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 WYDARZENIA  

Sprawdź jakość  
powietrza w naszej 
gminie 

Informujemy mieszkaoców Miasta i Gminy Działoszyn, 
iż nasza gmina posiada czujniki pomiaru jakości po-
wietrza. Informacje na temat jakości powietrza, tem-
peratury, ciśnienia, wilgotności oraz PM - czyli pyłów 
zawieszonych na terenie naszej gminy mogą Paostwo 
sprawdzid na oficjalnej stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Działoszyn www.dzialoszyn.pl  
-> zakładka Jakośd powietrza po prawej stronie. 

Barbórka 2020  

Dwie ofiary śmiertelne i osiemnaście osób rannych 
w wypadku na niestrzeżonym przejeździe w Tręba-
czewie. Autobus szkolny nie wyhamował i uderzył 
dwa samochody osobowe, wpychając je wprost pod 
nadjeżdżający pociąg. Całe szczęście, że to tylko 
scenariusz ćwiczeń, które z inicjatywy Burmistrza 
Działoszyna Rafała Draba zostały po raz kolejny 
przeprowadzone 18 października 2019 r.  

Symulacja wypadku 
drogowego na  
przejeździe kolejowym 
w Trębaczewie 

W dniu 4 grudnia na specjalne zaprosze-
nie Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna Spółka Akcyjna oraz 
Dyrekcji Oddziału Kopalnia Węgla Brunat-
nego Bełchatów, Rafał Drab - burmistrz 
Miasta i Gminy Działoszyn, uczestniczył  
w obchodach barbórkowych. Uroczysta 
msza święta odprawiona została w inten-
cji górników i ich rodzin w parafii  
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 
i Świętej Barbary w Bełchatowie. 

Mikołaj odwiedził najmłodszych  
mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn  

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie 
wraz z zaprzyjaźnioną grupą animacyjną Ryt-
miks odwiedzili gminne przedszkola i żłobek.  
Spotkania z mikołajem  odbywały się na dwo-
rze, poza placówkami.  
  

Dla większości dzieci samo spotkanie ze świę-
tym mikołajem jest nie lada atrakcją. W koo-
cu nie co dzieo można spotkad starszego pana 
z okazałą białą brodą i charakterystycznym 
czerwonym strojem, który porusza się piękny-
mi saniami. Jeżeli mikołajowi towarzyszą do-
datkowo jego cudowni pomocnicy - Śnieżyn-
ka, Bałwanek i Elf to, uwierzcie Paostwo, za-
bawa jest świetna… 
  

We wszystkich placówkach spotkanie przebie-
gało w bardzo radosnej i przyjaznej atmosfe-
rze. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania, 
śpiewały i taoczyły z mikołajem oraz jego po-
mocnikami. 


