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Ferie z MGDK w Działoszynie  

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

Tradycyjnie podczas ferii zimowych Miejsko-
Gminny Dom Kultury w Działoszynie przygo-
tował ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży. Sta-
rano się zorganizować i przeprowadzić róż-
norodne zajęcia. W tym roku na zaproszenie 
odpowiedziało dość dużo osób: ze stałych 
planowych zajęć animacyjnych skorzystało 
łącznie 58 dzieci, w wycieczkach uczestniczy-
ły 104 osoby,  Piknik Strzelecki odwiedziło 
około 80 osób i około 50 osób obejrzało 
spektakl teatralny. 

Zimowisko 2019 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Marii Magdaleny w Działoszynie wraz 
z ks. proboszczem Janem Skibińskim przy wsparciu burmistrza Miasta i Gminy Działo-
szyn Rafała Draba w ramach ferii zimowych 13 lutego br. zorganizował  wycieczkę dla 

dzieci i młodzieży. Pierwszym punktem wyprawy było zwiedzanie Mu-
zeum 303 im. ppłk. Jana Zumbacha. Następnie młodzież udała się do 
Żarek na warsztaty robienia pizzy. Pod okiem mistrzów każdy uczest-
nik miał okazję do przygotowania swojego wyrobu. Kolejnym punktem  
wędrówki było zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, pa-
tronki rodzin. Jego historię sięgającą 1382 r. opowiedział brat paulin. 
Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Dawnych Rze-
miosł w Żarkach. Dzieci i młodzież miały okazję przeżyć niesamowitą 
przygodę, przenosząc się w czasie do świata dawnych rzemiosł. 8 

 

W dniu 2 marca br. po raz czwarty mieszkanki naszej gminy świętowały Dzień Kobiet w Kiedosach. Wydarzenie miało miejsce w strażnicy jednostki OSP Kiedo-
sy, gdzie odbył się „Babski Comber”. Biesiadę prowadziła „Kapela podwórkowa Stacha”, zapewniając wiele atrakcji i jednocześnie dbając o dobry nastrój 
uczestniczek imprezy. Panie zintegrowały się i bawiły do późnych godzin wieczornych. Święto zorganizowane zostało przez wiceprzewodniczącą Rady Miej-
skiej w Działoszynie - Danutę Cieślę oraz Rady Sołeckie miejscowości Draby, Kiedosy i Kolonia Lisowice. 

Dzień Kobiet w Kiedosach  

Piknik strzelecki  

W dniu 17 lutego br.  na Przystani Kajako-
wej w Działoszynie (Park Strażaka) grupa 
AIR SOFT Działoszyn wspólnie z Miejsko-
Gminnym Domem Kultury zorganizowała 
mały airsoftowy piknik strzelecki dla dzie-
ci. W ramach imprezy przygotowano po-
kaz replik broni palnej, konkursy strzelec-
kie oraz wiele innych atrakcji. Każdy mógł 
spróbować swoich sił na strzelnicy. Piknik 
cieszył się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn. 
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