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Odkrywaj  Radomszczański 
z E   A Travel

godz. 15:00

Dzień Dziecka z grupą animacyjną
Plac OSP Gidle 
Zaprasza Gminny Ośrodek Kultury Gidle
animacje, tatuaż brokatowy, pokaz baniek mydlanych, balonowe Zoo,
warsztaty konstruktorskie z klocków, stoiska z lodami, napojami, 
wata cukrowa

godz. 16:00

Festyn Rodzinny
Świetlica wiejska w Rożnach ( gmina Dobryszyce) 
Zaprasza Sołtys Sołectwa Rożny wraz z Radą sołecką
dmuchany zamek, muzyka DJ, grill, dania gorące, frytki, lody, gofry,
stoiska z napojami 

Miejski Dom Kultury w Radomsku (Kino Pasja)
godz. 11:00 – "Co w duszy gra” kino przyjazne sensorycznie
godz. 15:00 i 17:00 – "Kosmiczny mecz: Nowa Era”
2D dubbing (premiera!)
godz. 19:00 – "Szybcy i wściekli 9”/2D

Muzeum Ludowe w Przedborzu
godz. 11:00 – 14:00
podwórze wiejskie z wystawą dawnych narzędzi, wozem i studnią
z żurawiem, kącik z macewami po przedborskich Żydach, kuźnia i warsztat
bednarski; izba ludowa z XIX wieku, zanikające rzemiosło, galeria obrazów
sakralnych, młyn wodny typu żarnowego

   POWIECIE 
   RADOMSZCZAŃSKIM

 EEKENDW
17 lipca 2021 (sobota) 18 lipca 2021 (niedziela)

Miejski Dom Kultury w Radomsku (Kino Pasja)
godz. 10:30 – "#bajki z Polski” poranek filmowy oraz warsztaty
plastyczne
godz. 12:00 i 18:00 – "Kosmiczny mecz: Nowa Era”
2D dubbing (premiera!)
godz. 14:00 – "Co w duszy gra” bajkowe poranki filmowe 
godz. 16:00 – "Tom and Jerry” kino familijne
godz. 20:00 – "Szybcy i wściekli 9”/2D

Muzeum Ludowe w Przedborzu
godz. 10:00 – 14:00
podwórze wiejskie z wystawą dawnych narzędzi, wozem i studnią 
z żurawiem, kącik z macewami po przedborskich Żydach, kuźnia i warsztat
bednarski; izba ludowa z XIX wieku, zanikające rzemiosło, galeria obrazów
sakralnych, młyn wodny typu żarnowego

Muzeum Regionalne w Radomsku
godz. 13:00 – 17:00  
wystawy stałe; wystawa czasowa“Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.
Jubileusz straży pożarnej w Radomsku”; wystawa czasowa “Świat
toruńskiego piernika” wraz z warsztatami tworzenia oraz wypiekania
pierniczków; zwiedzanie Zagrody Tatarskiej (Stobiecko Miejskie)

godz.15:30 
promocja książki Grzegorza Mieczyńskiego pt.”Godzina, 
w której się krzywdy dopełniła miara. Wydarzenia lat 1860-1864 
w radomszczańskiem” ( dziedziniec Muzeum)

mapy ścieżek pieszych i rowerowych
architektoniczne perełki 
unikaty przyrody
leśne ścieżki edukacyjne  
zabytki

wypożyczalnie kajaków 
 smażalnie ryb
 kąpieliska 
gospodarstwa agroturystyczne 


