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Wspólnie powitaliśmy Nowy Rok  

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

W dniu 31 grudnia 2018 r. na placu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Działoszyn, jak co roku odbył się niezapomniany „Sylwester pod Ra-
tuszem” zorganizowany przez burmistrza Miasta i Gminy Działo-
szyn Rafała Draba. Tradycyjnie przed północą noworoczne życze-
nia mieszkańcom gminy oraz gościom uczestniczącym w wydarze-
niu złożył włodarz gminy, życząc wszystkim zgromadzonym zdro-
wia, szczęścia, pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym oraz 
realizacji zamierzonych celów. Tradycyjnie o północy niebo rozświe-
tlił pokaz fajerwerków, po którym mieszkańcy zaprosili burmistrza do 
wspólnej zabawy. O odpowiednią oprawę muzyczną zadbał zespół TO-
MI. Przed północą na placu bawiło się mnóstwo osób. Na uczestników 
„Sylwestra pod Ratuszem” czekał również gorący poczęstunek. 

W dniu 6 stycznia br. na terenie Działoszyna odbył się Orszak Trzech Króli pod hasłem 
przewodnim „Odnowi Oblicze Ziemi”.  Wydarzenie rozpoczęła msza święta w parafii 
pw. św. Marii Magdaleny w Działoszynie. Następnie zgromadzeni mieszkańcy naszej 
gminy ruszyli w drogę na uliczne jasełka, przyjmując królewskie korony. Do wspólne-
go kolędowania podczas orszaku zachęciła Orkiestra Dęta Cementowni Warta S.A.  
w Trębaczewie. Udział w uroczystości wzięli przedstawiciele władz samorządowych 
na czele z burmistrzem Miasta i Gminy Działoszyn Rafałem Drabem oraz radnymi Ra-
dy Miejskiej w Działoszynie, młodzież oraz grono pedagogiczne placówek oświato-
wych z terenu Działoszyna, harcerze, stowarzyszenia działające przy parafii pw. św. 
Marii Magdaleny w Działoszynie oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Miasta i Gminy 
Działoszyn. 

VII Orszak Trzech Króli  

Koncert kolęd i pastorałek  

W dniu 5 stycznia br. w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Działoszynie 
odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Folklorystycz-
nego „Trębaczewianie”, dziecięcej grupy tanecznej i kapeli. Program wy-
darzenia obejmował kolędy patriotyczne, pastorałki i kolędy tradycyjne, 
tańce i pieśni ludowe oraz prezentację regionalnego stroju sieradzkiego 
zakupionego w ramach projektu grantowego realizowanego przy współ-
pracy z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. 

27. finał WOŚP  

Już po raz 27. odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miejsko-Gminny Dom Kul-
tury w Działoszynie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie oraz Szko-
ła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Działoszynie po raz dwudziesty drugi włączyli się 
w tą szczytną akcję charytatywną. 
  

Podczas ostatniego finału zebrano następujące kwoty: 
 wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Działoszynie - 2 976,30 zł, 
 Szkolne Koło Wolontariatu działające w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka   

w Działoszynie - 2 423,37 zł. 
Obie kwoty zostały zebrane m.in. podczas koncertu w Miejsko-Gminnym Domu Kultury. 

 Na terenie Działoszyna podczas 27. finału WOŚP kwestowali również: 
wolontariusze z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Działoszynie (zbiórka na 
ulicach gminy) - 6 753,43 zł, 

 Galeria Fryzur i Urody Ewy Klimczak - 7 837,30 zł. 
  

Działoszyn łącznie zebrał kwotę – 19.990,40 zł. 


