
 

 

Wydarzenia w 2018 roku 

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom 2018” 

 19 marca 2018 roku w budynku Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn odbyły się eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom 2018” 
zorganizowane pod patronatem burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn. We wspomnianych 
eliminacjach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy 
Działoszyn. Ogółem w turnieju uczestniczyło 25 uczniów, z czego 11 ze szkół podstawowych  
i 14 gimnazjalistów. Uczniowie obydwu grup wiekowych mieli, w ramach przeprowadzonych 
eliminacji, do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytao (test dla gim-
nazjalistów) i 18 pytao (test dla uczniów szkół podstawowych) z dziedziny wiedzy pożarniczej.  

Po sprawdzeniu testów i przeprowadzeniu dogrywki ustnej o drugie i trzecie miejsce wśród 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wyniki turnieju były następujące: 
  

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe: 

 I miejsce: Oliwia Drab – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Działoszynie 

 II miejsce: Dominik Kuc – Zespół Szkół w Trębaczewie, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 
Twardowskiego w Trębaczewie 

 III miejsce: Franciszek Graczyk - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Działoszynie 

II grupa wiekowa – gimnazja: 

 I miejsce: Aleksandra Jarząb – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Działoszynie 

 II miejsce: Szymon Kuc – Zespół Szkół w Trębaczewie, Gimnazjum w Trębaczewie 

 III miejsce: Michał Bęben – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Działoszynie 

XIII Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Wianek wielkanocny” 

 20 marca 2018 r. w Szkole 
Filialnej w Szczytach odbył się XIII 
Gminny Konkurs Plastyczny pt. 
„Wianek wielkanocny” pod patro-
natem burmistrza Miasta i Gminy 
Działoszyn Pana Rafała Draba. Or-
ganizatorkami konkursu były Urszu-
la Piskuła i Aneta Sienkiewicz. Jak 
co roku do udziału w nim zostali 
zaproszeni wychowankowie przed-
szkoli i uczniowie klas I - III oraz ich 
opiekunowie. 
 Przedmiotem konkursu było 
stworzenie artystycznej pracy prze-
strzennej, której głównym tema-
tem był wianek wielkanocny – koli-
sta wiązanka zawierająca symbole 
świąt wielkanocnych. Głównymi 
celami konkursu było kultywowanie 

tradycji wielkanocnych i zachęcenie 
dzieci do twórczego działania. 
 W konkursie wzięło udział 
12 placówek oświatowych z terenu 
gminy Działoszyn. Na ręce organiza-
torów oddano prace wykonane 

rozmaitymi technikami plastyczny-
mi z wykorzystaniem różnych mate-
riałów. Wszystkie prace wzbudziły 
zachwyt. Ich autorzy zasłużyli na 
pochwałę i uznanie. 
 W konkursie przyznano ex 

aequo trzy I miejsca dla uczniów 
Szkoły Podstawowej im. M. Konop-
nickiej w Raciszynie, uczniów Szkoły 
Filialnej w Kolonii Lisowice  
i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 
im. M. Kopernika w Działoszynie, 

pięd II miejsc i cztery III miejsca.  
Z przyjemnością dokonano uroczy-
stego wręczenia nagród i dyplo-
mów wszystkim uczestnikom kon-
kursu. 
 Całej uroczystości towarzy-
szyła miła oprawa: powitanie  
w imieniu uczniów i organizatorów, 
ciekawa ekspozycja prac, insceniza-
cja utworu „Rzepka” J. Tuwima  
w wykonaniu gospodarzy szkoły - 
uczniów kl. I i III, poczęstunek. 
Wszystko odbywało się na tle wio-
sennej dekoracji. 
 Prace konkursowe posłużyły 
do stworzenia pokonkursowej wy-
stawy plastycznej, którą można 
było zobaczyd w Urzędzie Miasta  
i Gminy Działoszyn. 

60-lecie powstania ruchu  
Honorowych Dawców Krwi  
Polskiego Czerwonego Krzyża 

 22 marca 2018 r. burmistrz Miasta i Gminy Działo-
szyn wraz z krwiodawcami z naszej gminy brał udział  
w spotkaniu z okazji 60-lecia powstania ruchu Honoro-
wych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, które 
odbyło się w Pabianicach. 
  

Kapituła przyznała: 
  

 Srebrny Krzyż Zasługi dla Janusza Kaczmarka, 

 Brązowy Krzyż Zasługi dla Józefowa Leszczyoskiego, 
Mariusza Draba, Dariusza Hałaczkiewicza i Tomasza 
Ptaka. 

 Specjalne wyróżnienie za uznanie zasług na rzecz 
PCK, czyli Honorową Odznakę PCK, otrzymał Wacław 
Klimczak, prezes Klubu HDK działającego przy Cementow-
ni Warta S.A. 

 Na wniosek burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn w 2016 roku Rada Miejska w Działoszynie podjęła uchwałę  
w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnieo dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz określenia zasad  
i trybu ich przyznawania i pozbawiania oraz ich wysokości oraz uchwałę w sprawie zasad oraz trybu przyznawania na-
gród uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzie-
ci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Działoszyn. 
  Niezmiennie od 2016 roku uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce oraz młodzież osiągająca wysokie wyniki 
sportowe zostają doceniani i nagradzani przez burmistrza. Burmistrz młodym zdolnym składa serdeczne gratulacje,  ży-
czy wytrwałości w trudzie, dalszych sukcesów oraz realizacji zamierzonych celów. 

Stypendia burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn 

B i u l e t y n  I n f o r m a c y j n y  M i a s t a  i  G m i n y  D z i a ł o s z y n  28 


