
 

 

Wydarzenia w 2018 roku 

Festyn z „Jedynką” 

 Słoneczna pogoda, szeroki 
uśmiech, rodzina i przyjaciele to do-
skonała recepta na udaną zabawę. 
Społecznośd działoszyoskiej „Jedynki” 
doskonale o tym wie, dlatego czerw-
cowy festyn stał się coroczną tradycją. 
Uroczystośd rozpoczęła dyrektor Kata-
rzyna Ciura, kierując słowa podzięko-
wania do burmistrza Miasta i Gminy 
Działoszyn Rafała Draba za przekazane 
pomoce dydaktyczne oraz za zaanga-
żowanie do niezawodnych rodziców, 
którzy zawsze z ochotą uczestniczą  
w życiu placówki. Jako pierwsi na sce-
nie zaprezentowali się goście – mło-
dzież z zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół 
im. Marii Skłodowskiej-Curie, która 
przedstawiła przedpremierowy spek-
takl pt. „Działoszyn 22 km” wyreżyse-
rowany przez Bogdana Wąchałę. Licz-

nie zgromadzona publicznośd nagro-
dziła gromkimi brawami młodych arty-
stów, którzy swoim występem zapo-
czątkowali kolejne wspaniałe prezen-
tacje wokalnych, tanecznych i aktor-
skich talentów, których nie brakuje 
wśród uczniów Szkoły Podstawowej  
nr 1. Już nawet najmłodsi, pierwszo-
klasiści, doskonale wiedzieli, jak pora-
dzid sobie z tremą i wypaśd na scenie 
tak, że przybyli bliscy nie kryli wzru-
szenia, a nauczyciele pękali z dumy. 
Podczas festynu nie nudzili się także 
amatorzy sportowych wrażeo, którzy 
mieli okazję sprawdzid swoją kondycję 
fizyczną w różnorodnych dyscyplinach 
wymagających nie lada wysiłku. Emo-
cji i śmiechu było co niemiara, gdy 
okazało się, że rywalizacja jest spora, 
a organizm… cóż, wymaga czasem 

podreperowania. Zwycięzcy prężyli 
pierś podczas wręczania dyplomów, 
ale i przegrani nie narzekali. Wszak 
popracowad nad lepszą formą można 
przecież… od jutra, zwłaszcza gdy 
trudno oprzed się nęcącym zapachom 
pysznego bigosu, kiełbaski z grilla  
i domowych wypieków. Na pociesze-
nie można było jeszcze skorzystad  
z loterii fantowej, gdzie czekały atrak-
cyjne niespodzianki, W radosnej, ro-
dzinnej i niezwykle przyjemnej atmos-
ferze społecznośd szkolna spędziła 
czerwcowe popołudnie, kolejny już 
raz udowadniając, że działoszyoska 
„Jedynka” to szkoła, która na równi  
z dobrą edukacją stawia na niepowta-
rzalną atmosferę i przyjacielskie rela-
cje między uczniami, nauczycielami  
i rodzicami. 

Złote Gody 

 12 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn odbyło się uroczyste nadanie medali za długoletnie pożycie małżeoskie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał te 
odznaczenia na wniosek burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn. 17 parom, które w 1967 roku stanęły na ślubnym kobiercu i jednej, która złożyła przysięgę w 1968 r. w województwie 
obecnie zachodnio-pomorskim. Po oficjalnym powitaniu aktu wręczenia medali dokonał burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Rafał Drab. Panie otrzymały symboliczne czerwone róże. 
Jubilatów podjęto słodkim poczęstunkiem oraz tradycyjną lampką szampana, a burmistrz Rafał Drab wzniósł toast za zdrowie dostojnych gości, gratulując im jednocześnie tego wyróż-
nienia i pięknego jubileuszu. 
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Absolutorium dla burmistrza Miasta  

i Gminy Działoszyn 

 W dniu 22 
czerwca 2018 r. odbyła 
się LIII sesja Rady Miej-
skiej w Działoszynie, 
podczas której rada  
w głosowaniu jawnym 
większością głosów 
udzieliła burmistrzowi 
Miasta i Gminy Działo-
szyn Rafałowi Drabowi 
absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 
2017 r. 

Święto Policji 

 W dniu  10 lipca 2018 r.  w Komendzie Powiatowej Policji w Pajęcznie odbyła się uroczystośd z okazji 
Święta Policji. W uroczystości uczestniczył Rafał Drab, burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, który pogratulo-
wał funkcjonariuszom awansów na wyższe stopnie zawodowe oraz podziękował za nieustanną gotowośd, 
trud i poświęcenie wznoszone w zapewnianie bezpieczeostwa i porządku na terenie gminy Działoszyn. 


