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 INWESTYCJE W GMINIE DZIAŁOSZYN  

Miasto i Gmina Działoszyn ciągle się rozwija.  
Zabudowywane zostają coraz to nowe jej obszary, 
dlatego stan dróg ma duże znaczenie przy lokali-
zacji nowych domów i inwestycji. 
  

Przebudowy i remonty dróg to jedne z prioryteto-
wych zadao inwestycyjnych realizowanych corocz-
nie  przez działoszyoski magistrat.  
  

Ze względu na pandemię rok 2020 dla samorzą-
dów jest wyjątkowo trudny. Mimo wszystkich 
przeciwności Miasto i Gmina Działoszyn w zakre-
sie modernizacji dróg ma się czym pochwalid.  
 
Przebudowaliśmy kolejne osiedlowe ulice w:  

Trębaczewie, ul. Kwiatowa – 132 272,70 zł 
Szczytach, ul. Gruszkowa -  69 740,30 zł 
Raciszynie, ul. Klonowa –  278 214,45 zł 
Bobrownikach (drogi w okolicach kościoła)  
- 92 023,69 zł 

 
Podczas wieloletniego użytkowania dróg dochodzi 
do znaczących deformacji ich nawierzchni.  
W związku z tym remonty polegające na wykona-
niu dwuwarstwowych  nakładek asfaltowych prze-
prowadzono w tym roku m.in. na: 

ul. Narutowicza w Działoszynie – 106 455,21 zł 
ul. Jagiełły (dawna ulica Krasickiego)  
w Działoszynie – 132 436,28 zł 
ul. Mickiewicza w Działoszynie – 35 318,17 zł  

 
Przy użyciu masy asfaltowej udało się utwardzid 
place przy obiektach użyteczności publicznej, 
m.in.:    

przy kotłowni Miejskiego Przedszkola  
w Działoszynie – 28 328,1 
na terenie Stadionu Miejskiego w Działoszynie  
– 85 137,72 zł 
przy Żłobku im. Kubusia Puchatka  
w Działoszynie - 46 867,79 zł 

 
W Mieście i Gminie Działoszyn modernizowane są 
nie tylko drogi, ale również chodniki. W 2020 roku 
remonty chodników przeprowadzono: 

w Raciszynie na ulicach: Zielonej, Szkolnej,  
Śródwiejskiej i Wschodniej  
w Działoszynie na ulicach: Plac Jana Pawła II, 
Mickiewicza, Łąkowej oraz Grota Roweckiego 
(na terenie przedszkola nr 2)  

  

Nowe chodniki powstały na ulicy Kolejowej  
w Trębaczewie. Dokooczony również został chod-
nik w Zalesiakach Pieokach.   

Drogi i chodniki w gminie Działoszyn  

ul. Kwiatowa w Trębaczewie  

ul. Gruszkowa w Szczytach 

ul. Klonowa w Raciszynie 

ul. Narutowicza w Działoszynie  ul. Jagiełły w Działoszynie  


