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8 czerwca br. odbył się Dzień Dziecka w Zalesia-
kach. Organizatorem imprezy byli: burmistrz Mia-
sta i Gminy Działoszyn Rafał Drab, radny Tomasz 
Kotynia, sołtys wsi Zalesiaki Henryka Szewczyk, 
sołtys wsi Zalesiaki Pieńki Cecylia Matyjaszczyk, 
sołtys Lelit Agnieszka Krankowska oraz rady so-
łeckie. Wspaniała atmosfera, ciekawe zabawy, 
energetyczna muzyka, malowanie twarzy, zwie-
dzanie wozu strażackiego jednostki OSP Zalesiaki. 
Bawiły się nie tylko dzieci, ale całe rodziny. Odby-
ło się wiele konkursów z cennymi nagrodami. 
Wszystkie dzieci zostały obdarowane paczkami. 
Nie mogło zabraknąć słodkiego poczęstunku. 

II Zlot Foodtrucków w Działoszynie  

W dniu 5 czerwca br. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Działo-
szyn miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie X edycji Gminnego Kon-
kursu na Budkę Lęgową „M1 dla Dziuplaka”. Konkurs został zorgani-
zowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkołę Podstawową im. 
M. Konopnickiej w Raciszynie. Honorowy patronat nad konkursem 
objął burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn - Rafał Drab. Rozstrzygnię-
ciu towarzyszyła wystawa fotografii przyrodniczej przedstawiającej 
faunę i florę „Wielkiego Łuku Warty” autorstwa Piotra Dudka. Wysta-
wa została zorganizowana w ramach projektu „Poznaj lokalną przy-
rodę” realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Wielkiego Łuku 
Warty. 

Dzień Dziecka w Zalesiakach  

M1 dla Dziuplaka 

Po raz drugi w dniach od 
7 do 9 czerwca br.  
w Parku Strażaka w Dzia-
łoszynie odbył się zlot 
foodtrucków. Wydarze-
nie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem za-
równo mieszkańców Mia-
sta i Gminy Działoszyn, 
jak i gości odwiedzają-
cych naszą miejscowość. 

9 czerwca br. w Parku Strażaka w Działoszynie odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Organiza-
torami festynu byli burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn oraz Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszy-
nie. Całą imprezę prowadziła grupa animacyjna Rytmiks. Oprócz niezliczonych i mega energetycznych 
zabaw tanecznych były konkursy i quizy z nagrodami. Odbył się też pokaz dużych baniek mydlanych. 
Dzieci oraz chętni i odważni rodzice mogli skorzystać z plecionych warkoczyków, brokatowych tatuaży  
i malowania twarzy. Dostępne podczas festynu radiowóz i wóz strażacki przeżywały prawdziwe oblęże-
nie. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszynie oraz policjanci z Komisariatu Policji w Działo-
szynie nie tylko odpowiadali na niezliczoną ilość pytań, ale także pokazywali sprzęt, opowiadali o swojej 
pracy, można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Bardzo serdecznie w imieniu dzieci dziękujemy poli-
cjantom i strażakom. Imprezę udało się zorganizować dzięki ofiarności i hojności niezawodnych od lat 
sponsorów. 

Dzień Dziecka z MGDK w Działoszynie  


