
 

 

 I n f o r m a c y j n y  M i a s t a  i  G m i n y  

DZIAŁOSZYN  

Biuletyn 

 Prezentujemy Państwu kolejny  Biuletyn 
Informacyjny Miasta i Gminy Działoszyn. Najnow-
szy numer jest podsumowaniem realizacji inwesty-
cji oraz inicjatyw przeprowadzonych przez Urząd 
Gminy na przełomie lat 2018/2019. W związku z tym 
chciałbym Państwu podziękować za wsparcie  
i życzliwość, którego doświadczyłem w trudnym 
okresie wyborów w 2018 roku. Zaufanie, którym po 
raz kolejny obdarzyli mnie mieszkańcy Miasta i Gmi-
ny Działoszyn, zobowiązuje do realizacji zadań  
i oczekiwań oraz dostosowania inicjatyw do ich 
potrzeb. W swej pracy kieruję się przede wszystkim 
dobrem lokalnej społeczności. Jakość naszego sa-
morządu zależy od odpowiedzialnych i dojrzałych 
obywatelskich postaw mieszkańców. To my sami 
musimy wykorzystywać wszystkie możliwości  
i szanse, by budować pomyślność naszej lokalnej 
wspólnoty. Zachęcam Państwa do dalszej aktywnej 
współpracy z władzami samorządowymi oraz do 
angażowania się w pracę działających na terenie 
naszej gminy organizacji samorządowych. 
  

 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców jest 
jednym z podstawowych zadań własnych jedno-
stek samorządu terytorialnego. Dokładamy wszel-
kich starań, aby to zadanie wypełnić jak najlepiej, 
poprzez systematyczną budowę i modernizację 
infrastruktury drogowej i chodników. Wybudowali-
śmy wiele nowych dróg, chodników oraz parkin-
gów, które znacznie poprawiły bezpieczeństwo  
w naszej gminie. Na realizację tego zadania wydali-
śmy ponad 9 mln zł. Bardzo ważną inwestycją po-
prawiającą bezpieczeństwo mieszkańców jest wy-
budowanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego 
Działoszyn z Trębaczewem. Projekt ten objął rów-
nież doświetlenie tego odcinka drogi krajowej. Ko-

lejny ciąg pieszo–rowerowy powstaje od ul. Grota 
Roweckiego w Działoszynie w kierunku Cemen-
towni. 
  

 Mamy też na względzie rozwój miejscowo-
ści naszej gminy pod kątem budownictwa usługo-
wego, przemysłowego i mieszkaniowego, dlatego 
też corocznie rozbudowujemy sieć wodociągową, 
kanalizacyjną i deszczową. 
   

 Z myślą o najmłodszych mieszkańcach na-
szej gminy powstały nowe place zabaw oraz boiska 
wielofunkcyjne. Nowe obiekty sportowe powstały 
w Działoszynie i Trębaczewie. Budowa boisk przy-
czyniła się do uatrakcyjnienia i wzrostu dostępności 
infrastruktury sportowej, poprawy warunków 
uprawiania sportu i rekreacji oraz prowadzenia 
zajęć wychowania fizycznego dla uczniów. 
  

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców, nowoczesny budynek po gimnazjum zo-
stał zaadoptowany na potrzeby uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 i nr 1. Nauka w w/w obiekcie za-
pewni dzieciom i młodzieży warunki do wszech-
stronnego rozwoju i osiągnięcia możliwie najwyż-
szych kwalifikacji oraz w znacznym stopniu popra-
wi ich bezpieczeństwo. Dzięki bogatej ofercie zajęć 
pozalekcyjnych, profesjonalnie wyposażonym pra-
cowniom, hali sportowej uczniowie będą mogli 
realizować swoje pasje i zainteresowania. 
  

 Przed nami trudna decyzja ustalenia opłat 
za wywóz śmieci. Ustawodawca wymusza na sa-
morządach zwiększenie stawek za śmieci segrego-
wane i niesegregowane. Większość samorządów 
dokonała już podniesienia opłat, oscylują one  
w granicach 20-30 zł od mieszkańca za śmieci se-
gregowane i nawet do 60 zł za niesegregowane.  

W gminie Działoszyn obecne stawki będą obowiązy-
wały do grudnia tego roku, natomiast z początkiem 
roku 2020 rada miejska ustanowi nowe opłaty. 
  

 Obecna sytuacja finansowa gminy jest stabil-
na. Budżet gminy kształtuje się na poziomie  
57 mln zł, natomiast zadłużenie wynosi ok. 14 mln zł. 
Na inwestycje w tym roku wydaliśmy ok. 8,5 mln zł. 
  

 Myślę, że przeprowadzone inwestycje cie-
szą wielu mieszkańców i są dowodem na to, jak 
dobrze rozwija się nasza gmina. Jednak nie wolno 
nam zapomnieć, że jest jeszcze wiele do zrobienia  
i wierzę w to, że następne lata przyniosą kolejne 
sukcesy. 
 
 Składam podziękowania wszystkim, którzy 
swoim zaangażowaniem i fachowością przyczynili 
się do rozwoju i poprawy wizerunku Miasta i Gminy 
Działoszyn. 
  

 Podziękowania kieruję do Posłów RP Pawła 
Rychlika, Piotra Polaka i Krzysztofa Ciebiady, którzy 
swym wsparciem doprowadzili do realizacji działań 
podjętych przez naszą gminę. 
  

 Składam serdeczne podziękowania Miesz-
kańcom, którzy pracą społeczną angażują się  
w życie miasta i gminy, pracownikom urzędu i pra-
cownikom jednostek podległych, radnym, którzy 
wspierają mnie w działaniach na rzecz rozwoju 
Miasta i Gminy Działoszyn, wszystkim stowarzysze-
niom, klubom, organizacjom pozarządowym oraz 
służbom dbającym o bezpieczeństwo i zdrowie 
mieszkańców. 
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