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XI Gminne Prezentacje Przedszkoli  

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

W dniu 28 maja br. w Miejsko-Gminnym Domu 
Kultury w Działoszynie odbyły się XI Gminne Pre-
zentacje Przedszkoli. Celem imprezy była pre-
zentacja dorobku artystycznego tych placówek 
w różnych dziedzinach sztuki, aktywne i krea-
tywne wypełnianie dzieciom czasu wolnego oraz 
rozwijanie ich zainteresowań artystycznych.   
W imprezie uczestniczyły przedszkola z terenu 
gminy Działoszyn, które przygotowały dowolny, 
krótki program artystyczny. Prezentacjom sce-
nicznym towarzyszyła wystawa prac plastycz-
nych milusińskich. Wszystkie przedszkola zdobyły zaszczytne pierwsze miejsca.  Za wspaniałe występy dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez burmi-
strza Miasta i Gminy Działoszyn Rafała Draba. Prezentacje były bardzo udane - jak zawsze przedszkolaki były bardzo dobrze przygotowane, miały wspaniałe 
stroje i uśmiechnięte buzie.   

Jak co roku wędkarze zorganizowali dzieciom wspaniałą zabawę poprzez wspólne 
łowienie ryb. Zawody rozpoczęły się 2 czerwca br. o godzinie 9.00 na Stawie Okrą-
głym. Na miejscu stawiło się 65 młodych wędkarzy wraz z opiekunami. Prezes koła 
wędkarskiego w Działoszynie Artur Jabłoński przywitał wszystkich i uroczyście rozpo-
czął zabawę z wędką. Podczas zawodów nie brakowało atrakcji. Dzięki uprzejmości 
OSP Działoszyn i Komisariatu Policji w Działoszynie imprezę umilił pokaz wozu strażac-
kiego oraz wozu policyjnego. Zawody zakończono o godzinie 11.30. Nikt z zawodni-
ków nie poczuł się przegranym, wszyscy zajęli pierwsze miejsce i otrzymali nagrodę. 
Na zakończenie prezes podziękował wszystkim za udział, a sponsorom i wędkarzom 
za wsparcie, bo to dzięki ich pomocy i zaangażowaniu można było zorganizować tak 
wspaniały dzień. Na wszystkich czekał gorący poczęstunek. Wydarzenie odbyło się 
pod honorowym patronatem burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Rafała Draba. 

Wędkarski Dzień Dziecka  

Festyn rodzinny w sołectwie Stacja  

W dniu 1 czerwca br. w sołectwie Stacja odbył się kolejny festyn rodzinny. Organizatorami wydarzenia był sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Stacja. Festyn został 
objęty honorowym patronatem burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn Rafała Draba. Na uczestników uroczystości czekało wiele niespodzianek, począwszy od 
różnorodnych atrakcji dla najmłodszych mieszkańców sołectwa - dmuchańców, gier i zabaw z animatorem, słodkiego poczęstunku czy zwiedzania wozu stra-
żackiego jednostki OSP Trębaczew. Na starszych mieszkańców Stacji czekały pyszne domowe wypieki, kącik kulinarny oraz grill bar. 
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W słoneczne niedzielne popołudnie, 2 czerwca br., Parafialny Od-
dział Akcji Katolickiej przy parafii św. Marii Magdaleny w Działoszy-
nie wraz z ks. proboszczem Janem Skibińskim zorganizował III Dzień 
Rodziny. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem burmi-
strza Miasta i Gminy Działoszyn Rafała Draba. Po uroczystym przywi-
taniu gości jako pierwsze wystąpiły harcerki działające przy działo-
szyńskiej parafii. Następnie na scenie pojawiły się  dzieci i młodzież  
z Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie. Kolejnym punk-
tem programu był występ  Szymona Dąbrówki i Magdaleny Macio-
łek. Podczas pikniku wystąpili również uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie. Gościem specjal-
nym był poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, który w imieniu burmistrza 
Miasta i Gminy Działoszyn wręczył najmłodszym mieszkańcom na-
szej gminy drobne prezenty. Uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć 
nowy wóz strażacki jednostki OSP Działoszyn, radiowóz Komisariatu 
Policji w Działoszynie, jak również skosztować przysmaków przygo-
towanych przez organizatorów uroczystości.  

III Dzień Rodziny  


