
 

 

Wydarzenia w 2018 roku 

VI Orszak Trzech Króli w Działoszynie 

 6 stycznia 2018 r., pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich”, Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami naszego miasta. W tym roku już po raz szósty wielu mieszkaoców wzięło udział 
w największych na świecie ulicznych jasełkach, które rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny celebrowana przez ks. abp. Stanisława Nowaka. Następnie 
uczestnicy Orszaku przy akompaniamencie Orkiestry Cementowni Warta, śpiewając tradycyjne kolędy, udali się do ogrodu parafialnego, gdzie odegrane zostały sceny jasełkowe przy-
gotowane przez uczniów działoszyoskich szkół. Motywem przewodnim Orszaku było przypomnienie uczestnikom, że Bóg przyszedł, aby odkupid każdego człowieka i czeka 
na wszystkich, niezależnie od koloru skóry, wieku, poglądów czy światopoglądu. Po zakooczeniu odbył się piknik przygotowany przez grupy parafialne. W uroczystości wspólnie z miesz-
kaocami uczestniczył burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn. 

Kampania antysmogowa w gminie Działoszyn 

 5 lutego 2018 burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Rafał Drab oraz prezes EWE Dariusz Brzozowski podpisali list intencyjny o wspólnym działaniu na rzecz ochrony powietrza  
w gminie Działoszyn. W tym dniu wolontariusze EWE wraz z uczniami naszych szkół rozdali mieszkaocom gminy 3 000 półmasek antysmogowych. 
 Na placu przed Urzędem Miasta i Gminy stało stoisko, na którym każdy zainteresowany uzyskał informacje o akcji i mógł zadeklarowad chęd podłączenia swojego gospodarstwa do 
sieci gazowej EWE. W kolejnych dniach w budynku urzędu działał punkt informacyjny EWE. 
 Osoby, które zdecydowały się przejśd na jedno z najbardziej ekologicznych źródeł ogrzewania - na gaz ziemny - mogły liczyd ze strony EWE na znaczącą zniżkę opłaty przyłączenio-
wej. Miasto zaś - ze specjalnie utworzonego budżetu - dofinansowywało zakup pieców na paliwa ekologiczne (w tym na gaz ziemny). Kwota jednorazowego wsparcia to nawet 5 000 zł. 

Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Rafała Draba 

 W dniu 17 lutego 2018 r. na Hali Sportowej w Działoszynie odbył się turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Rafała Draba. W turnieju udział wzięło sześd drużyn: 
dwie drużyny Warty Działoszyn oraz LZS Rudnik, WKS Wieluo, Czarni Rząśnia i Płomieo Makowiska. Zwycięzcą okazała się drużyna z Rudnik prowadzona przez naszego byłego zawodni-
ka Tomasza Jasioskiego. Drugie miejsce zajęli piłkarze Czarnych prowadzeni przez Tomasza Filipiaka, którzy ulegli drużynie z Rudnik różnicą bramek 9:1. W bezpośrednim pojedynku 
padł remis 1:1. Trzecie miejsce zajęli zawodnicy WKS prowadzeni również przez byłego zawodnika Warty Marcina Adamczyka. Nasze dwie drużyny prowadzone przez Dawida Kipigro-
cha zajęły odpowiednio czwarte i szóste miejsce. Płomieo Makowiska prowadzony przez Pawła Ściegienkę zajął piąte miejsce. Najlepszym strzelcem z siedmioma trafieniami został 
zawodnik z Rudnik, a najlepszym bramkarzem - zawodnik Czarnych. Zmaganiom młodych piłkarzy przyglądał się burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, który po zakooczeniu turnieju 
wraz z Piotrem Piegzą, kierownikiem Hali Sportowej w Działoszynie, wręczył wszystkim zawodnikom pamiątkowe medale oraz życzył dalszych sukcesów sportowych. 
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