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Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn życzył mieszkankom oraz paniom z gmin ościennych dużo zdrowia i uśmiechu na co dzień. Przed koncertem zespołu An-
dre prezenter Radia ZW przeprowadził konkursy dla uczestniczek wydarzenia. Wśród nagród znalazły się vouchery upominkowe od salonów kosmetycznych, 
zakładów fryzjerskich, sklepów z Działoszyna, jak również nagrody w postaci kosmetyków i przedmiotów, które przydatne są paniom. Nagrody osobiście wrę-
czył burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn. Chwilę przed godziną 18:00 na działoszyńskiej scenie koncert rozpoczął zespół Andre, który porwał zgromadzone 
panie do wspólnej zabawy. Nie zabrakło również upominków od zespołu w postaci płyt, które lider zespołu rozdał w bardzo dużej ilości. Impreza zakończyła 
się wspólnym selfie zespołu Andre z uczestnikami wydarzenia. 

Dzień Kobiet w Działoszynie  

Występy solistów oceniało jury w składzie: Magda Durecka, Zyta Solarska, Aleksandra Zuzewicz-Rogaczewska, Tomasz Drabek, Łu-
kasz Walasik. Komisja brała pod uwagę następujące kryteria: warsztat wokalny, interpretację piosenek, dobór repertuaru oraz ogólny 
wyraz artystyczny. 
  

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: 

 w młodszej grupie wiekowej: I miejsce Hanna Włodarczyk, II miejsce Alicja Pabjaniak, III miejsce Kinga Lichosik; 

 w średniej grupie wiekowej: I miejsce Amelia Zwiech, II miejsce Marcelina Arendt,  III miejsce Zuzanna Węglewska; 

 w starszej grupie wiekowej: I miejsce Natalia Ochmańska,  II miejsce Norbert Kuświk, III miejsce Maja Ciach; 

 wyróżnienia przyznano: Ewelinie Kozłowskiej, Oliwii Stobieckiej, Mai Przerywacz. 
  

Nagrodę główną Grand Prix Festiwalu zdobyła Jagoda Wypych ze Szkoły Muzycznej „Talent” za przepiękne wykonanie utworu 
„Dziwny jest ten świat”.  

XVII Regionalny Festiwal Wokalny „Warta Song”  
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W dniu 6 kwietnia br. w Miej-
sko-Gminnym Domu Kultury 
w Działoszynie odbyła się  
17. edycja Regionalnego Fe-
stiwalu Wokalnego „Warta 
Song”. Popularność konkur-
su organizowanego przez 
burmistrza Miasta i Gminy 
Działoszyn Rafała Draba 
oraz Miejsko-Gminny Dom 
Kultury nie maleje, na co 
wskazuje lista osób prezen-
tujących swoje talenty  oraz 
udział publiczności zgroma-
dzonej w sali widowisko-
wej.  We wszystkich edy-
cjach konkursu na scenie 
zaprezentowało się około 
680 osób.  Do udziału  
w tegorocznej edycji zgłosi-
ło się 53 solistów. 

Tegoroczny festiwal odbywał się pod honorowym patronatem prezesa Cementowni „Warta” S.A. z Trębaczewa. Festiwal mógł się odbyć dzięki pomocy i wsparciu finansowemu ze 
strony sponsorów: Cementowni „Warta” S.A. w Trębaczewie oraz Nadwarciańskiemu Bankowi Spółdzielczemu. Festiwalowi towarzyszył Kiermasz Wielkanocny przygotowany przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach, Dom Pomocy Społecznej w Bobrownikach oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew. 

W dniu 10 marca br. w Hali 
Sportowej w Działoszynie od-
była się impreza zorganizowa-
na przez burmistrza Miasta  
i Gminy Działoszyn Rafała Dra-
ba dla mieszkanek gminy z oka-
zji Dnia Kobiet. Każdej z pań 
burmistrz osobiście wręczył 
tulipana. O godzinie 16:30 hala 
zapełniła się po brzegi, a na 
scenie pojawił się prezenter 
Radia Ziemi Wieluńskiej Marcin 
Marciniak, który przywitał zgro-
madzone na uroczystości panie.  
Jako pierwsze zaprezentowały 
się grupy i sekcje z Miejsko- 
Gminnego Domu Kultury  
w Działoszynie. Następnie wy-
stąpili Mateusz Kowalczyk  
i Małgorzata Zagórska, którzy 
oczarowali publiczność poka-
zem tańca towarzyskiego. 

Dzień Kobiet w Raciszynie  

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Raciszyn zorganizo-
wało zabawę z okazji Dnia Kobiet w nowo wyremontowanej 
strażnicy OSP w Raciszynie. Przy muzyce i suto zastawio-
nych stołach bawiły się nie tylko panie, ale również pano-
wie. Ponad setkę gości zabawiał swoim występem Kabaret 
„Kopydłów”, gdzie w rolę strażaka wcielił się Leszek Benke, 
a w policjanta - Mateusz Dewera. Organizator uroczystości 
mile zaskoczył przybyłych przygotowanym quizem na temat 
płci pięknej. Nie zabrakło oczywiście życzeń okazji Dnia Ko-
biet, symbolicznego kwiatka i słodkiego upominku. 


