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Stypendia dla uzdolnionych 

W niedzielne popołudnie, 21 lipca br., na placu zabaw za plebanią przy parafii pw. św. Marii Magda-
leny w Działoszynie Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z ks. Janem Skibińskim zorganizowali 
jubileuszowy X Festyn Parafialny. Na scenie zaprezentowały się m.in.: Mażoretki „VIVA” ze Strze-
lec Wielkich, dzieci z MGDK, drużyna harcerzy „Jutrzenka” z Działoszyna. Festyn uświetnił również 
Śląski Kabaret „FEST”, a gwiazdą wieczoru była Dorota Helbin „ARISA” wraz z zespołem. Strażacy 
z OSP Działoszyn zaprezentowali swoje auto strażackie i udzielali porad z zakresu zachowania się 
podczas zagrożeń. Imprezie towarzyszyła wystawa „Zdrowy tryb życia” przygotowana przez 
uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Działoszynie. Na festynie nie zabrakło wielu gier, zawo-
dów i różnych zabaw. Na koniec odbyło się losowanie nagród. Patronat nad imprezą objął bur-
mistrz Miasta i Gminy w Działoszynie Rafał Drab, a gościł na niej również poseł na Sejm RP Paweł 
Rychlik. 

X Festyn Parafialny 

W dniu 26 lipca br. burmistrz 
Miasta i Gminy Działoszyn Ra-
fał Drab po raz kolejny docenił 
i nagrodził zdolną młodzież  
z terenu Miasta i Gminy Działo-
szyn. Wśród nagrodzonych 
znalazło się jedenaścioro 
uczniów, którzy osiągnęli wy-
sokie wyniki w nauce. Bur-
mistrz złożył młodym zdolnym 
serdeczne gratulacje i życzył 
im  dalszych sukcesów oraz 
realizacji zamierzonych celów, 
mając nadzieję, że trud i po-
święcenie zaprocentują  
w przyszłości. Na koniec wszy-
scy stanęli do pamiątkowego 
zdjęcia. 

Pielgrzymka na Kaszuby 

W dniach 12-14 lipca br. parafia rzymskokatolicka św. Marka Ewangelisty  
w Kolonii Lisowice zorganizowała pielgrzymkę autokarową na Kaszuby 
współfinansowaną przez Miasto i Gminę Działoszyn.  

Pielgrzymi wraz z burmistrzem Rafałem Drabem wyruszyli na pielgrzymi 
szlak. 
I etap pielgrzymki otwierał przejazd do Pelpina i zwiedzanie Bazyliki Kate-
dralnej, następnie wizyta w Kościele Poklasztornym Zakonu Norbertanek  
w Żukowie, zwiedzanie Muzeum Kaszubskiego, Kolegiaty w Kartuzach  
i Zespołu Poklasztornego Kartuzów. 
Drugiego dnia pielgrzymi udali się do Kalwarii Wejherowskiej zwanej Ka-
szubską Jerozolimą, gdzie zwiedzili Sanktuarium Pasyjno-Maryjne. Kolejnym 
punktem programu był przejazd do Sanktuarium Królowej Kaszub w Siano-
wie, a następnie przez Kaszubski Park Krajobrazowy do Kościerzyna.  
W ostatnim etapie pielgrzymki zwiedzono zamku w Malborku. 


