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 WYDARZENIA  

Ozonatory do placówek  
oświatowych  

Informujemy, iż w związku z trwającą epidemią SARS-CoV-2 
na terenie naszego kraju w ostatnich dniach Urząd Miasta  
i Gminy w Działoszynie dokonał zakupu sześciu ozonatorów, 
które zostały przekazane do placówek oświatowych, gdzie 
na bieżąco będzie przeprowadzana dezynfekcja pomiesz-
czeo. W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeo przez 
rząd od soboty, 7 listopada, i przejściem klas I-III na naucza-
nie zdalne ozonatory będą służyły w jednostkach, gdzie 
przebywad będą najmłodsi mieszkaocy Miasta i Gminy Dzia-
łoszyn, tj. w Żłobku im. Kubusia Puchatka w Działoszynie 
oraz przedszkolach. 
Urządzenia posiadają właściwości bakteriobójcze i antysep-
tyczne, służą do odkażania pomieszczeo. 

Sprzęt komputerowy  
trafił do uczniów  

W dniu 13 sierpnia br. Burmistrz 
Miasta i Gminy Działoszyn Rafał 
Drab po raz kolejny docenił i na-
grodził zdolną młodzież z terenu 
gminy. Wśród nagrodzonych 
znalazło się 17 uczniów, którzy 
osiągnęli  wysokie wyniki w nau-
ce.  Nagrody pieniężne oraz ma-
teriały promocyjne wręczyli: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Działoszyn 
Rafał Drab oraz Naczelnik Wy-
działu Oświaty Monika Jabłoo-
ska. 

Respirator R860 trafił do SP ZOZ w Wieluniu  

W dniu 10 września 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn 
Rafał Drab wraz z Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Działo-
szynie, Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultu-
ry Fizycznej Danutą Cieślą oraz Naczelnikiem Wydziału Ogólnego  
i Spraw Obywatelskich Martą Gniecioszek dokonali uroczystego 
przekazania respiratora stacjonarnego R860 w wersji Basic firmy 
GE Healthcare zakupionego przez Miasto i Gminę Działoszyn dla 
SP ZOZ w Wieluniu w związku z walką z COVID-19. Respirator zo-
stał zamówiony przez samorząd w marcu br. Zakupu dokonano ze 
środków finansowych przeznaczonych na organizację tegorocz-
nych Dni Miasta i Gminy Działoszyn, które nie odbyły się w związ-
ku z epidemią COVID-19. 
  

W maju br. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn przekazał pierw-
szą częśd sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Wieluniu w postaci 
monitora funkcji życiowych CVSM 67NXEP-2 wraz z akcesoriami.  
Ponadto warto podkreślid, iż działoszyoski magistrat oraz Stowa-
rzyszenie na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Działoszyn wsparli 
dotychczas: SP ZOZ w Pajęcznie, SP ZOZ w Wieluniu, Pogotowie 
Ratunkowe Oddział w Działoszynie, Komisariat Policji w Działoszy-
nie, Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie i Lokalną Grupę Działania 
Kraina Wielkiego Łuku Warty, przekazując: maseczki wielokrotne-
go i jednokrotnego użytku, płyny do dezynfekcji dłoni i pomiesz-
czeo, kombinezony ochronne, przyłbice, okulary, rękawiczki jed-
nokrotnego użytku. Miasto i Gmina Działoszyn zakupiła również 
maseczki wielokrotnego użytku dla mieszkaoców gminy. 

Miasto i Gmina Działoszyn otrzymała dofinansowanie w ra-
mach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”. Projekt 
jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z 
wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. 
Laptopy wysokiej jakości umożliwią dzieciom, które nie mia-
ły dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji 
podstawy programowej w warunkach domowych. Samorząd 
otrzymał wsparcie w kwocie 144 985 zł, a sprzęt trafił do 
szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn. 
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu zakupiono 66 lapto-
pów, 30 zestawów słuchawkowych, myszki oraz torby. 
  

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej  
nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 
1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich prze-
pustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego 
pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyj-
nej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Nagrody burmistrza rozdane 

Informujemy, iż od września br. w Urzędzie Miasta i Gminy  
w Działoszynie został uruchomiony Punkt Obsługi Interesan-
tów. Z myślą o mieszkaocach naszej gminy stworzyliśmy miej-
sce, gdzie interesanci otrzymają kompleksową informację  
z zakresu funkcjonowania urzędu, mogą złożyd wnioski, poda-
nia i inne dokumenty urzędowe, otrzymają informację o try-
bie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw. W punkcie 
obsługi interesantów można również pobrad gotowe druki  
z zakresu spraw obsługiwanych przez nasz urząd. Punkt Obsłu-
gi Interesantów znajduję się w holu na parterze Urzędu Miasta 
i Gminy w Działoszynie. Serdecznie zapraszamy. 

Punkt Obsługi Interesantów w urzędzie  

W tym roku nagrody pieniężne trafiły również do młodzieży osią-
gającej wysokie wyniki w sporcie. 


