
 

 

W dniu 14 sierpnia 2019 r. w sali MGDK w Działoszynie odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji nadania przez Prezydenta RP medali za długoletnie poży-
cie małżeńskie dla 27 par z terenu naszej gminy, które związek małżeński zawarły w 1968 r.  Aktu wręczenia medali wraz z legitymacjami dokonał Burmistrz 
Miasta i Gminy Działoszyn Rafał Drab. Panie otrzymały symboliczne czerwone róże. Burmistrz wzniósł toast za zdrowie dostojnych gości gratulując im jedno-
cześnie tego wyróżnienia i pięknego jubileuszu, podkreślając w przemówieniu istotę tradycyjnego modelu małżeństwa i rodziny jako wartości, która powinna 
przetrwać przez następne pokolenia. 

Złote Gody  

Kolonie szóstoklasistów  

W coroczną tradycję naszej gminy wpisały się wartościowe, pod względem profilaktycznym i turystycznym, wyjazdy dla uczniów klas szóstych. W 2019 roku 
Miasto i Gmina Działoszyn było organizatorem wypoczynku dla 97 dzieci z klas VI z terenu gminy. Kolonie te zostały zorganizowane w miejscowości Bolesła-
wów w Kotlinie Kłodzkiej w okresie od 27.07.2019 r. do 03.08.2019 r. Uczestnicy kolonii mieli zapewniony transport autokarowy, zakwaterowanie, wyżywie-
nie, opiekę kadry pedagogicznej i medycznej, ubezpieczenie oraz realizację programu kolonii, który obejmował program profilaktyki uzależnień oraz pozna-
nie góralskich tradycji. Celem wyjazdu było również rozbudzanie zamiłowania do turystyki, rozwijanie umiejętności współżycia społecznego poprzez gry  
i zabawy sportowe oraz rozwijanie samodzielności przez współzawodnictwo w konkursach kolonijnych. Dzieci zwiedziły: Jaskinię Niedźwiedzią, Kotlinę 
Kłodzką, Kaplicę Czaszek, Kudowę – Zdrój, Błędne Skały, Wambierzyce, Polanicę Zdrój, Twierdzę Kłodzką, Kopalnię Złota w Złotym Stoku. 

Sołectwo Niżankowice  
z dofinansowaniem 

W dniu 2 sierpnia br. w miejscowości Zielęcin (gm. Rząśnia) 
sołectwo Niżankowice otrzymało dofinansowanie w kwocie 
10 tys. zł przyznane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Do-
finansowanie z rąk przewodniczącej Sejmiku Województwa 
Łódzkiego Iwony Koperskiej oraz posła na Sejm RP Pawła 
Rychlika odebrał Józef Sielski, sołtys sołectwa Niżankowice 
oraz Danuta Kuśnierczyk, sekretarz Miasta i Gminy Działo-
szyn. 

W dniu 2 sierpnia br. w miejscowości Chorzenice (gm. Sulmierzyce) jednostka OSP Raciszyn 
otrzymała dofinansowanie na zakup nowego sprzętu dla jednostki w kwocie 20.000,00 zł. 
Przekazania środków przyznanych decyzją marszałka województwa łódzkiego Grzegorza 
Schreibera dokonali posłowie na Sejm RP – Krzysztof Ciebiada i Paweł Rychlik, przewodni-
cząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska oraz dyrektor kancelarii marszał-
ka Dawid Mazurkiewicz. Miasto i Gminę Działoszyn podczas uroczystości wręczenia dofinan-
sowań reprezentowali Danuta Kuśnierczyk, sekretarz Miasta i Gminy Działoszyn, Katarzyna 
Kowalska, skarbnik Miasta i Gminy Działoszyn, oraz druhowie z jednostki OSP Raciszyn. 

OSP Raciszyn z dofinansowaniem  
na nowy sprzęt  
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