
 

 

Wydarzenia w 2018 roku 

Podpisanie umowy w ramach programu 
MALUCH+ 

 22 maja 2018 r. 
burmistrz Miasta i Gmi-
ny Działoszyn brał 
udział w uroczystym 
podpisaniu umowy  
w programie Maluch+, 
edycja 2018.  Spotkanie 
dotyczyło dofinansowa-
nia miejsc opieki w pla-
cówkach dla dzieci do 
lat trzech tworzonych 
przez gminy. Uroczyste 
podpisanie umowy przez reprezentanta miasta i gminy nastąpiło  
w obecności wicewojewody łódzkiego Karola Młynarczyka. Druga częśd 
spotkania poświęcona była szkoleniu, które poprowadzili pracownicy 
Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkie-
go. Program Maluch+ wspiera polską rodzinę. Powstał w celu zwiększe-
nia dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klu-
bach dziecięcych i u dziennych opiekunów. 

25 lat pracy na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 

 24 maja 2018 r. bur-
mistrz Miasta i Gminy Działo-
szyn Rafał Drab wraz z sekretarz 
MiG Danutą Kuśnierczyk oraz 
naczelnik Wydziału Ogólnego  
i Spraw Obywatelskich Martą 
Gniecioszek podziękowali pro-
boszczom parafii pw. św. Marii 
Magdaleny w Działoszynie oraz 
parafii pw. bł. Michała Kozala  
w Działoszynie za kolejny rok 
dobrej organizacji XXV Dni Kul-
tury Chrześcijaoskiej.  
 Burmistrz podkreślił war-
tośd corocznie organizowanego 
w gminie Działoszyn wydarze-
nia, które nie miałoby miejsca bez głównej inicjatorki, jaką bez wątpienia jest Jadwiga Goral. Podczas 
spotkania burmistrz wręczył działaczce list gratulacyjny z okazji 25-lecia pracy na rzecz Katolickiego Sto-
warzyszenia „Civitas Christiana” oraz złożył najserdeczniejsze życzenia, życząc wielu sukcesów na kolejne 
25 lat. 

 

II Dzień Rodziny 

 3 czerwca 2018 roku w parafii św. 
Marii Magdaleny w Działoszynie odbył się 
II Dzieo Rodziny. Patronat nad imprezą 
objął burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn 
Rafał Drab. Piknik przygotowany był  przez 
parafialny oddział Akcji Katolickiej, działa-
jący przy  parafii wraz z ks. asystentem 
Janem Skibioskim. Dzieo Rodziny to spo-
tkanie pokoleo. To połączenie Dnia Matki, 
Dnia Dziecka i zbliżającego się Dnia Ojca. 
Integracja parafii i jej mieszkaoców to tyl-
ko jeden z celów pikniku. Istotnym zada-
niem było także zwrócenie uwagi na możli-
wośd dobrej zabawy w środowisku bezal-
koholowym. Wszystkich zebranych na 
wspólnym świętowaniu powitała prezes 
Akcji Katolickiej Małgorzata Fraoczak, ży-
cząc udanej zabawy. Na scenie jako pierw-
sze występowały dzieci i młodzież z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Działo-

szynie, które prezentowały śpiew, taoce 
oraz utwory instrumentalne. Kolejnym 
punktem programu były zabawy i gry przy-
gotowane przez animatorów grupy Ale 
Frajda. Atrakcją pikniku było także malo-
wanie twarzy, robienie dużych baniek my-
dlanych oraz tatuaży, co sprawiło dzieciom 
wiele radości. Następnie na scenie zapre-

zentowały swoje talenty, śpiewając i tao-
cząc, dzieci oraz młodzież z Miejsko-
Gminnego Domu Kultury w Działoszynie. 
Podczas pikniku wszyscy mogli skorzystad  
z poczęstunku przygotowanego przez Ak-
cję Katolicką. Obecni na imprezie strażacy 
z OSP w Działoszynie oraz funkcjonariusze 
działoszyoskiej i pajęczaoskiej policji zapre-

zentowali swoje radiowozy i auto strażac-
kie. Piknik nie był tylko czasem zabaw  
i gier. Młodzi uczestnicy mieli okazję do 
przypomnienia sobie zasad bezpieczeo-
stwa w ruchu drogowym. Druhowie przed-
stawili zagrożenia, które niosą ze sobą nar-
kotyki. Wszystkie dzieci otrzymały drobne 
prezenty. 

Współpraca z Zespołem Szkół 
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Działoszynie 

 7 czerwca 2018 r. burmistrz Miasta i Gminy Dzia-
łoszyn Rafał Drab podpisał umowy w ramach projektu 
„Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie”. Celem głównym 
projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 
uczniów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Działoszynie, zwiększające ich szanse na rynku pracy, 
przez m.in. realizację staży i szkoleo, a także podniesie-
nie kompetencji zawodowych. - Cieszę się, że współpra-
ca z placówką powiatową stale się rozwija. Jako wło-
darz gminy jestem dumny, że mogę młodym ludziom 
umożliwid zdobycie doświadczenia i praktyki zawodo-
wej - mówi Rafał Drab, burmistrz Miasta i Gminy Dzia-
łoszyn, 

Trębaczewianie 
z nowymi strojami 

 8 czerwca 2018 r. podpisana została 
umowa o powierzenie grantu na realizację za-
dania: „Wsparcie Zespołu Folklorystycznego 
Trębaczewianie działającego przy Stowarzysze-
niu na rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew poprzez 
zakup regionalnych strojów sieradzkich” reali-
zowanego w ramach projektu grantowego - 
przedsięwzięcie „Wsparcie i prezentacje zespo-
łów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzy-
szeo” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecznośd obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

 9 czerwca 2018 r.  
w Szkole Filialnej w Szczytach 
odbył się festyn rodzinny. Go-
ści, wśród których był Rafał 
Drab, burmistrz Miasta i Gminy 
Działoszyn, powitały dyrektor 
placówki Katarzyna Ciura oraz 
wicedyrektor Izabela Posmyk. 
Na scenie zaprezentowali się 
uczniowie, a występy dedyko-
wali mamom, które niedawno 
obchodziły swój dzieo. Publicz-
nośd miała możliwośd obejrzed 
m.in. inscenizację wiersza 
„Rzepka”, układy taneczne 
oraz liczne interpretacje piose-
nek. W Szczytach w rolę akto-
rów wcieliły się również mamy 
najmłodszych mieszkaoców 
naszej gminy, które przygoto-
wały inscenizację utworu 
„Murzynek Bambo”. Atrakcji 
nie brakowało. Strażacy z jed-
nostki OSP Szczyty zaprezento-
wali samochód bojowy i sprzęt, 
jakim posługują się podczas 
akcji. 
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Festyn rodzinny w Szczytach 

 


