
 

 

Wydarzenia w 2018 roku 

Festyn plenerowy z okazji Dnia Dziecka 

 20 maja 2018 r. w Parku 
Strażaka w Działoszynie odbył się 
festyn rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka. Organizatorami byli 
Miejsko-Gminny Dom Kultury  
w Działoszynie oraz burmistrz 
Miasta i Gminy Działoszyn Rafał 

Drab, który wraz z Iwoną Mordal-
ską, dyrektor MGDK, dokonał 
oficjalnego otwarcia festynu. Całą 
imprezę prowadził znany duet 
clownów Ruphert i Rico. Oprócz 
niezliczonych i mega energetycz-
nych zabaw tanecznych były kon-

kursy i quizy z nagrodami. Odbył 
się pokaz dużych baniek mydla-
nych i fontanny zimnych ogni, 
były też strzelające farby holi, 
bomby confetti i pirotechniczne 
dymy estradowe. Dzieci oraz 
chętni i odważni rodzice malowali 
włosy w technologii 3D. Wszyst-
kie dzieci uczestniczące w festy-
nie zostały obdarowane przez 
clownów drobnymi upominkami. 
Podczas festynu dzieci mogły po-
częstowad się kiełbasą i kaszanką 
z grilla. Dostępny podczas festynu 
radiowóz i wóz strażacki, przeży-
wały prawdziwe oblężenie. Dru-
howie z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Działoszynie oraz policjanci 

z Komisariatu Policji w Działoszy-
nie ciekawie opowiadali o swojej 
pracy oraz odpowiadali na niezli-
czoną ilośd pytao. Można było 
zrobid sobie pamiątkowe zdjęcie. 

Organizatorzy festynu gorąco 
dziękują za udział wszystkim dzie-
ciom, rodzicom, policjantom, 
strażakom oraz sponsorom. 

Dzień Dziecka w Zalesiakach 

 26 maja 2018 r. odbył się Dzieo Dziec-
ka w Zalesiakach. Organizatorem imprezy był 
burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Rafał 
Drab, radny Tomasz Kotynia, sołtys wsi Zale-
siaki Henryka Szewczyk oraz rada sołecka. 
Podczas oficjalnego otwarcia burmistrz złożył 
życzenia wszystkim mamom i dzieciom  
w dniu ich święta. Wydarzeniu towarzyszyła 
wspaniała atmosfera, ciekawe zabawy i kon-
kursy. Bawili się nie tylko najmłodsi, ale całe 
rodziny. Wszystkie dzieci zostały obdarowane 
upominkami. 

Dzień Dziecka w sołectwie Stacja 

 2 czerwca 2018 r. w sołectwie Stacja odbył się festyn  
z okazji Dnia Dziecka. W uroczystości uczestniczył Rafał Drab, 
burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, oraz Anna Jagieło-
Kępioska, radna Rady Miejskiej w Działoszynie, którzy wspie-
rają sołectwo od samego momentu jego utworzenia. Dla 
wszystkich obecnych przygotowano słodkie przekąski oraz 
grilla. Najmłodsi bez ograniczeo korzystali z dmuchanego pla-
cu zabaw, brali też udział w licznych konkursach sportowych 
oraz dodatkowych atrakcjach przygotowanych przez  Radę 
Sołecką Sołectwa Stacja. 

Dzień Dziecka w Kiedosach 

 2 czerwca 2018 r. dzieci oraz miesz-
kaocy sołectwa Kiedosy i Draby zostali za-
proszeni na rodzinny piknik z okazji Dnia 
Dziecka. Organizatorem wydarzenia była 
rada sołecka oraz ochotnicza straż pożarna. 
W uroczystości uczestniczyli również Rafał 
Drab, burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, 
oraz Danuta Cieśla, wiceprzewodnicząca 
rady miejskiej, którzy wsparli zorganizowa-
nie wydarzenia. Na placu przed remizą stra-
żacką został przygotowany słodki poczęstu-
nek, zabawa przy muzyce oraz szereg kon-
kursów, które zostały przeprowadzone przez 
najmłodszych. Szczególną atrakcją były po-
kazy strażackie przygotowane przez druhów 
z jednostki OSP Kiedosy i OSP Działoszyn. 

Wędkarski Dzień Dziecka 

 3 czerwca 2018 r. na Stawie Okrągłym w Działoszynie 
swoją imprezę z okazji Dnia Dziecka mieli również mali wędka-
rze. Na spotkanie z wędką dzieci zaprosili członkowie Koła PZW 
Okręg Działoszyn. 
 W zawodach wystartowało 50 zawodników. Młodym 
wędkarzom kibicowali najbliżsi oraz zaproszony na to wydarze-
nie burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Rafał Drab. Po blisko 
dwóch godzinach wędkowania przyszedł czas na wyniki. Prezes 
Koła zwrócił się do młodych wędkarzy, ogłaszając ich wszystkich 
zwycięzcami, po czym nastąpiło uroczyste wypuszczenie złowio-
nych okazów. Wędkowaniu towarzyszyła świetna atmosfera. 
Wszystkie dzieci uczestniczące w zawodach otrzymały nagrody 
rzeczowe ufundowane przez sponsorów, dzięki którym po raz 
kolejny udało się zorganizowad piękne święto, sprawiące naj-
młodszym dużo frajdy. Serdeczne podziękowania dla sponsorów 
oraz strażaków, którzy umilili dzieciom pobyt nad wodą. Dla 
wszystkich przygotowano gorący poczęstunek i napoje. Tego 
dnia dzieci z pewnością nie mogły narzekad na nudę. 
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