
 

 

Wydarzenia w 2018 roku 

X Gminne Prezentacje Przedszkoli 

 8 maja 2018 r. w Miejsko-Gminnym Domu Kultury  
w Działoszynie odbyły się X Gminne Prezentacje Przedszkoli. 
Celem imprezy była prezentacja dorobku artystycznego przed-
szkoli w różnych dziedzinach sztuki, aktywne i kreatywne wy-
pełnianie dzieciom czasu wolnego oraz rozwijanie ich zainte-
resowao artystycznych. W prezentacjach uczestniczyły przed-
szkola z terenu gminy Działoszyn, które przygotowały dowol-
ny, krótki program artystyczny. Prezentacjom scenicznym to-
warzyszyła wystawa prac plastycznych przedszkolaków. 

Tydzień z kulturą chrześcijańską 

 W dniach 12 - 20 maja 2018 r.  
w Działoszynie odbyły się XXV Dni Kultury 
Chrześcijaoskiej pod hasłem „Niesiemy  
w darze”. Podczas tego tygodnia każda  
z imprez miała charakter religijno-
kulturalny i kierowana była do wszystkich, 
niezależnie od wieku, zawodu czy stanowi-
ska. Każdy chrześcijanin powinien podczas 
tych dni pokazywad przykład życia uczciwe-
go, mówiąc prawdę. Na zło odpowiadad 
życzliwą stanowczością, pokonując własny 
lęk i słabośd. Doskonaląc się w dobroci  
i życzliwości, odcinad się od wszelkich złych 
zachowao. Dni Kultury Chrześcijaoskiej roz-

poczęła pielgrzymka do Sanktuarium Miło-
sierdzia  Bożego Kraków – Łagiewniki.  
13 maja odprawiono inaugurującą mszę 
świętą. W MGDK w Działoszynie wystąpił 
kabaret „Świerszczychrząszcz”, Full Power 
Sprint z programem ewangelizacyjno-
profilaktyczno-muzycznym, odbyło się też 
spotkanie integracyjne dla dzieci pt. „Bóg 
kocha każdego człowieka”. W środę,  
16 maja, w sali OSP w Bobrownikach miały 
miejsce występy poświęcone 100. rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. Pieśni patrio-
tyczne, ludowe i  taoce przy akompania-
mencie kapeli zaprezentował Zespół Folklo-

rystyczny Trębaczewianie wraz z grupą dzie-
cięcą. Dodatkowo przed zgromadzoną pu-
blicznością swój program zaprezentowali 
uczestnicy Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Bobrownikach oraz młodzież ze 
Szkoły Podstawowej w Załęczu Małym. 
Wśród zaproszonych gości był Rafał Drab, 
burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, który 
dokonał oficjalnego otwarcia, życząc wszyst-
kim przyjemnych wrażeo podczas prezenta-
cji. Wszystkie występy przedstawione zosta-
ły odważnie, z gracją i uśmiechem i dlatego 
w pełni zasłużyły na aplauz publiczności. 
Spotkanie zakooczono ciepłym poczęstun-

kiem przygotowanym przez mieszkanki wsi 
Bobrowniki. W kolejnych dniach odbyła się 
sesja  poświęcona „Aktualnym problemom 
życia społecznego w Polsce, w świetle Nauki 
Społecznej Kościoła”, Biblioteka Publiczna 
zorganizowała prelekcje pani Teresy Szczer-
kowskiej, a Katolickie Stowarzyszenie Civitas 
Christiana oraz Klub Abstynenta „Krokus” 
zorganizował rajd rowerowy promujący 
zdrowy styl życia. Na zakooczenie XXV DKCH 
została odprawiona msza święta, po której 
odbył się występ tenora ks. Pawła Sobieraj-
skiego. Niewątpliwie był to czas relaksu  
i dobrej zabawy dla zebranych. 

IX Działoszyńska Dziesiątka 

 13 maja w Działoszynie odbyła się IX Działoszyoska Dziesiątka.  
W majowe popołudnie na starcie w Parku Strażaka w Działoszynie poja-
wiły się rzesze biegaczy wraz z rodzinami, którzy chcieli aktywnie spędzid 
czas. W tym roku gościem specjalnym Działoszyoskiej Dziesiątki była 
Wanda Panfil, mistrzyni świata z Tokio w maratonie, zwyciężczyni takich 
maratonów jak w Bostonie, Nowym Jorku i Berlinie oraz olimpijczyk  
z Pekinu i Rio chodziarz Jakub Jelonek. W uroczystym otwarciu,  
a także uroczystej dekoracji zawodników uczestniczyła Dorota Więc-
kowska, która pojawiła się w Działoszynie w imieniu posła Piotra Polaka. 
 Zawody rozpoczęły się biegiem krasnala i biegami dla dzieci. 
Przy ogromnym aplauzie kibiców dzieci i młodzież rywalizowali na dy-
stansach od 50 m do 1500 m. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy 
medal, słodycze i soki.  O godzinie 16 wystartował bieg główny z udzia-
łem 220 uczestników z Polski, Ukrainy, Maroko.  Sygnał do startu dał 
burmistrz Rafał Drab który zawsze życzliwie wspiera i promuje Działo-
szyoską Dziesiątkę.  Na mecie każdy z uczestników otrzymał pamiątko-
wy medal. Wszyscy podkreślali niezwykłą atmosferę biegu, życzliwośd 
władz miasta i profesjonalną organizację imprezy przez Agnieszkę  
Kuzyk. 
 Cieszy fakt, że przez wiele lat Cementownia Warta sponsoruje 
Działoszyoską Dziesiątkę i wspiera razem z Urzędem Miasta i Gminy 
Działoszyn tą piękną biegową imprezę, popularyzując aktywnośd fizycz-
ną w naszym regionie. Należy podkreślid, że przez te lata coraz więcej 
osób z Działoszyna i okolic bierze udział w Działoszyoskiej Dziesiątce. Do 
zobaczenia za rok na jubileuszowej X Działoszyoskiej Dziesiątce. 
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