni Wola Niechcicka Stara zasoby geologiczne
kruszywa około 7 tys. ton i eksploatowane są okresowo.
Lesistośd terenu, w samej miejscowości nie jest wysoka, występują nieliczne skupiska
drzew liściastych oraz iglastych. Większym stopniem zalesienia charakteryzuje się wschodnia
częśd miejscowości. Łącznie lasy zajmują 14,6% powierzchni sołectwa.
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Dziedzictwo kulturowe
Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Rozprza uwzględnia następujące obiekty:
Lp. MIEJSCOWOŚD
OBIEKT
Rozprza
cmentarz rzymsko-katolicki

ULICA NR
- POSESJI

1

Rozprza

cmentarz żydowski

Rozprza

kościół parafialny rzymskokatolicki
p.w. Nawiedzenia
Najświętszej Marii
Panny

Rozprza

Park

Rozprza

plebania parafii rzymsko katolickiej
p.w. Nawiedzenia
Najświętszej Marii
Panny

Rozprza

miejski układ przestrzenny

teren po zach. stronie
drogi polnej nr 448,
przez drogę
graniczy z cmentarzem
rzymsko-katolickim

2

3

Rynek
Piastowski 23

teren po północnej
stronie rzeki
Bogdanówki, za
Ośrodkiem Zdrowia

4

5

6

LOKALIZACJA
teren pomiędzy drogą w
kierunku Rozprza-Nowa
Wieś
oznaczoną nr 445 i polna
drogą oznaczona nr 448

Rynek
Piastowski
22a

centrum miejscowości
Rozprza

Infrastruktura społeczna
W miejscowości Rozprza przy ul. Sportowej 12A mieści się Gimnazjum im. Jana Pawła II,
przy ul. Szkolnej 1 Szkoła Podstawowa, przedszkole Gminne mieści się przy ul. Kościuszki.
Gimnazjum w Rozprzy mieści się w nowopowstałym budynku. Obecnie oddane do użytku
jest 18 sal lekcyjnych, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, pracownia informatyczna z
dostępem do internetu i biblioteka szkolna (1530 książek). Budynek wyposażony jest w
instalację elektryczną, wodną, sanitarną i centralne ogrzewanie olejowe. Całkowita
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powierzchnia użytkowa wynosi 6933,71 m2. Do wykonania pozostało już tylko wykonanie
elewacji i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Obecnie uczęszcza do gimnazjum 404
dzieci, zatrudnionych jest 30 nauczycieli i 9 pracowników obsługi.

Gimnazjum w Rozprzy

Szkoła Podstawowa w Rozprzy. Budynek trzykondygnacyjny o pow. 1200 m2 oddany do
użytku w 1971 r. Stropodach pokryty papą. (wymiana 1999 r.) Okna PCV zamontowane w
2002 r. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – sanitarną, ogrzewanie
olejowe (2001 r), posiada 17 sal lekcyjnych, w tym niepełnowymiarowa sala gimnastyczna
(remont 2004 r.), boisko asfaltowe do małych gier zespołowych oddane w 1997 roku,
stołówkę z zapleczem kuchennym, pracownię informatyczną z dostępem do internetu i
bibliotekę szkolną (7855 książek). Do szkoły uczęszcza 345 dzieci. Zatrudnionych jest 25
nauczycieli i 9 pracowników obsługi.

Szkoła Podstawowa w Rozprzy
Rozprza 2011
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Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

rok szkolny

liczba
uczniów

liczba
liczba
liczba uczniów
pedagogów
pedagogów

2010/2011

320

27

347

38

2009/2010

318

26

344

40

2008/2009

328

27

380

38

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Rozprzy.

Przedszkole
Nowe przedszkole w Rozprzy działa od 1 września 2009r. Przedszkole jest spełnieniem
marzeo kilku pokoleo mieszkaoców Rozprzy. Obecnie uczęszcza do tej placówki 122 dzieci z
33 miejscowości całej gminy Rozprza. Pod fachową opieką dzieci zdobywają wiedzę i
rozwijają swoje talenty. Uczestniczą w zajęciach plastycznych, muzycznych i komputerowych.
Uczą się także języka angielskiego. Przedszkole jest nowoczesnym obiektem szkolnym,
wyposażonym w ekologiczny system ogrzewania. Zbudowane zostało za kwotę prawie 3,5
miliona złotych. Na realizacje zadania gmina uzyskała środki w ramach Regionalnego
Programu

Operacyjnego

Województwa

Łódzkiego

na

lata

2007-2013

–

kwota

dofinansowania 2,2 mln złotych, natomiast z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej otrzymaliśmy finansowe wsparcie na zakup pompy ciepła.
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Przedszkole w Rozprzy
Źródło: Zasoby Urzędu Gminy Rozprza
Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy
W Rozprzy oprócz dwóch bibliotek szkolnych działa biblioteka gminna. Odgrywa ważną rolę
w życiu kulturalnym Rozprzy. Odbywają się w niej:





lekcje biblioteczne,
konkursy biblioteczne, literackie i plastyczne,
spotkania autorskie,
wystawy literackie, jubileuszowe, narodowe i nowości wydawniczych.

W 2003 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy zajęła pierwsze miejsce (spośród
dziewięciu bibliotek gminnych naszego powiatu) w konkursie "Biblioteka Roku 2003”
i otrzymała talon na książki na kwotę 1000 zł. Również w 2003 roku, kierownik Biblioteki Publicznej w
Rozprzy, Marianna Bełdowska otrzymała nagrodę książkową za wieloletnią pracę, popularyzację
czytelnictwa i bibliotek na własnym terenie. Mimo trudności finansowych z utrzymaniem bibliotek
pełnią ważną rolę kulturową i są ważnym centrum informacji o świecie i gminie.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy

W Rozprzy mieści się także Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RO-MED. Celem
Zakładu jest udzielanie świadczeo zdrowotnych z zakresu świadczenia podstawowej opieki
zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu
osób potrzebujących tych świadczeo i objętych kontraktem. Świadczenia podstawowej
opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1 statutu jednostki, obejmują swoim zakresem
świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne z zakresu medycyny
ogólnej, rodzinnej i pediatrii. Na terenie miejscowości funkcjonuje punkt apteczny.

Budynek komunalny, w którym mieszczą się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RO – MED
i Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy

W Rozprzy funkcjonuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Działa on na zasadach jednostki
budżetowej gminy i jest finansowany z zadao własnych gminy oraz z zadao zleconych.
Rozprza 2011
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Ośrodek zajmuje się przede wszystkim przyznawaniem, wypłatą i rozliczaniem zasiłków z
pomocy społecznej. Wypłaca zasiłki stałe, okresowe i dodatki rodzinne. Realizuje także
program dożywiania dzieci w szkołach. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rozprzy określają następujące przepisy prawne:


ustawa z dnia 15 kwietnia 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64,
poz.593 z późn.zm.)
 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 z 2003
r., poz.228 z późn.zm.).
O pomoc społeczną mogą ubiegad się osoby i rodziny znajdujące się
w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są one w stanie pokonad, wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
W budynku Ośrodka Pomocy Społecznej działa również Gminny Zespół Oświaty oraz Gminna
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Infrastruktura techniczna
Niezwykle istotne dla oceny szans rozwojowych gminy jest przeanalizowanie powiązao
komunikacyjnych z drogami krajowymi w ramach regionu i ocena, jak miejscowośd
sytuuje się w systemie tych powiązao. Rzuca się w oczy dobre powiązanie komunikacyjne
Rozprzy z takimi ośrodkami miejskimi jak:
→ Łódź (ok. 60 km): na północ drogą krajową nr 91, a następnie drogą krajową
nr 1
→ Piotrków Trybunalski (13 km): bezpośrednio na północ drogą nr 91
Ponadto przez teren miejscowości przebiega linia kolejowa z przystankiem kolejowym i
bocznicą, droga krajowa nr 91, droga powiatowa nr 1520E oraz drogi gminne.
Przez teren Rozprzy kursują autobusy PKS i prywatni przewoźnicy z częstotliwością
zaspokajającą lokalne potrzeby społeczności w tym zakresie.
Stan dróg w miejscowości jest zadawalający. Większośd dróg w Rozprzy, stanowią drogi
o nawierzchni bitumicznej. Pozostałe to drogi utwardzone tłuczniem oraz drogi
o nawierzchni żwirowej.
Stan zaopatrzenia w wodę jest relatywnie dobry. Długośd sieci wodociągowej w 100 %
zaspokaja potrzeby ludności. Wszyscy mieszkaocy są podłączeni do sieci
Rozprza 2011
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Możliwośd korzystania ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej ma obecnie około 80 %
mieszkaoców Rozprzy i jest to stosunkowo nowa sied. Pozostali mieszkaocy muszą gromadzid
ścieki w szczelnych zbiornikach (szamba).
Ścieki z terenu Rozprzy odbiera oczyszczalnia ścieków w Rozprzy. Oczyszczalnia była
rozbudowana w 2009 roku.
Głównym źródłem zaopatrzenia Rozprzy w ciepło są kotłownie indywidualne,
najczęściej zaopatrzone w piece na koks, węgiel i gaz (propan-butan). Gmina nie posiada
sieci gazu ziemnego, dlatego mieszkaocy korzystają z propanu-butanu w butlach.
Energia elektryczna dostarczana jest dla odbiorców w Gminie Rozprza magistralnymi
napowietrznymi liniami 15 kV, wyprowadzonymi ze stacji 110/15 kV: „Piotrków Wschód”
oraz „Gorzkowice”. Przez teren gminy przebiega napowietrzna linia 110 kV „Piotrków
Wschód – Piaski”.
W Gminie Rozprza istnieje rozbudowana sied telefonii stacjonarnej i komórkowej.
Z urządzeo podstawowych należy wymienid: linię światłowodową przebiegającą wzdłuż drogi
Piotrków – Kamieosk, linię kablową w rejonie Janówki i Milejowic przebiegającą na kierunku
wschód – zachód, dwa maszty telefonii komórkowej (różnych operatorów) zlokalizowane
w Rozprzy oraz jeden maszt w Lubieniu. Ponadto przez teren gminy przebiega pas radiolinii
relacji Majków – Radomsko.

Gospodarka i rolnictwo
Rolnictwo odgrywa coraz mniejszą rolę dla mieszkaoców Rozprzy. Niemal nie występują
gospodarstwa, w których uprawa roli była by podstawą utrzymania. Dla większości
gospodarzy uprawa roślin i hodowla zwierząt ma znaczenie uboczne. Przyczyną takiego stanu
rzeczy jest duże rozdrobnienie gospodarstw ( średnia to ok 5 ha), słabe klasy gleb oraz niska
rentownośd produkcji rolniczej. W tej sytuacji szansą dla mieszkaoców staje się rozwój
drobnej wytwórczości, handlu i usług oraz stworzenie interesującej oferty dla inwestorów.
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ZESTAWNIENIE POWIERZCHNI UŻYTKÓW
Powierzchnia (ha)
Rodzaj użytku
Rozprza
rola
203,7001
łąki
26,1147
pastwiska
12,6346
las
61,3372
grunty zadrzewione i zakrzewione
sad
nieużytki
drogi
kolej
wody płynące
budynki
tereny przemysłowe
inne tereny zabudowane
zurbanizowane tereny
niezabudowane

4,0300
2,2805
2,8430
11,8499
11,4500
1,830
47,6158
8,7433
17,1150

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
rowy
RAZEM

1,700
2,4945
418,0676

0,4990

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.

Gospodarka w Rozprzy jest dobrze rozwinięta, w porównaniu do okolicznych
miejscowości. Wg danych Urzędu Gminy Rozprza (stan na lipiec 2011 roku) do największych
podmiotów zaliczyd można:

Ważniejsze podmioty gospodarcze działające na terenie Rozprzy
L.p. Nazwa podmiotu
Adres
1 Elanda, Zakład Produkcji Środków Farmaceutycznych
Ul. Sportowa 9
2 KODREWEX PHU Tartak
Ul. Kolejowa 8
3 PPHU ROL-BUD
Ul. Rynek Piastowski 2
4 Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej
Ul. Rynek Piastowski 8
5 AUTO COLOR
Ul. Świerczewskiego 40 c
6 Delikatesy
Ul. Rynek Piastowski 18
7 Firma Handlowo-Usługowa
Ul. Kolejowa 8a
8 Firma Handlowa ARDOM
Ul. Kościuszki 4
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9
10
11
12
13

PHU EKOTERMEX
PHU MURTYNK
PHU Ogrodnik
PHU REMAR
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozprzy

Ul. Piotrkowska 30
Ul. Kościuszki 55
Ul. Rynek Piastowski 14
Ul. Rynek Piastowski 19
Ul. Sportowa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Danych Urzędu Gminy Rozprza

Istniejące podmioty gospodarcze nie są w stanie zapewnid mieszkaocom pełnego
zatrudnienia, są to z reguły mikro przedsiębiorstwa zatrudniające kilku pracowników.

Kapitał społeczny i ludzki
Mieszkaocy Rozprzy poszczycid się mogą własnym klubem Sportowym – Gminny Klub
Sportowy „Czarni” Rozprza, który funkcjonuje już ponad 63 lata. Obecnie klub
znajduje się w piotrkowskiej A Klasie. Szansą na lepsze wyniki może stad się odnowienie
stadionu sportowego oraz budynku szatni, który oprócz funkcji rekreacyjnych może pomóc
w nawiązywaniu nowych kontaktów społecznych pomiędzy mieszkaocami z terenu sołectwa
i okolicznych miejscowości. Ponadto może stanowid miejsce organizacji imprez i spotkao.

Czarni Rozprza
Źródło: http://czarnirozprza.futbolowo.pl
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Kole Gospodyo Wiejskich „Kasztelanka”
Zespół Ludowy „Kasztelanka” został założony w 1980 roku przy Klubie Rolnika.
Obecnie liczy 13 członkio. Panie zawsze aktywnie biorą udział w uroczystościach na terenie
gminy, jak też w przeglądach kulturalnych. Mają na swoim koncie wiele nagród i wyróżnieo.

Występ KGW Rozprza podczas obchodów II Dni Rozprzy

Ochotnicza Straż Pożarna
Głównym miejscem spotkao i zebrao w Rozprzy jest budynek Strażnicy Ochotniczej
Straży Pożarnej. Służy on także mieszkaocom jako miejsce organizacji imprez: komunii, wesel
itp. Strażacy są bardzo aktywni i zaangażowani w życie społeczne i kulturalne Rozprzy jak i
całej gminy. Współorganizują imprezy kulturalne, biorą udział we wszystkich uroczystościach
paostwowych, kościelnych i okolicznościowych gminy.
Pierwsza wzmianka z kronik parafialnych dotycząca działao gaśniczych pochodzi z roku 1759,
jednak za datę utworzenia jednostki OSP Rozprza należy przyjąd rok 1906. Wtedy to z
inicjatywy księdza kanonika Mariana Fulmana – proboszcza tutejszej parafii, utworzona
została Parafialna Ochotnicza Straż Ogniowa a 22 grudnia 1906 roku została zarejestrowana
w Piotrkowskiej Komisji d/s Stowarzyszeo.
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Przy OSP Rozprza działa reaktywowana w roku 1996 orkiestra dęta, która czynnie uczestniczy
w życiu kulturalnym gminy oraz uroczystościach religijnych.
Jednostka OSP Rozprza uczestniczy w akcjach ratowniczo – gaśniczych jako wiodąca w
gminie i bierze udział corocznie średnio w prawie 70% tych zdarzeo.
Druhowie OSP Rozprza oprócz działalności sportowej biorą udział we wszystkich imprezach
sportowych i kulturalnych na terenie gminy i parafii Rozprza. Zawsze uczestniczą we
wszystkich uroczystościach religijnych.
Obecnie jednostka OSP Rozprza jest największą liczebnie w gminie Rozprza, zrzesza
140 członków, w tym: 66 czynnych, 31 kobiet, 19 honorowych, 24 członków Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych (12 MDP żeoska i 12 MDP męska).
Strażacy-ratownicy OSP Rozprza ukooczyli różne szkolenia i kursy, umożliwiające im udział
w akcjach ratowniczo-gaśniczych, do których wykorzystują posiadany sprzęt podstawowy i
specjalistyczny.

Budynek należący do Jednostki OSP Rozprza

Orkiestrze Dętej KASZTELANIA
Działa przy OSP w Rozprzy od 1997 roku. Nazwę przyjęła w dowód pamięci
o czasach, kiedy Rozprza była grodem kasztelaoskim. Zespół liczy 28 osób. Uświetniają
swoimi występami uroczystości paostwowe i kościelne odbywające się na terenie gminy,
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odnosząc
przy
i wojewódzkich.

tym

sukcesy

na

przeglądach

powiatowych

Orkiestra Dęta Kasztelania z OSP Rozprza

Kościół parafialny w Rozprzy

Kościół parafialny w Rozprzy

W Rozprzy znajduje się „Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny Matki
Życia”. Pierwsze wzmianki o drewnianym kościele w Rozprzy pochodzą z 1406 roku
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(najprawdopodobniej pierwotny kościół istniał w grodzisku Rozprzy położonym pomiędzy
obecną osadą Rozprza, a miejscowością Łochyosko, na prawym brzegu rzeki Luciąży, zanim
został zlokalizowany w obecnym miejscu, czyli centrum Rozprzy). W latach 1763-67 roku na
miejscu budowli drewnianej został wystawiony kościół murowany z fundacji Szymona
Zaremby. W latach 1914-19 świątynię przebudował architekt Feliks Nowicki. Z dawnego
kościoła zachowano cztery przęsła nawy, sklepione kolebkowo z lunetami i dolną częścią
wieży. Kościół jest murowany z cegły i otynkowany. Wewnątrz znajdują się cztery ołtarze
z rokokowymi ornamentami. W jednym z ołtarzy znajduje się obraz Matki Bolesnej
z Dzieciątkiem sprzed 1676 roku w sukience z 1713 roku. Na uwagę zasługują, znalezione na
strychu nad zakrystią, dwie dwumetrowe rzeźby z drzewa lipowego pochodzące z XVI wieku,
które zostały umieszczone nad ołtarzem głównym. Rzeźby te pochodzą jeszcze ze starego
drewnianego kościoła. Przedstawiają św. Mikołaja i św. Stanisława biskupa krakowskiego. W
2004 roku wykonano renowację elewacji zewnętrznej kościoła, a także remont wieży. Przy
kościele znajduje się zabytkowa organistówka z XVIII wieku.

Na terenie gminy i Rozprzy działa kilka organizacji, które włączają się w życie kulturalne
gminy. Są to:
- Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – Okręg Piotrków Tryb. z/s w Rozprzy
- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Kombatantów z/s w Rozprzy
- Polski Związek Wędkarski – Koło w Rozprzy
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło w Rozprzy
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło w Rozprzy
- harcerska 36 Brygada im. Zygmunta Kałużnego
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Poniżej przedstawiono zestawienie zasobów Rozprza z uwzględnieniem wizji lokalnej
i analizy badao ankietowych.

Rodzaj zasobu

Brak

Jest o
Jest o
Jest o
znaczeniu znaczeniu znaczeniu
małym
średnim
dużym

Środowisko przyrodnicze
- walory krajobrazu

X

- walory przyrodnicze

X

- wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)

X

- gleby

X

- kopaliny

X

Środowisko kulturowe
- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe

X

- walory zagospodarowania przestrzennego

X

- zabytki

X

- zespoły artystyczne

X

Dziedzictwo religijne i historyczne
- miejsca, osoby i przedmioty kultu

X

- święta, odpusty, pielgrzymki

X

- tradycje, obrzędy, gwara

X

- legendy, podania i fakty historyczne

X
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- ważne postacie historyczne

X

- specyficzne nazwy

X

Obiekty i tereny
- działki pod zabudowę mieszkaniową

X

- działki pod domy letniskowe

X

- działki pod zakłady usługowe i przemysł

X

- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po
przemysłowe
- tradycyjne obiekty
spichlerze, młyny)

gospodarskie

wsi

X

(kuźnie,

X

- place i miejsca publicznych spotkao

X

- miejsca sportu i rekreacji

X

Gospodarka, rolnictwo
- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)

X

- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe

X

- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne

X

Sąsiedzi i przyjezdni
- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria
komunikacyjna, atrakcja turystyczna)

X

- ruch tranzytowy

X

- przyjezdni stali i sezonowi

X

Instytucje
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- placówki opieki społecznej

X

- szkoły

X

- Dom Ludowy

X

Ludzie, organizacje społeczne
- OSP

X

- Koła Gospodyo Wiejskich

X

- Stowarzyszenia

X

Ocena mocnych i słabych stron miejscowości
Analiza SWOT jest uniwersalnym narzędziem analizy strategicznej. Technika
analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji na cztery grupy (cztery
kategorie czynników strategicznych):


S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę
miejscowości



W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabośd, barierę, wadę
miejscowości



O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanej miejscowości
szansę korzystnej zmiany



T (Threats) – zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanej miejscowości
niebezpieczeostwo zmiany niekorzystnej.
Następnie informacje posegregowane według opisanych kryteriów na cztery grupy są

zapisywane w czterodzielnej macierzy strategicznej, w której lewa połowa zawiera dwie
kategorie czynników pozytywnych a prawa - dwie kategorie czynników negatywnych.
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mocne strony
Dobre powiązania komunikacyjne
z dużymi ośrodkami miejskimi –
znaczna liczba powiązao komunikacji
PKS
Funkcjonujący na terenie
miejscowości ośrodek zdrowia wraz
z punktem aptecznym
Duża liczba imprez rekreacyjnosportowych
Zespół Szkolno Gimnazjalny i
przedszkole
Wolne tereny rozwojowe
w zakresie mieszkalnictwa
Wysoki stopieo zwodociągowania
Działalnośd klubu sportowego
Działalnośd Ochotniczej Straży
Pożarnej

























słabe strony
Niewielka przeciętna powierzchnia
gruntów rolnych
Ograniczona przepustowośd
istniejącej oczyszczalni ścieków
Ograniczone możliwości finansowe
budżetu gminy na inwestycje
Niedostateczna długośd dróg
o nawierzchni bitumicznej,
brak chodników zwłaszcza w
miejscach o szczególnym znaczeniu
dla miejscowości.
Brak boiska ze sztuczną
nawierzchnią
Uboga oferta turystyczna przy
wysokich zasobach kulturowych
Brak dużych, prężnych zakładów
pracy
Brak Gminnego Centrum Kultury
Złe warunki lokalowe Gminnej
Biblioteki Publicznej w Rozprzy
Zaniedbane centrum miejscowości

Szanse
zagrożenia
Wzrost liczby podmiotów
 Wzrost bezrobocia w regionie
gospodarczych
 Niepełne wykorzystanie szans, jakie
Budowa i modernizacja obiektów
dają zewnętrzne środki, w tym
sportowych
fundusze UE
Powstanie Gminnego Centrum
Kultury
Wykorzystanie zasobów
miejscowości do przyciągnięcia
turystów (remont rynku, poprawa
dostępu do zabytków)
Poprawa warunków lokalowych
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Rozprzy
Dalszy wzrost osadnictwa
Możliwośd pozyskania środków
finansowych UE na inwestycje
Nawiązanie współpracy
z sąsiednimi miejscowościami
i gminami
Rozwój oświaty i społeczeostwa
informacyjnego
Zaangażowanie społeczności lokalnej
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w rozwój wsi i zachowanie
dziedzictwa historycznego

Opis planowanych działao inwestycyjnych
Z opracowanych dla gminy Rozprza dokumentów strategicznych, sugestii mieszkaoców
oraz wyników analizy SWOT wynikają poniższe inwestycje zaplanowane na najbliższe lata
dla Rozprza. Zadania te mają na celu poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej miejscowości
tworzącej wizerunek całej gminy.
1. „Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy oraz ulic przyległych”
Okres realizacji: lata 2011-2017
Partnerzy: Gmina Rozprza
Źródło finansowania: Budżet Gminy Rozprza, środki otrzymane w wyniku
pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego w ramach „Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013”
Koszt inwestycji (przewidywany): 8 000 000,00 zł
Inwestycja ma na celu poprawę atrakcyjności turystycznej, warunków życia
mieszkaoców Rozprzy oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej w
centrum miejscowości.
2. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rozprzy”
Okres realizacji: lata 2011-2012
Partnerzy: Gmina Rozprza
Źródło finansowania: Budżet Gminy Rozprza, środki otrzymane w wyniku pozytywnego
rozpatrzenia wniosku złożonego w ramach „Program budowy wielofunkcyjnych boisk
sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” lub „Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013”
Koszt inwestycji (przewidywany): 800 000,00
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Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkaoców poprzez polepszenie
wizerunku miejscowości Rozprzy oraz możliwości w zakresie krzewienia kultury
fizycznej, wzrostu możliwości i jakości prowadzonych działao sportowych.
3. „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Rozprza – Nowa Wieś wraz z
oświetleniem oraz budową zatoki parkingowej przy cmentarzu w Rozprzy”
Okres realizacji: lata 2011-2013
Partnerzy: Gmina Rozprza
Źródło finansowania: Budżet Gminy Rozprza, środki otrzymane w wyniku pozytywnego
rozpatrzenia wniosku złożonego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013”

Koszt inwestycji (przewidywany): 677 000,00
Celem inwestycji jest polepszenie warunków dostępu do zabytkowego cmentarza
oraz kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkaoców sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę
chodnika z zatoką parkingową. Lokalizacja inwestycji uwarunkowana jest m.in.
walorami kulturowymi, poprawą estetyki obszaru i bezpieczeostwa mieszkaoców.
4. „Adaptacja budynku komunalnego na potrzeby utworzenia Gminnego
Centrum Kultury w Rozprzy”
Okres realizacji: lata 2013-2016
Partnerzy: Gmina Rozprza
Źródło finansowania: Budżet Gminy Rozprza, środki otrzymane w wyniku pozytywnego
rozpatrzenia wniosku złożonego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013”
Koszt inwestycji (przewidywany): 2 500 000,00
W ramach inwestycji zostanie wyremontowany pawilon handlowy na potrzeby
kulturowe. Celem inwestycji jest zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w
zakresie dostępu do obiektów kultury.
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Opis obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkaoców
W Rozprzy znajdują się dwa miejsca związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów
społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w
szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia
ulicznego.

Centrum miasta
Zabytkowe centrum (Rynek Piastowski) miejscowości jest wpisane do ewidencji zabytków
konserwatora zabytków. Omawiany obszar położony jest w historycznym centrum
Rozprzy złożonym z dwóch wnętrz urbanistycznych: regularnego rynku i długiego
trójkątnego placu pełniącego wcześniej funkcje targowe, przeciętych obecnie drogą
krajową, z tradycyjną 1 i 2 kondygnacyjną zabudową w układzie kalenicowym
pochodzącą z XIX i XX wieku z dominantą kościoła parafialnego o mniejszą- wieżyczką
straży pożarnej.
Centrum Rozprzy stanowi szczególne miejsce dla mieszkaoców ze względu na znaczenie
historyczne oraz tradycyjne miejsce handlowe. Rynek Piastowski znajdujący się w
zabytkowym centrum miejscowości od wieków jest miejscem sprzyjającym
nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz miejscem prowadzenia działalności
gospodarczej.

Centrum miejscowości
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Cmentarz rzymsko-katolicki
Cmentarz jest wpisany do Gminnej Ewidencji zabytków Gminy Rozprza. Cmentarz
znajduje się na terenie przy drodze gminnej Rozprza-Nowa Wieś w południowej
części miejscowości Rozprza. Mimo że sam cmentarz oraz droga prowadząca do
niego znajduje się w Rozprzy to teren przylegający do niego od wschodu i południa
należy do Nowej Wsi. Cmentarz jest miejscem pochówku mieszkaoców Rozprzy i
okolicznych miejscowości. Granice cmentarza są zaznaczone murem. W okolicy nie
ma parkingu oraz chodnika umożliwiającego bezpieczny dostęp do miejsca o
szczególnym znaczeniu dla mieszkaoców oraz dla turystów.

Zabytkowy cmentarz
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