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 INWESTYCJE W GMINIE DZIAŁOSZYN  

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niżankowicach  

W dniu 09.11.2018 roku została podpisana umowa z firmą ,,JORG” z Działo-
szynie, której przedmiotem było wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej 
w Niżankowicach. 
  

Przewidziany do wykonania zakres robót, w ramach środków własnych, 
obejmował: przebudowę istniejącej łazienki, remont ścian wewnętrznych  
i sufitu, wymianę płytek podłogowych, modernizację oświetlenia. Zamonto-
wane zostało nowe źródło ciepła. Koszt inwestycji 41.462,71 zł.   

Na kontynuację prac w świetlicy wiejskiej Ochotnicza Straż Pożarna w Niżan-
kowicach pozyskała dotację w formie grantu udzielonego przez Lokalną 
Grupę Działania ,,Kraina Wielkiego Łuku Warty” w wysokości 46.930,61 zł. 
Pozyskane środki zostały przeznaczone na wyposażenie świetlicy. 
  

Zdaniem mieszkańców Niżankowic modernizacja świetlicy wiejskiej to bar-
dzo dobry pomysł, bo powstało miejsce spotkań, co pozwoli na wspólne 
spędzanie czasu wolnego oraz lepszą integrację lokalnej społeczności. 

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczew - Stacja 

  

W dniu 26.06.2019 roku ogłoszony został przetarg, którego zakres obejmował 
II etap budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczew. W prowadzonym 
postępowaniu wybrano wykonawcę robót, z którym została zawarta umowa. 
  

W dniu 14.08.2019 r. podpisano umowę z Zakładem Remontowo – Budowla-
nym ,,JORG” s.c. z Działoszyna. Termin realizacji inwestycji - 30.06.2020 rok. 
Wartość zawartego kontraktu 230.000, 00 zł. 
  

Zrealizowanie inwestycji przyczyni się do integracji lokalnej społeczności. Dla 
mieszkańców sołectwa będzie to miejsce wspólnych spotkań i wydarzeń kultu-
ralnych zarówno dla dorosłych, młodzieży, jak i dzieci. 

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciszyn 

  

Jest to nowoczesny, 
nieposiadający barier 
architektonicznych 
budynek, który speł-
nia obowiązujące wy-
mogi bezpieczeństwa. 
Zrealizowane prace 
obejmowały również 
uporządkowanie tere-
nu wokół budynku 
wraz z budową cią-
gów komunikacyjnych 
dla ruchu pieszego. 
Zdaniem mieszkań-
ców wybudowanie nowoczesnego obiektu przyczyni się lepszej integracji społecznej mieszkańców Raci-
szyna oraz wpłynie na polepszenie warunków rozwoju dzieci i młodzieży. 

W końcu czerwca br. zakończono realizację 
zadania inwestycyjnego polegającego na bu-
dowie budynku świetlicy wiejskiej w miejsco-
wości Raciszyn. Inwestycję wykonała firma 
WŁOD-BUD z Trębaczewa. Łączna wartość 
zawartej umowy wynosiła 836.400,00 zł. 

W dniu 05.06.2018 roku został 
ogłoszony przetarg, którego 
przedmiotem była budowa świe-
tlicy wiejskiej w miejscowości 
Trębaczew - Stacja etap I. Termin 
składania ofert upłynął w dniu 
20.06.2018 roku. W dniu 
12.07.2018 r. podpisano umowę 
na wykonawstwo z firmą WŁOD-
BUD z Trębaczewa. Termin reali-
zacji do 14.12.2018 r. Wartość 
umowy 157.440,00 zł. 
  

Zakres zrealizowanych robót 
obejmował: wykonanie robót 
ziemnych i rozbiórkowych, wyko-
nanie fundamentów oraz ścian 
fundamentowych, budowę ścian 
zewnętrznych, wykonanie kon-
strukcji dachu wraz z pokryciem, 
budowę ścianek działowych, 
montaż stolarki okiennej i drzwio-
wej, montaż wewnętrznej instala-
cji kanalizacji sanitarnej. 


