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DZIAŁOSZYN 

Biuletyn 

 Dobiega kooca kadencja samorządowa 2014 - 2018. 
Z tej okazji pragnę do Paostwa rąk oddad sprawozdanie 
podsumowujące pracę burmistrza Miasta i Gminy Działo-
szyn oraz Rady Miejskiej w Działoszynie. 
 Należy podkreślid, że był to niełatwy czas dla samo-
rządów, pełen dynamicznych reform oraz istotnych zmian, 
które wpłynęły na pracę jednostek administracji publicznej. 
Niezależnie od napotykanych ograniczeo i trudności,  
w ostatnich latach gmina Działoszyn zrobiła kolejny krok do 
przodu. Dzięki stabilności gospodarczej i dobrej sytuacji 
finansowej mogliśmy pozwolid sobie na realizację dużych 
przedsięwzięd oraz inwestycji finansowanych nie tylko ze 
środków własnych, lecz przede wszystkim z wykorzysta-
niem funduszy pozabudżetowych, zarówno unijnych, jak  
i krajowych. 
  Na przestrzeni czterech ostatnich lat wybudowali-
śmy i zmodernizowaliśmy dziesiątki kilometrów dróg, chod-
ników, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Należy podkre-
ślid, iż korzystając z własnych środków budżetowych, prze-
prowadzaliśmy także modernizację dróg zarządzanych 
przez samorząd powiatu pajęczaoskiego. 
  Gminna infrastruktura była systematycznie moder-
nizowana. Wybudowaliśmy wiele nowych dróg, chodników 
oraz parkingów, które znacznie poprawiły bezpieczeostwo 
w naszej gminie. W tym też celu zostało przebudowane 
skrzyżowanie ulicy Ogrodowej z ulicą Piłsudskiego, gdzie 
zamontowano sygnalizację świetlną oraz uaktualniono 
oznakowanie pionowe i poziome. Kolejną inwestycją, po-
prawiającą bezpieczeostwo mieszkaoców, jest rozpoczęcie 
prac przy budowie ciągu pieszo-rowerowego łączącego 
Działoszyn z Trębaczewem. Projekt ten obejmuje również 
doświetlenie tego odcinka drogi krajowej. 
 W zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
rozbudowano sied wodociągową, kanalizacyjną oraz desz-
czową, które wpłynęły na rozwój miejscowości naszej gmi-
ny pod kątem budownictwa usługowego, przemysłowego  
i mieszkaniowego. 
 Z myślą o najmłodszych mieszkaocach naszej gminy 
powstają nowe place zabaw. Dla dzieci i młodzieży buduje-
my wielofunkcyjne boiska. W tym roku nowe obiekty spor-
towe powstaną przy Zespole Szkół w Trębaczewie oraz 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkole Podstawowej nr 2  
w Działoszynie. 
 Większośd gminnych szkół i przedszkoli przeszło 
gruntowne remonty, polegające na termomodernizacji 
obiektów, modernizacji ogrzewania, przebudowie i doposa-
żeniu stołówek szkolnych i przedszkolnych, wyremontowa-
niu sal lekcyjnych oraz wzbogaceniu pracowni w potrzebne 

pomoce dydaktyczne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
rodziców najmłodszych mieszkaoców naszej gminy, wybu-
dowaliśmy nowoczesny żłobek. Na budowę oraz funkcjo-
nowanie żłobka „Kubusia Puchatka” pozyskaliśmy fundusze 
z programów ministerialnych. 
 W celu poprawy jakości życia społeczności naszej 
gminy oraz w trosce o środowisko realizujemy dwa progra-
my dotacyjne. W ramach pierwszego z nich zamontowano 
instalacje solarne, a dzięki drugiemu mieszkaocy uzyskali 
dofinansowanie do wymiany pieców. Obydwa projekty 
cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkaoców. W kolej-
nych latach planujemy kontynuowanie dotacji na wymianę 
pieców oraz pozyskanie funduszy na instalacje fotowolta-
iczne. 
 Kolejną inwestycją, na którą pozyskaliśmy dofinan-
sowanie ze środków unijnych w kwocie 5 487 001,54 zł, jest 
„Budowa Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji  
w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nad-
warciaoskiego – produktu turystycznego województwa 
łódzkiego – etap II”. W ramach tego projektu powstaną 
m.in. boiska wielofunkcyjne, basen, skatepark, siłownie 
zewnętrzne, park linowy, ścieżki zdrowia. Ponadto powsta-
ną dwie ścieżki rowerowe oraz zagospodarowany zostanie 
teren na wyspie. Łączny koszt zadania wyniesie  
9 073 325,20 zł. 
 Kadencja 2014 - 2018 obfitowała w wiele wydarzeo 
kulturalnych skierowanych zarówno do mieszkaoców, jak  
i naszych gości. Miały one na celu promocję gminy i pod-
kreślenie jej walorów. Ważnym wydarzeniem było podpisa-
nie Aktu Współpracy i Przyjaźni pomiędzy Miastem i Gminą 
Działoszyn a słoweoską gminą Črna nad Koroškem, dające-
go możliwośd współpracy na różnych płaszczyznach. 
 Przez cztery lata współpracowaliśmy z instytucjami  
i stowarzyszeniami działającymi na terenie naszej gminy, tj. 
Stowarzyszeniem na rzecz Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „Promyk Słooca”, Klubem Seniora, Stowarzysze-
niem Emerytów i Rencistów, Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku, Domem Chleba Powszechnego „Betel”, Stowarzy-
szeniem Abstynentów Klubu Krokus, Katolickim Stowarzy-
szeniem „Civitas Christiana”, Stowarzyszeniem Rozwoju 
Wsi Sadowiec „Sadowianie”, Stowarzyszeniem na rzecz 
Rozwoju Wsi Raciszyn, Stowarzyszeniem „Kraina Źródeł  
i Wapieni” w Lisowicach, Stowarzyszeniem na rzecz Rozwo-
ju Wsi Trębaczew, Zespołem Folklorystycznym 
„Trębaczewianie”, Stowarzyszeniem „Liga Kobiet Kreatyw-
nych” w Szczytach, Stowarzyszeniem „Krętej Strugi” w Kie-
dosach, Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi, koła-
mi wędkarskimi, orkiestrą dętą, harcerzami oraz ochotni-

czymi strażami pożarnymi z terenu gminy. Współpracujemy 
również z Lokalną Grupą Działania, która zrzesza osiemna-
ście gmin z powiatu pajęczaoskiego, wieluoskiego oraz beł-
chatowskiego. Współpraca ta ma wymierne korzyści nie 
tylko na płaszczyźnie wymiany informacji, ale również pozy-
skiwania środków pozabudżetowych, co przekłada się na 
inwestycje w naszej gminie. 
 W celu zapewnienia bezpieczeostwa mieszkaocom 
gminy współpracujemy z Komendą Powiatową Policji 
w Pajęcznie oraz Komisariatem Policji w Działoszynie. Dzię-
ki współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad oraz Dyrekcją Dróg Wojewódzkich udało się przepro-
wadzid wiele znaczących inwestycji drogowych. 
 Powyżej przedstawiłem tylko niektóre z wydarzeo  
i projektów, jakie z moim udziałem zostały zrealizowane  
w ciągu ostatnich lat. W bieżącym roku w budżecie Miasta  
i Gminy Działoszyn przeznaczyliśmy ok. 15 mln zł na inwe-
stycje. Takie rokowania pozwalają nam z nadzieją patrzed  
w przyszłośd. Sytuacja finansowa gminy, pomimo wielu 
płatności za wykonane inwestycje, jest bardzo dobra. Na 
koniec 2018 roku budżet oscyluje na poziomie ponad  
60 mln zł, natomiast zadłużenie wynosi około 12 mln zł. 
 Myślę, że przeprowadzone inwestycje cieszą wielu 
mieszkaoców i są dowodem na to, jak dobrze rozwija się 
nasza gmina. Jednak nie wolno nam zapomnied, że jest 
jeszcze wiele do zrobienia i wierzę w to, że następne lata 
przyniosą kolejne sukcesy. 
 Cztery lata kadencji to efekt pracy szeregu ludzi. 
Władz samorządowych, pracowników Urzędu, służb, jedno-
stek podległych, pracowników interwencyjnych i zatrudnio-
nych w ramach prac społecznie użytecznych. Wszystkim im 
serdecznie dziękuję. Dziękuję Mieszkaocom, którzy angażo-
wali się w życie miasta i gminy pracą społeczną, służyli radą 
i pomocą oraz radnym, którzy wspierali mnie w działaniach 
na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Działoszyn oraz wszystkim 
stowarzyszeniom, klubom i innym organizacjom. 
  
 

   Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn 
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Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Działoszyn! 


