REKOLEKCJE

W dniach od 12 - 15 marca 2017r. odbywały się w naszej parafii wielkopostne
rekolekcje parafialne, które prowadził ks. dr hab. Jarosław Babiński, rodem
z Lipnicy. Obecnie ks. Jarosław wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie i w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Ma
dwa doktoraty: z teologii i filozofii.

Myśli z rekolekcji:
"Dziękuj Panu Bogu za to, co masz, zdrowie, wzrok, słuch i że możesz chodzić."
"Nieważne czy kazanie jest długie czy krótkie, ładne czy mniej ciekawe, ważne
żebyś się nawrócił..."
"Wyjdź z obszaru Twojego grzechu..."
"Przy człowieku cierpiącym potrzebny jest drugi człowiek."
"Cierpienie jest łaską....miłość nie uwalnia od cierpienia."
"Trzeba posmakować goryczy, aby docenić słodyczy..."
"Bądź zawsze lepszy od Twojego nieprzyjaciela."
"Wiele osób chce traktować Pana Boga jak królową Anglii, niby jest królową, a nie
ma nic do powiedzenia."
"Rodzimy się bez miłości, żyjemy bez wiary i umieramy nie mając nadziei."
"Służyć, to trzeba dać świadectwo wiary i otworzyć się na drugiego..."
ks. Marek Weltrowski
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GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA
Gminne Spółdzielnie potocznie zwane GS-y powstały w latach 1944 - 1946 jako Rolnicze
Spółdzielnie Zaopatrzenia i Zbytu.
GS w Konarzynach powstał na przełomie lat 1949 - 1951. Założycielem był członek
Rolniczej Spółdzielni w Ciecholewach. Pierwszym prezesem był p. Bolesław Borzyszkowski,
kolejno p. Konrad Dykier, p. Bembenek, p. Jan Majer, p. Tadeusz Czapiewski i p. Jan Kozieł.
Krótko pełnili obowiązki prezesa p. Mieczysław Pruski i p. Bogdan Modrzejewski.
GS był jedną z największych instytucji działającej na terenie gminy, a jednocześnie
jedynym dostawcą zaopatrujących mieszkańców. Świadczył usługi w zakresie sprzedaży
artykułów

spożywczych,

artykułów

przemysłowych,

nawozów,

materiałów

siewnych,

budowlanych, pasz, opału. Prowadził skup żywca, artykułów wtórnych, piór, makulatury, wełny,
skór, jaj, butelek itd. Posiadał również małą masarnię, której kierownikiem był p. Bolesław
Czapiewski. Wyroby tej masarni, a szczególnie kiełbasa polska i metka były znane w całym
powiecie chojnickim.
Spółdzielnia zajmowała się również aktywizacją lokalnej społeczności poprzez
prowadzenie klubów Rolnika oraz świetlic. Prowadziła gastronomię i sieć sklepów
w Konarzynach, Konarzynkach, Żychcach, Żychcach Osadach, Kiełpinie, Bindudze, Nierostowie,
Zielonej Chocinie, Zielonej Hucie i Ciecholewach oraz usługi RTV, fryzjerskie, wypożyczalnię
naczyń, magiel bielizny itd.
Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych prezesem GS był p. Tadeusz
Czapiewski, wiceprezesem do spraw rolnych p. Tadeusz Rodziewicz, wiceprezesem do spraw
handlu p. Czesław Weltrowski, ojciec naszego ks. proboszcza Marka Weltrowskiego.
Spółdzielnia składała się z członków tzn. mieszkańców gminy. Posiadała swój statut. Organem
zewnętrznym była Rada Nadzorcza. Raz w roku odbywało się zebranie Przedstawicieli, które
udzielało lub nie absolutorium Zarządowi. Spółdzielnia była zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym. Władzą naczelną GS był Centralny Związek Spółdzielni "SCh"
w Warszawie. Posiadał swój NIP, regon itp. Przez cały okres istnienia wg archiwum zatrudniał
235 pracowników.
W latach 1980 i 1990 doszło do zmiany reguł gospodarczych. System socjalistycznego
planowania zastąpił wolny rynek. Wiele Gminnych Spółdzielni nie poradziło sobie w nowej
rzeczywistości i zaczęły powoli upadać. Tak stało się z Gminną Spółdzielnią w Konarzynach,
która została zlikwidowana w 2007r.
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Ks. Antoni Pepliński
6 marca 2017 r. o godz. 1900 w sali strażackiej w Konarzynach z udziałem członków
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i przedstawicieli Akcji Katolickiej odbył się wieczór
poświęcony pamięci ks. A. Peplińskiego. Wspomnienia o swoim krewnym (wujku)
przedstawił pan Janusz Szroeder. Zmarły kapłan był bliskim kuzynem jego ojca. Ks.
Pepliński urodził się w 1918 r. W Kościerzynie, ochrzczony został w Parafii św. Trójcy (w
tym samym mieście). Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w
Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1950 r. z rąk ks. biskupa Józefa Kazimierza
Kowalskiego. Pierwszą placówką i jedynym jego

wikariatem była Parafia Farna w

Chojnicach. Jako samodzielny wikariusz był administratorem w Parafii Pawłowo.
Następnie został przeniesiony na probostwo do Czarnowa. W 1983 r. otrzymał probostwo
w Parafii Mściszewice na Kaszubach w Dekanacie Stężyckim. Przebywał tam aż do śmierci
w 1995 r. Dla nas był kapłanem nieznanym (w konarzyńskich stronach). Jak twierdził pan
Szroeder pozostawił po sobie około 30 utworów (poetyckich i muzycznych). Najbardziej
znane to Kaszebskie jeziora, kaszebski las...
ks. Marek Weltrowski

O zmianie życia, czyli o nawróceniu serca

Zmagamy się o nasze uświęcenie i frustrujemy, ponieważ zapominamy o jednym: nie
wystarczy wiedzieć i podjąć decyzję, że chcę zmiany. W zmianę musi zaangażować się nasze
serce. To nasze serce musi zostać przemienione na wzór Jezusowego serca, aby całe nasze
życie przypominało życie prawdziwego syna i córki. Początkiem trwałego i stałego nawrócenia
jest nawrócenie własnego serca, które rozpoczyna się z chwilą, kiedy zakochamy się w
Jezusie.

Zakochanie w Jezusie? Jan Paweł II pisał, że nawrócenie to nie tylko zmiana

sposobu myślenia, nie tylko zmiana sposobu działania, ale to również zmiana sposobu
odczuwania. Czymś innym jest wiedzieć, że jesteśmy kochani, a czymś innym doświadczać i
odczuwać miłość Bożą. W każdej relacji element afektywny - choć nie jest najważniejszy odgrywa bardzo istotną rolę, ponieważ stanowi - z Bożego zamiaru - cząstkę nas samych, cząstkę
o potężnej mocy. Uczucia są bowiem jak wiatr, który - umiejętnie wykorzystany - daje życie
żaglom i wprawia w ruch potężny statek. Oczywiście, trzeba umieć się z nimi obchodzić. W naszą
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wiarę musi więc być zaangażowany nie tylko intelekt, ale serce, czyli w pewnym sensie cały,
głęboki świat naszych uczuć, afektów i pragnień. To właśnie czuła miłość skierowana ku Osobie
Jezusa Chrystusa jest siłą, dzięki której możemy znienawidzić nasz grzech. Czymś innym jest
wiedzieć, że takie czy inne zachowanie jest złe, a czymś innym jest odczuwać złość, niechęć, czy
nawet wstręt do grzechu. Popełniamy te same grzechy, bo nie odczuwamy, że grzech sprzeciwia
się Miłości - z jednej strony i że nie odczuwamy do niego wstrętu. Nasze serce jest przyciągane
nie przez czystą miłość, ale przez pociągającą tajemnicę nieprawości. Medytacja i kontemplacja
chrześcijańska Bożego Słowa prowadzi do zażyłej, wprost intymnej, miłosnej relacji ze Słowem,
której efektem jest pełne zjednoczenie z Bogiem. Pisał o tym św. Paweł w Liście do Galatów:
Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem
zostałem przybity do krzyża. teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal
prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który
umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie (Gal 2, 19 - 20).

Droga nawrócenia, poprzez

nawrócenie serca prowadzi do momentu, kiedy człowiek może podziękować za- Serce, które jest
świątynią Boga,- Serce, które jest przybytkiem Najwyższego,- Serce, które jest domem Bożym i
bramą niebios,- Serce, które jest gorejącym ogniskiem miłości,- Serce, które jest sprawiedliwości
i miłości skarbnicą. Podziękować za serce dobroci i miłości pełne. Podziękować za serce
człowieka nawróconego.
Na podst. artykułu ks. T. Ślesika

HUMOR
W szkole podczas lekcji:
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Po feriach zimowych uczniowie chętnie wracają do
szkoły"? - pyta nauczyciel.
- Kłamstwem! - odpowiada Jaś.

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niemu zarabiam codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!
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MINISTRANCI
Ministranci naszej parafii brali udział na poziomie klas gimnazjalnych w Mistrzostwach Piłki
Nożnej (chojnicki rejon duszpasterski), przegrywając wszystkie spotkania:
Konarzyny - Debrzno 2:4
Konarzyny - Orlik 0:2
Konarzyny - Parafia Matki Bożej Fatimskiej Chojnice 0:4
Usprawiedliwieniem porażek jest grypa, która uniemożliwiła wyjazd kilku najlepszych
zawodników.
Dziękuję p. J. Jurewiczowi za przygotowanie ministrantów do turnieju oraz p. J. Dorawie za ich
przewóz.
Nasz były ministrant Jacek Podgórski znajduje się w podstawowym składzie lidera I ligi MKS
Chojnice. Do tej pory strzelił trzy gole dla zespołu. Trzymamy kciuki za niego i jego drużynę!
Warto przypomnieć, że kiedy J. Podgórski był ministrantem, to w tym czasie ministranci zdobyli
największe sukcesy sportowe w historii naszej parafii: dwukrotne mistrzostwo i wicemistrzostwo
diecezji. Oprócz J. Podgórskiego autorami sukcesu z tamtych lat byli m.in. Kacper Ginter, Damian
Pompała, Filip Krawczyk, Dominik Burczyk, Andrzej Winkowski, Kamil Drobiński, Michał
Trzeciński.

GRUPA MISYJNA DOMY SERC

2 marca 2017r. na spotkaniu członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży (ponad 20 osób) gościliśmy grupę misyjną Domy Serc. Wolontariusze tej organizacji
misyjnej przedstawili swoją działalność. Grupa powstała w 1990 r. i ma potrójny cel: apostolstwo
modlitwy, tworzenie wspólnoty osób i prowadzenie działalności misyjnej. Działają w 25
państwach, wspierają duchowo i materialnie więźniów, porzucone dzieci i biednych ludzi.
Wolontariusze, którzy wyjeżdżają na misje, mogą tam przebywać nie dłużej jak 18
miesięcy. Po powrocie do kraju często zawiązują rodziny, pozostając jednocześnie i służąc dalej
wiernie Kościołowi. Młodzi ludzie przedstawili naszej młodzieży jakże odmienne problemy, które
występują w tych państwach, w których oni przebywali. Spotkanie oficjalnie trwało około 1 godz.,
ale młodzież bardzo interesowała się sprawami wolontariuszy i jeszcze długo dyskutowała
z przedstawicielami grupy misyjnej (około 2 godz.). Wolontariusze Domu Serc uświetnili Liturgię
w dn. 26.02.2017 r. na Mszy Św. o godz. 1100, którą odprawił ich duszpasterz ks. Klemens z
Francji.
ks. Marek Weltrowski
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Symbole związane z Wielkanocą
Baba drożdżowa - nazywana dawniej babim kołaczem. Nazwa "królowej"
wielkanocnego stołu pochodzi od wyglądu fałdowanych kobiecych spódnic ludowych,
węższych od góry i szerszych od dołu. Na polskich stołach pojawiła się w XVII wieku,
przepis zapożyczony z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Baranek - stojący baranek z czerwoną
chorągiewką i złotym krzyżykiem to symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Zwyczaj
ustawiania figurki baranka na świątecznym stole wprowadził papież Urban V w XVI wieku.
Bazie - wierzba uważana jest za symbol zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy.
Bazie połknięte po poświęceniu miały chronić przed bólem gardła, a wymieszane z ziarnem
przed siewem zapewniały urodzaj.

Chrzan - jego ostry i piekący smak symbolizuje mękę

Chrystusa. Doskonała przyprawa do mięs. Jajko - symbol życia, wszelkiego początku
(świata i każdego istnienia), płodności i miłości. Dzielenie się poświęconymi jajkami przed
świątecznym śniadaniem przynosi zdrowie, pomyślność i błogosławieństwo Boże (
analogicznie do dzielenia się opłatkiem przed Wigilią). Mazurek - słodkie, niskie ciasto z
różnego rodzaju masami na wierzchu ( orzechowa, czekoladowa, owocowa) udekorowane
symbolami Wielkanocy. Ogień - dawniej otaczany czcią i szacunkiem, symbol domowego
ogniska, życiodajne źródło światła i ciepła, dar od Boga. Ogień poświęcony w Wielką
Sobotę jest znakiem łaski Bożej.

Palma wielkanocna - podstawowy atrybut podczas

liturgii Niedzieli Palmowej, wprowadzony już w XI wieku. Symbolizowała mękę i
jednocześnie zmartwychwstanie Chrystusa, nieśmiertelność duszy ludzkiej, a w kulturze
ludowej sił witalnych. Tradycyjna palemka musiała składać się przede wszystkim z gałązek
wierzby jako drzewa "miłującego życie" ( rośnie wszędzie i najwcześniej okrywa się
zielenią na wiosnę).

Sól - dzięki swym właściwościom chroniącym przed zepsuciem

jest od dawna symbolem sił życiowych, moralnych i duchowych. Poprawia smak
potraw.

Święcone - zwyczaj święcenia pokarmów sięga prawdopodobnie VIII wieku.

Spożywanie błogosławionych pokarmów ma przynosić wiernym zdrowie i chronić przed
szatanem, a najważniejsze przesłanki religijne mają w ten sposób przenikać do obrzędów
domowych i je uświęcać. Tradycyjne pokarmy przygotowane do święcenia to jajka,
wędliny, chleb, masło, ser biały, sól, pieprz, chrzan i ciasta. Obecnie w wielu koszyczkach,
oprócz tradycyjnych pokarmów znajdują się owoce cytrusowe oraz czekoladowe zajączki i
jajeczka.
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Na radosne święto Zmartwychwstania Pańskiego
dużo zdrowia i radości, wiele dobroci od ludzi
oraz wszelkiej pomyślności obfitości łask Bożych
jak też - smacznego święconego

życzy Redakcja
Wielkanoc
Wielkanoc to najważniejsze i największe święto w Kościele katolickim, ustanowione
w początkach II wieku, przypadające w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni
księżyca. W czasach poprzedzających chrystianizację terenów zamieszkałych przez
Słowian, w tym okresie przypadały ludowe obrzędy związane z żegnaniem zimy i witaniem
wiosny. Przez wieki, dawne zwyczaje związane z obchodami budzącej się do życia przyrody
splotły się ze Świętem Wielkanocnym głoszącym zwycięstwo życia nad śmiercią, w jedną
dużą, radosną i podniosłą uroczystość. Zwiastunem tych świąt są zapusty, kończące okres
hucznych zabaw, zwany karnawałem i równocześnie czas martwej przyrody, czyli zimę.
Okres między końcem karnawału a Wielkanocą w tradycji ludowej rozumiany jest jako
odwieczna walka zimy z wiosną. W Kościele katolickim zaś trwa sześciotygodniowy Wielki
Post poprzedzający święto Zmartwychwstania Chrystusa. Był to czas zadumy, refleksji,
wyrzeczeń w sferze życia materialnego i rozważań o Męce Pańskiej. Oczekiwanie na
Wielkanoc rozpoczyna się w Niedzielę Palmową nazywaną też Kwietną lub Wierzbną.
Święci się w tym dniu palemki uwite z różnorodnych gałązek, przede wszystkim z gałązek
wierzby z baziami. Dawniej, po powrocie do domu dzieci połykały bazie jako ochronę przed
bólem gardła. W Wielki Piątek przed wschodem słońca, młodzież kąpała się w rzekach i
potokach, wierząc, że woda w tym czasie ma właściwości uzdrawiające, na pamiątkę
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przepłynięcia Chrystusa przez rzekę Cedron. W tym dniu, od rana trwały intensywne prace
w kuchni, podobnie jest i dziś. Gospodynie piekły chleb i ciasta, tłukły masło, a dziewczęta
krasiły jajka lub kończyły malowanie pisanek. Świeżo ubite masło przeznaczone było na
święta, ale jednocześnie część odkładano i przechowywano cały rok, jako lekarstwo do
leczenia ran. Istniało też przekonanie, że woda po myciu sprzętów potrzebnych przy
pieczeniu chleba, zapewni urodę i gładką cerę, a woda po ugotowaniu jaj piękne włosy.
Zebrane w tym dniu jajka posiadały niezwykłą moc gaszenia pożarów. W Wielką Sobotę,
od wielu wieków, trwa nieprzerwanie do dziś, piękny zwyczaj święcenia pokarmów. W
minionych czasach, gdy ksiądz przyjeżdżał do wsi, gospodynie dawały do święcenia całe
przygotowane jadło. W wielkich koszach lub kopankach, wyłożonych białym, lnianym
obrusem układały jajka, chleb, szynkę, pęta kiełbas, osełkę masła, klinek białego sera, sól,
pieprz, chrzan i ciasta. Pod koniec XIX wieku zwyczaj święcenia wszystkich pokarmów
został zaniechany i zamieniony na małe porcje wkładane do koszyczków, z którymi chodzi
się do kościoła.

Główne obchody Świąt przypadają rano w Niedzielę Wielkanocną.

Wierni uczestniczą w mszy rezurekcyjnej, a po powrocie do domu rozpoczyna się uroczyste
i bogate śniadanie, poprzedzone złożeniem sobie życzeń i podzieleniem się jajkiem oraz
innymi święconymi pokarmami. Śniadanie wielkanocne kończące okres postu i wyrzeczeń,
jest jednocześnie symbolicznym zwycięstwem życia, wiosny i radości.
Na podstawie kalendarza rolników 2017

BIERZMOWANIE
7 marca 2017 r. młodzież naszej parafii (27 osób) otrzymało Sakrament
Bierzmowania. Ks. biskup Piotr Krupa, który udzielił młodzieży sakramentu, w
homilii wskazał na dwie drogi ludzkiego życia. Parafrazując do listu św. Pawła do
Galatów postawił młodzieży pytanie, czy chcą żyć według ciała czy według ducha.
Życie według ciała oznacza nawet zabawę w Wielkim Poście, a życie według ducha
to niedzielna Msza św. i codzienna modlitwa. Ks. biskup dodał dalej, że mając
osiemnaście lat (posiadanie odpowiedniego wieku) nie oznacza pełnej dojrzałości.
Trzeba nieustannie nad sobą pracować.
ks. Marek Weltrowski
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1. ...Ochrony Kraju;
2. Skupisko przekupek;
3. Zbiór koralików do odmawiania modlitwy;
4. Stolica Włoch;
5. Miejsce olimpijskiego triumfu Fortuny;
6. Gapić się jak... w kość;
7. Inaczej organki;
8. Popularny, smaczny grzyb;
9. Część całości;
10. Był pierwszy w raju;
11. Nie rozmawiał z obrazem;
12. Odmiana miodu pitnego;
13. Bywa na gapę;
14. Chronione ssaki futerkowe;
15. Zeszyt naszego dziadka;
16. W nieudanym placku.
Gazetkę redagują: ks. Marek Weltrowski, Teresa Wojciechowska, Irena Lemańczyk, Sabina Wałdoch,
Krzysztof Tyborski; Skład: JW.
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23.01.2017 r. podpisano porozumienie – umowę partnerska z gminami Brusy, Chojnice, Czersk i
Karsin na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. ”Energia ze źródeł odnawialnych!”. Do urzędu
marszałkowskiego wpłynęły od naszego partnerstwa 262 wnioski o dofinansowanie. Konkurs
powinien zostać rozstrzygnięty w maju 2017 roku. Wartość projektu w części dotyczącej
gm. Konarzyny wynosi 438 662,76 zł brutto a wnioskowane dofinansowanie 371 392,29 zł.
Planowana inwestycja dotyczy montażu układów fotowoltaicznych na budynkach: Urzędu Gminy,
GOKu i Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.
29.12.2016 podpisano porozumienie – umowę partnerska z gminami Chojnice, Brusy, Czersk i
Karsin na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. ”Słońce źródłem pozyskiwania energii”. Wartość
projektu w części dotyczącej gm. Konarzyny wynosi 936 302,73 zł brutto a wnioskowane
dofinansowanie 736 877,22 zł. Z terenu naszej gminy zakwalifikowało się 61 wniosków
mieszkańców. Wnioski w najniższą liczbą punktów, oraz te które wpłynęły po terminie są na liście
rezerwowej.
Do LGD Sandry Brdy złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa miejsca
wypoczynku i rekreacji nad j. Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek
rowerowych w miejscowości Żychckie Osady”. Przedmiotem wniosku jest przebudowa ciągu
pieszego (utwardzenie płytami yomb) od skrzyżowania z drogą powiatową nr 21512G do Jeziora
Bublik wraz z budową ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej nad jeziorem Bublik oraz urządzenie
miejsca wypoczynku - placyku rekreacyjnego wyposażonego w drewniane elementy małej
architektury: tablicę informacyjną zadaszoną wiatę, stół, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci.
Natomiast budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1750G relacji Konarzyny –
Żychce połączy istniejące ścieżki na odcinku od istniejącej zabudowy. Wnioskowana kwota
pomocy: 254 494,04 zł.
Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” jest realizowany przez partnerstwo
w składzie: Fundacja Aktywizacja (Partner Wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju
Regionalnego. Organizacje te zaprosiły do współpracy ponad 100 gmin z całej Polski w tym Gminę
Konarzyny. Celem jest zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu (w tym z e-usług
publicznych), ponad 18 000 dorosłych, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie daje
komputer z dostępem do Internetu (np. nie robią przelewów on-line, nie załatwiają spraw
urzędowych przez Internet, nie sprawdzają długości oczekiwania na przyjęcie przez lekarzaspecjalistę NFZ czy nie biorą udziału w konsultacjach on-line). Będziemy oferować tym osobom
szkolenia, kursy e-learningowe oraz webinaria, a także wspierać lokalnych organizatorów szkoleń,
trenerów i inne instytucje zainteresowane rozwojem edukacji cyfrowej w danej gminie. Budżet
całego projektu: 15 993 550,30 PLN (w tym dofinansowanie projektu z UE: 14 582 945,80 PLN).
Czas trwania: 01.12.2016 - 31.07.2019 (32 miesiące). Zasięg: 101 gmin z terenu całej Polski, w tym
blisko 80% to gminy do 20 tys. mieszkańców. Dla Gminy Konarzyny przewidziano szkolenia dla 90
osób. Nabór uczestników planowany jest jeszcze w kwietniu 2017 r.
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Gazyfikacja gminy: do PGNiG wysłano 74 wnioski mieszkańców, głównie ze wsi Konarzyny,
Korne, Konarzynki, Ciecholewy. 10.02.2017 r. do Polskiej Spółki Gazownictwa. przesłano list
intencyjny w związku z planowanym przez PSG rozwojem sieci gazowej.
Od początku roku wznowiła działalność świetlica opiekuńczo wychowawcza. Zajęcia dla dzieci
prowadzą nowe panie opiekunki w świetlicach sołeckich. Harmonogramy zajęć wywieszone
są w świetlicach.
Na ukończeniu są prace remontowe w mającym powstać pomieszczeniu dla pielęgniarki szkolnej.
Gabinet powinien działać najpóźniej od nowego roku szkolnego.
„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny”, to projekt realizowany
w partnerstwie z Gminą Chojnice. Realizacja części inwestycyjnej projektu, w przypadku
podpisania umowy o dofinansowanie, planowana jest na rok 2018. W ramach projektu na terenie
naszej gminy powstaną przystanie kajakowe w miejscowościach Zielona Chocina i Ciecholewy
wyposażone w pomosty do wodowania i wyciągania kajaków, suszarki do kajaków i wiaty. Szlaki
Kajakowe na pomorskich rzekach zyskają nowe oznakowanie.
Trwają prace nad uruchomieniem nowej strony internetowej gminy. W związku z tym
przepraszamy za wszelkie utrudnienia z tym związane.
Zostały wycięte drzewa przy lewej stronie drogi do Zielonej Huty. Ma to związek z planowanym
remontem i poszerzeniem tej drogi. Na pozwolenie na wycinkę gmina czekała ponad rok. Droga
będzie remontowana wówczas gdy gmina otrzyma zewnętrzne dofinansowanie.
Odśnieżanie w lutym kosztowało nas: na drogach gminnych: 3369,60 zł, powiatowych: 8812,80 zł,
a od początku roku: na drogach gminnych: 9160 zł; powiatowych: 28600 zł. Natomiast na
utrzymanie dróg gruntowych (zakup kruszywa, profilowanie i walcowanie) wydaliśmy prawie
35 000 zł.
Lada dzień powinny zostać ogłoszone przetargi na remont drogi od krzyżówki z 212 aż do szkoły i
na budowę ścieżki łączącej chodnik w Konarzynach ze ścieżką w kierunku Żychc. Prace w terenie
prawdopodobnie zostaną ukończone do końca września.
Trwają prace projektowe chodnika w Ciecholewach (od drogi 212 do hydroforni) oraz parkingu w
Nowej Karczmie i pomostu na Bubliku. Na te dwie ostatnie inwestycje będziemy się starać
o dofinansowanie (jest to warunek ich realizacji).
Na terenie gminy zostały ustawiane nowe tablice kierunkowe z herbem gminy informujące o
dojeździe do posesji oddalonych od ruchliwych szlaków transportowych.
Rozpoczyna się już 24. edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2017. Tegoroczne zmagania
odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach – gminnym, powiatowym i
wojewódzkim. Karty zgłoszeń są przyjmowane do 12 maja 2017 r. Główną ideą konkursu jest
ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości
życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja
i integracja społeczności lokalnej. Organizatorem Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2017 jest
Województwo Pomorskie. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin
i starostwa powiatowe w województwie pomorskim. Oceny dokonują komisje:
o gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy, które do 14 czerwca 2017 r. zgłaszają do
eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i
Zagroda
o powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 14 lipca 2017 r. zgłaszają do
eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i
Zagroda
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o wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród
w terminie do 31 sierpnia 2017 r.
Dni otwarte funduszy europejskich. W tym roku 20 maja (sobota) Konarzynach odbędzie się
I Konarzyńska Rowerowa Gra Terenowa. Przybliży ona uczestnikom kilka ostatnich inwestycji
realizowanych dzięki wsparciu z UE na terenie naszej gminy. Uczestnicy będą mogli m.in. wejść
na teren oczyszczalni ścieków, zobaczyć jak zmieniło się dawne składowisko odpadów, poćwiczyć
w plenerowych siłowniach a wszystko to poruszając się po ścieżkach Kaszubskiej Marszruty. Gra
polegać będzie na zdobywaniu baz i zebraniu jak największej liczby punktów poprzez
wykonywanie różnych zadań. Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania drużyn oraz regulamin
gry zostaną udostępnione na początku maja 2017 r. na stronie www.konarzyny.pl.
„Nestle porusz Polskę - Porusz swoja okolicę 2017”. Od 10 maja do 30 czerwca będzie można
głosować na naszą lokalizację siłowni plenerowej w Ciecholewach w konkursie organizowanym
przez 4FRAME sp. z o.o. Udało nam się z Nivea więc zachęcamy do mobilizacji i głosowania na
www.nestleporusza.pl
AZBEST 2017 - jeszcze dwa dni na wnioski J. W tym roku inaczej niż poprzednio: to gmina
wybiera firmę, która zdejmie azbest z dachu. W związku z kontynuacją realizacji „Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Konarzyny na lata 2014-2032”, zgodnie
z regulaminem udzielania dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska Wójt Gminy
Konarzyny ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Konarzyny w 2017 roku.
Do 14 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków na wymianę pieców CO w celu przygotowania
wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku. Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania polegające na modernizacji
systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów lub pieców opalanych węglem lub koksem
i zastąpieniu ich jednym z poniższych rozwiązań:
o kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub,
o źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane
biomasą – słoma, zboże, pellet, trociny, drewno).
Do wniosku należy dołączyć zdjęcia:
o pomieszczenie kotłowni (lub pomieszczenie z piecem kaflowym),
o zbliżenie kotła (pieca kaflowego),
o tabliczkę znamionową - jeśli istnieje, (jakość zdjęcia musi pozwalać na odczytanie treści
tabliczki)
Wnioski do pobrania w UG Konarzyny pok. nr 2 i na stronie bip.konarzyny.pl
W ramach realizacji projektu mieszkańcy Gminy Konarzyny uzyskają dofinansowanie
do 40% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż:
o kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę: 5.714,28 zł na jedno źródło ciepła
zasilające pojedynczego odbiorcę; 14.285,71 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek
wielorodzinny,
o pompy ciepła – 11.428,57 zł na jedno źródło ciepła.
Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione w szczególności na:
ü zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż: kotłów
opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą oraz pomp ciepła,
ü wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. – jeżeli wykonanie/wymiana instalacji jest
konieczna z uwagi na wymianę źródła ciepła/kotła.
UWAGA: Nie jest dopuszczalny montaż pieców/kotłów wielofunkcyjnych!
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