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Budowa boisk sportowych  
przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Działoszynie przy ul. Szkolnej 4  
oraz przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Trębaczewie  

INWESTYCJE W GMINIE DZIAŁOSZYN  

Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym  
w Działoszynie przy ul. Szkolnej 4 zrealizowała firma Leszek Kułak Budownic-
two Sportowe i Inżynieria Krajobrazu ze Skwierzyny. Kwota zawartego kon-
traktu to 396.307,16 zł (brutto), 322.200,94 zł (netto). 
  

Zakres realizowanych prac obejmował: roboty rozbiórkowe starego boiska, 
wykonanie odwodnienia, ułożenie obrzeża, ułożenie geowłókniny, wykona-
nie warstwy z tłucznia o grubości 29 cm, ułożenie nawierzchni z trawy synte-
tycznej, wykonanie ogrodzenia z siatki wraz z montażem bramy i furtki, mon-
taż bramek oraz ławek. W dniu 14.12.2018 r. miał miejsce odbiór wykonanych 
robót. 
  

Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym  
w Trębaczewie zrealizowała firma CHEM-TECH Paulina Kaczmarska z Wielunia. 
Kwota zawartego kontraktu to 833.822,91 zł (brutto), 677.904,81 zł (netto). 
  

Zakres zrealizowanych prac obejmował: rozbiórkę istniejącego boiska asfal-
towego, budynku gospodarczego, piwnicy oraz ogrodzenia, budowę od-
wodnienia boiska, budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni elastycz-
nej z bieżnią okólną wraz z montażem bramek, kosza, słupków i piłkochwy-
tów. Wybudowano skocznię do skoku w dal o elastycznej nawierzchni. Wy-
konano nowe ogrodzenie boiska. Zamontowano urządzenia siłowni napo-
wietrznej. Zamontowano obiekty małej architektury: ławki, stojaki na rowery 
oraz kosze na śmieci. 

W dniu 27.06.2019 roku w obecności burmistrza Miasta i Gminy Rafała Draba, sekre-
tarza Urzędu Miasta i Gminy - Danuty Kuśnierczyk, radnych Rady Miejskiej Anny 
Jagieło-Kępińskiej i Jana Derka, przedstawiciela dyrektora Zespołu Szkół w Tręba-
czewie oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy odbył się oficjalny odbiór wyko-
nanych robót.  
  

Budowa boisk wielofunkcyjnych w Działoszynie i Trębaczewie znacznie uatrak-
cyjniła lokalną infrastrukturę sportową oraz w dużym stopniu poprawiła warun-
ki prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów szkół. Ponadto bę-
dzie możliwe prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Zmiana 
nawierzchni oddanych do użytku boisk zwiększyła bezpieczeństwo użytkowni-
ków. 

Utwardzenie terenu przy przedszkolu nr 2 w Działoszynie  

Zakończyły się prace związane z utwardzeniem terenu przy Publicz-
nym Przedszkolu nr 2 w Działoszynie. Zakres wykonanych prac obej-
mował: roboty pomiarowe, mechaniczne wykonanie koryta o głę-
bokości 30 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, uło-
żenie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem, uło-
żenie krawężników na łukach, ułożenie obrzeży, ułożenie kostki 
betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej oraz 
plantowanie terenu. Koszt wykonania inwestycji 80.431,09 zł. Zrea-
lizowana inwestycja w całości została sfinansowana z budżetu Mia-
sta i Gminy Działoszyn. Przedsięwzięcie to znacznie poprawiło este-
tykę terenu oraz przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa osób 
przebywających na placu przedszkolnym. 


