
 

 

Drogi i chodniki 
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 Warto dodad, że Miasto i Gmina Działoszyna wpiera inwestycje drogowe realizowane 
przez Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Działoszynie. 18 września 2015 roku burmistrz pod-
pisał umowę z Powiatem Pajęczaoskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji w kwocie 150 tys. zł na realizację zadania, polegającego na wykonaniu przebudowy 
drogi powiatowej nr 4523E do wsi Niżankowice o długości około 0,95 km. Podobna pomoc 
udzielona została w związku z przebudową drogi powiatowej na odcinku Bobrowniki – Kapituła 
na długości około 850 metrów, kwota dofinansowania w tym przypadku wyniosła 120 tys. zł. 
W 2017 roku Miasto i Gmina Działoszyn wsparła również przebudowę drogi nr 3502E w miej-
scowości Zalesiaki na długości 490 metrów. Wsparcie finansowe na realizację tego zadania ze 
strony gminy wyniosło 315 544,36 zł. W 2018 r. Miasto i Gmina Działoszyn udzieliła pomocy 
finansowej w wysokości 150 000,00 zł dla Powiatu Pajęczaoskiego na wykonanie zadania 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Zalesiaki – Raciszyn, odcinek o długości około 1930 
m”, natomiast remonty na odcinkach dróg powiatowych w miejscowościach Bobrowniki i Ni-
żankowice gmina Działoszyn wykonała i sfinansowała we własnym zakresie w ramach umów 
użyczeo zawartych z Powiatem Pajęczaoskim.  

 Co roku z każdego przetargu Miasto i Gmina Działoszyn 
przeznacza również środki na remont cząstkowy dróg w celu za-
bezpieczenia uszkodzeo powstałych podczas zimy. Zakres robót 
polega na: mechanicznym wycięciu nawierzchni do prostych figur 
geometrycznych, oczyszczeniu i skropieniu emulsją ubytku, ręcz-
nym ułożeniu masy bitumicznej na gorąco z mechanicznym zagęsz-
czeniem oraz oblaniem krawędzi asfaltem. 
Duży nacisk władze gminy kładą również na naprawę dróg grunto-
wych. Do tego celu Miasto i Gmina Działoszyn zakupiła równiarkę 
oraz ciężarówkę do transportu tłucznia wykorzystywanego do 
utwardzania dróg. 

Budowa parkingu i drogi pożarowej na 
terenie przedszkola nr 2 w Działoszynie. 
W roku ubiegłym z kostki betonowej 
wykonano drogę pożarową wraz  
z oświetleniem i monitoringiem, umożli-
wiającą swobodny dojazd jednostkom 
straży pożarnej do budynku przedszkola 
nr 2 w Działoszynie. W tym roku w ra-
mach dokooczenia zadania wykonano 
parking, również z kostki betonowej, na 
46 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca 
przystosowane dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Koszt tegorocznego zada-
nia wyniósł około 235 000 zł. 

 Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Piłsudskiego w Działoszynie. 
Wykonawcą zadania o wartości ok. 660 000 zł była firma DOMAX z Boronowa. Inwe-
stycja została zrealizowana w celu poprawy bezpieczeostwa ruchu. Skrzyżowanie 
zostało gruntownie przebudowane, zainstalowana została sygnalizacja świetlna oraz 
uaktualniono oznakowanie pionowe i poziome. Przedmiot zamówienia poza wyko-
naniem sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania objął m.in. również takie ro-
boty jak: frezowanie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych, rozebranie krawęż-
ników betonowych, ułożenie nowych krawężników betonowych i kamiennych  
z wykonaniem ław, obrzeży betonowych, oczyszczenie i skropienie bitumem na-
wierzchni drogowej, ułożenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicz-
nej. Inwestycja sfinansowana została przez Miasto i Gminę Działoszyn. 

 Wykonanie dokumen-
tacji projektowej i budowa 
ciągu pieszo-rowerowego 
wraz z kanalizacją deszczową 
w ciągu drogi krajowej nr 42 
na odcinku Działoszyn – Trę-
baczew oraz zbiornika odpa-
rowującego. To kolejna in-
westycja służąca poprawie 
bezpieczeostwa mieszkao-
ców gminy. Jej realizacja 
pozwoli przenieśd ruch pie-
szy i rowerowy z drogi krajo-
wej na bezpieczną ścieżkę 
pieszo-rowerową. W ramach 
zadania będzie wykonany 
ciąg pieszo-rowerowy z kost-
ki betonowej o szerokości 
2,5 m i długości 1480 m wraz 
z odwodnieniem, zbiornika-
mi odparowującymi i oświe-
tleniem. We wrześniu ogło-
szono kolejny przetarg na 
wykonanie tego zadania  
z terminem realizacji do 31 
października 2019 r. 

 W trosce o bezpieczeostwo mieszkao-
ców oraz o poprawę estetyki gminnych dróg 
Miasto i Gmina Działoszyn w kadencji 2014 – 
2018 co roku ogłaszało przetargi na zakup  
i dostawę materiałów betonowych na budowę 
chodników. Łącznie na zakup kostki brukowej, 
krawężników, obrzeży i płyt ażurowych prze-
znaczono ponad milion złotych. Wymienione 
materiały wykorzystane zostały do budowy  
i remontów chodników: 
  

- Działoszyn, ulice: Modrakowa, Słoneczna, 
Podłęczna, Wierzbowa, Sikorskiego, Łokietka, 
Kopernika, Sadowska, Pokoju, Staromiejska, 
Prosta, Obrony Narodowej, Wiśniowa, Jagiełły 
(dawna Krasickiego), Piłsudskiego (w kierunku 
Biedronki), Bankowa, Targowa (częściowo), Jur-
gielewiczowej, Nadwarciaoska, Krupy, Szewska, 
Wodna, Wojska Polskiego, Wronia, Paderew-
skiego, Sienkiewicza, Żeromskiego, Wyzwolenia; 
  

- Trębaczew, ulice: Szkolna, Słoneczna; 
  

- Szczyty, ulice: Leśna, Szkolna; 
  

- Posmykowizna. 

Umowy zawarte na zakup i dostawę mate-
riałów brukarskich do budowy chodników 
opiewały na następujące kwoty: 
  

2015 rok – 244 536,30 zł 
2016 rok – 290 642,24 zł 
2017 rok – 309 329,01 zł 
2018 rok – 327 793,16 zł 

W kadencji 2014 - 2018 gmina Działoszyn przeprowadziła szereg utwardzeo terenu 
płytami ażurowymi. Miejsca utwardzeo mieszkaocy gminy z powodzeniem wykorzy-
stują do parkowania swoich samochodów. 


