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Dzień Dziecka w
Raciszyn

Festyn dla dzieci
W sobotę, 3 czerwca, na palcu szkoły w Raciszynie odbył się festyn zorganizowany przez WKG Sp. z
o.o. s.k., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Raciszynie
oraz Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Wsi Raciszyn”.
Uroczystego otwarcia festynu dokonali: Zdzisława Różańska, dyrektor ZSP, oraz Tomasz Będkowski, prezes
WKG. W następnej kolejności wszystkich zebranych powitał przybyły na uroczystość Rafał Drab, burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn. Szczególnie ciepło zwrócił się do
najmłodszych uczestników festynu, dla których przygotowano całą imprezę. - Wszystkiego najlepszego, saPodczas festynu swoje umiejętności artystyczne zaprezentowali uczniowie i absolwenci ZSP. Śpiewali
piosenki, grali na instrumentach oraz przedstawili skecze i scenki. Pokazy młodych talentów spotkały się z ciepłym przyjęciem ze strony publiczności. Ponadto sceniczne atrakcje wzbogacił występ kabaretu „Malwinki”,
który sponsorowało stowarzyszenie.
Znaczną część imprezy wypełniła jednak sportowa rywalizacja i konkursy zręcznościowe, które wyjątkowo sprawnie i profesjonalnie prowadzili pracownicy
WKG. Należy podkreślić, że fundatorem wszystkich, ponad sześciuset nagród przyznanych w turniejach i rozgrywkach, było WKG z Raciszyna. Dzięki uprzejmości
spółki przez cały czas trwania festynu dzieci mogły bezpłatnie korzystać z dmuchańców, zabaw z animatorami,
zabaw w kulkach oraz profesjonalnego malowania twarzy. Poza tym każde dziecko otrzymało od sponsora
upominek i los. Można było wygrać m.in. power – banki,
głośniki, mp4, tablet itp.
Warto podkreślić, że podczas festynu z okazji
Dnia Dziecka panowała wyjątkowo miła i rodzinna atmosfera. Organizatorzy angażowali do udziału w rozgrywkach dzieci. Dyrektor zespołu z powodzeniem zachęcała do wspólnego udziału w zabawie rodziców,
dziadków i babcie, sama dając im przykład, jak wspaniale można bawić się wraz z najmłodszymi. Uczestnicy festynu przez cały czas byli obdarowywani lodami. Ponadto mogli posilić się sokami lub zakupić przepyszne swojskie ciasto, które na tą okazję przygotowała Rada Rodziców. Wszystkiemu sprzyjała wyjątkowo udana aura.
Dzieci były zachwycone!
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mych sukcesów w nauce oraz bezpiecznych i udanych
zbliżających się wakacji – życzył burmistrz Drab.

Działoszyn

Wędkarski Dzień Dziecka

pasji życiowych dla każdego stanowi
jakiś pomysł na życie. Patrząc na was
jako młodych ludzi, którzy właśnie
swoje pasje realizują, mogę tylko jak
najbardziej kibicować i życzyć wszystkiego co najlepsze – podkreślał włodarz. Po losowaniu stanowisk rozpoczęły się wędkarskie zmagania. W za-

wodach wystartowało 38 zawodników. Młodym wędkarzom kibicowali
najbliżsi. Po blisko dwóch godzinach
wędkowania przyszedł czas na ważenie złowionych okazów. Pierwsze
miejsce zajęła Zosia Klimczak, drugie
Dominik Namyślak a na trzecim znalazła się Zosia Ślifirska. Jednak nie wyniki były najważniejsze, a świetna atmosfera i promocja aktywnego spędzenia czasu. Wszystkie dzieci
uczestniczące w zawodach otrzymały
nagrody rzeczowe ufundowane
przez sponsorów, dzięki którym po
raz kolejny udało się zorganizować
piękne święto. Emocjom wędkarskim
towarzyszyły niespodzianki zorganizowane przez Komisariat Policji
w Działoszynie oraz Ochotniczą Straż
Pożarnąw Działoszynie. Każde dziec-

ko mogło spróbować swoich sił z wężem strażackim. Dla wszystkich przygotowano gorący poczęstunek i napoje. Tego dnia nikt z pewnością nie
mógł narzekać na nudę. Organizatorzy kierują serdeczne podziękowania
dla sponsorów.
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Sponsorzy: Miasto i Gmina Działoszyn,
Rafał
Drab,
Zakład
RemontowoBudowlany Artur Jabłoński, Radaway –
Kabiny Prysznicowe, Grzegorz Malatyński, Kamil Malatyński, Grzegorz Bęben, Zakład Remontowo-Budowlany Jorg A.G.
Kukuła, Pokoje „King” Kraszkowice – Adam Jarząb, Grzegorz Sudomirski, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Thermo
-Piskuła – Arkadiusz Piskuła, Novertis- Mariusz Nowicki, Admat-Pol – Artur Szczepaniak, Sklep Wędkarski „Skalar” – Łukasz
Ślifirski

Fot.: UMiG Działoszyn

W niedzielę, 4 czerwca, na
Stawie Okrągłym w Działoszynie
swoją imprezę z okazji Dnia Dziecka
mieli również mali wędkarze. Członkowie Koła PZW Okręg Działoszyn zaprosili dzieci na spotkanie z wędką.
Wszystko rozpoczęło się o godzinie 9
-ej. Oficjalnego rozpoczęcia dokonali:
Artur Jabłoński, prezesa koła, oraz
Rafał Drab, burmistrz Miasta i Gminy
Działoszyn, który zwrócił się do młodych wędkarzy. - Rozwijanie swoich

