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 W Y D A R Z E N I A  W  2 0 1 9  R O K U  

W dniu 12 maja br. ponad 250 zawodników wzięło udział w X edycji „Działoszyńskiej Dziesiątki”. Wydarzenie rozpoczął „Bieg Krasnala” - najmłodsi zawodnicy 
mieli w nim do pokonania dystans 200 metrów. Nie zabrakło również biegu strażaków, którzy mieli do pokonania trasę na dystansie 998 m. W głównym biegu 
„Działoszyńskiej Dziesiątki” udział wzięli mieszkańcy Miasta i Gminy Działoszyn, zawodnicy z całej Polski, a także reprezentanci Kenii oraz Ukrainy. - Impreza 
organizowana od wielu lat ma swoją markę i renomę, promuje tym samym Działoszyn i całą gminę. Dziękuję sportowcom za tak liczne przybycie na Działo-
szyński bieg, organizatorom i sponsorom wydarzenia – podkreśla, burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn - Rafał Drab. 

X Działoszyńska Dziesiątka  

W dniu 22 maja br. w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn - Rafał 
Drab wraz z prezesem jednostki OSP Raciszyn - Rafałem Siedlaczkiem odebrali z rąk wojewody łódz-
kiego Zbigniewa Rau oraz zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi Marka Jankowskiego 
promesę gwarantującą dotację na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP w Raciszynie. Miasto i Gmina Działoszyn zabezpieczyło na ten cel 390 tys. złotych, a dotacja  
w wysokości 460 tys. złotych pochodzi ze środków KSRG, MSWiA, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. 
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Nowy wóz bojowy dla OSP Raciszyn  

W dniu 24 maja br. na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Działoszynie został zorganizowany piknik charytatywny „Serduszko dla Oliwii”. Impreza została obję-
ta honorowym patronatem burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Rafała Draba. Cel wydarzenia, jakim była zbiórka środków finansowych na niezbędny Oliwce 
wózek specjalistyczny, został osiągnięty. Na pikniku czekało wiele atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, tj.: loteria fantowa, malowanie twarzy, dmu-
chany zamek, zjeżdżalnia, występy artystyczne dzieci, pyszny grill, bigos, ciasto, gorąca kawa i herbata. Do udziału w akcji przyłączyli się również druhowie  
z jednostki OSP Działoszyn, którzy zaprezentowali nowy wóz strażacki jednostki. 

Piknik „Serduszko dla Oliwii”  


