
 

 

Wydarzenia w 2018 roku 

IX Festyn Parafialny 

W dniu 22 lipca 2018 r. na placu zabaw przy parafii św. Marii Magdaleny w Działoszynie odbył się IX Festyn Parafialny. Uroczystośd została objęta honorowym patronatem burmistrza 
Miasta i Gminy Działoszyn Rafała Draba. Jako pierwsze wzięły udział animatorki, które zabawiały dzieci. Na scenie występowała młodzież ze szkoły podstawowej nr 1. Następnie na 
scenie prezentowały swoje talenty dzieci z MGDK z opiekunem. Wykonawców nagrodzono upominkami. W festynie uczestniczyła równi eż jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Działoszynie oraz funkcjonariusze policji z Działoszyna. Przedstawiciele służb pokazali swoje radiowozy oraz auto i sprzęt strażacki. Festyn swoją obecnością zaszczycili uczniowie 
Mundurowego Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie, którzy udzielali porad i dali pokaz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W imprezie brała również udział grupa rekon-
strukcyjna. Panowie przedstawili rekwizyty z muzeum w Mokrej. Podczas festynu został rozegrany finałowy   mecz o Puchar ks. Proboszcza. Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody. 
Gwiazdą wieczoru była Grupa Franka Makucha z ARISĄ na czele. Na koniec odbyło się losowanie nagród. Nad oprawą muzyczną festynu czuwał zespół Contra. Uczestnicy oprócz do-
brej zabawy w środowisku bezalkoholowym mieli okazję zapoznania się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Przypomnieli też sobie, w jaki sposób należy zachowywad się na 
drodze. Istotnym zadaniem było zwrócenie uwagi na wystawę o tematyce „Życie bez używek” oraz „Zdrowy tryb życia” przygotowaną przez uczniów z Zespołu Szkół im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Działoszynie. 
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Noce Świętojańskie w Parku Strażaka 

W dniu 23 czerwca 2018 r. po raz kolejny w naszej gminie odbył się festi-
wal „Noce Świętojaoskie”. Uroczystośd otworzył barwny korowód, który 
wyruszył spod Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn. W pochodzie udział 
wzięli: przedstawiciele władz samorządowych na czele z burmistrzem Mia-
sta i Gminy Działoszyn Rafałem Drabem oraz przewodniczącym Rady Miej-
skiej w Działoszynie Kazimierzem Środą, pracownicy urzędu, Zespół Folklo-
rystyczny Trębaczewianie, Zespół Folklorystyczny Kamnik ze Słowenii, ucz-
niowie  Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Raciszynie oraz miesz-
kaocy gminy. Korowód zakooczył się w Parku Strażaka w Działoszynie, 
gdzie rozpoczął się festiwal. Jako pierwszy na działoszyoskiej scenie zapre-
zentował się Zespół Folklorystyczny Kamnik ze Słowenii. Następnie zapre-
zentował się Zespół Folklorystyczny Trębaczewianie. Kolejnym punktem 
programu był występ zespołu góralskiego Baciary, który rozbawił publicz-
nośd zgromadzoną w parku. Na działoszyoskiej scenie zaprezentowali się 
również najmłodsi podopieczni Zespołu Folklorystycznego Trębaczewia-
nie. Zakooczeniem wydarzenia był obrządek nocy świętojaoskiej przygoto-
wany przez Zespół Folklorystyczny z Trębaczewa. Podczas wydarzenia 
można było skosztowad potraw regionalnych przygotowanych przez sto-
warzyszenia z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku 
Warty”. Festiwal Nocy Świętojaoskich stał się kolejną imprezą, która na 
stałe wpisuje się w kalendarz rozwoju Miasta i Gminy Działoszyn. 


