Czerwiec - miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Minął miesiąc maj. Odprawialiśmy nabożeństwa poświęcone Matce Bożej. Pierwsze zbiory
modlitw i pieśni maryjnych pochodzą z 1280 roku z Hiszpanii. Nabożeństwo majowe od 1787 roku
rozpowszechnili Jezuici.
W Polsce odprawiano je w połowie XIX wieku w Tarnopolu, w diecezji krakowskiej i włocławskiej.
W czerwcu oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe
rozpowszechnił papież Leon XIII.
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa cześć oddawali: św. Mechtylda, św. Gertruda, Jan Eudes, św.
Franciszek z Asyżu, o. Pio, św. siostra Faustyna i inni. Św. Małgorzata Maria Alacoque w latach 1673 1675 miała cztery wizje. Pan Jezus powiedział do niej, że jeżeli ktoś przyjmie Komunię św. w pierwszy
Piątek miesiąca, będzie miał wielką łaskę i nie umrze w grzechu ciężkim.
Serce Pana Jezusa utożsamia się ze Słowem Bożym, z transcendencją Pana Boga oraz z miłością
do człowieka.
ks. Marek Weltrowski

Z życia parafii...
•

14 maja 2017r. dzieci ( 45) przystąpiły do I Komunii św., a ich rodzice ofiarowali parafii nową
monstrancję;

•

trwa wymiana dwóch witraży przy głównym ołtarzu - cena około 14 tys. zł).

Więcej wiadomości nt historii parafii i aktualności oraz archiwalne numery “Gazetki Parafialnej”
na stronie www.parafia.konarzyny.pl
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DIALOG, KTÓRY TRWA
Moje spotkania z Chrystusem rozpoczęły się dawno. Kilka dni temu wraz z dwudziestą rocznicą
urodzin obchodziłem dziesiątą rocznicę zbliżenia się do ołtarza poprzez funkcje ministranta, lektora,
komentatora, ba, nawet ceremoniarza w czasie większych uroczystości liturgicznych. Miałem dzięki temu
wiele okazji spotykania się z Chrystusem. Ale długo były to tylko okazje. Wiele działań, czynności,
znaków było dla mnie niejasnych i niezrozumiałych. Prawda o Trójcy św. trudna i w dodatku
skomplikowana katechizmowym obrazem Boga – groźnego, karzącego, zniewalającego – była dla mnie
odległa bardziej niż największe abstrakcje współczesnej metafizyki. Dziwne były więc uczucia, kiedy
wspólnie z kolegami prowadziliśmy kapłana do ołtarza, a potem współuczestniczyliśmy w czynnościach
liturgicznych. To trwało kilka lat.
Dziś odczuwam ten okres jako czas zmagań, zmagań z magiczno - teatralnymi obrazami
rzeczywistości Bożej. Coś jeszcze utkwiło mi w świadomości, myślę, że ważnego. W ciągu kilku
miesięcy barokowy wystrój wnętrza mojego kościoła przemienił się w nowoczesny, jasny, przejrzysty. W
miejsce klasycznego ołtarza wprowadził się nowy, marmurowy, odwrócony o sto osiemdziesiąt stopni.
Potem w tej społeczności parafialnej pojawiłem się ja albo może: ja obok Chrystusa. Często
stawałem przy mikrofonie lektorium, czytając lekcje, potem czytałem także komentarze, kiedyś zacząłem
je już mówić bez kartki. A to zobowiązywało. I w tym miejscu spotkałem się z Chrystusem. Było to
pierwsze spotkanie z Chrystusem biblijnym. Zawarłem przyjaźń z egzemplarzem Biblii Tysiąclecia – nie
było potem dnia bez wertowania jego kart i czytania. Tak jak w przyjaźni międzyludzkiej częsty kontakt
z drugim przyciąga albo odpycha oraz daje poznanie siebie i innych, tak było w tych pierwszych
spotkaniach z Chrystusem – odpychał i przyciągał.
Spotykam się z Chrystusem bardzo często, chciałbym stale. Tak więc doświadczam Jezusa jako
starszego kolegę, bardzo bogatego we wszystko. Ja wobec Niego jestem młokosem popełniającym błędy
wynikające z niedoświadczenia i niedouczenia. I wtedy liczę nie tylko na przebaczenie w Sakramencie
Spotkania z Bogiem Przebaczającym, ale również na pouczenie i radę. Doznaję tego, gdy znajdę cichy,
spokojny kąt w moim domu, gdy samotnie jadę pociągiem albo odpoczywam po zdobyciu tatrzańskiego
szczytu i w wielu innych miejscach.
Mam wrażenie, że dialog między nami trwa bez przerwy. Dzieje się wokół mnie wiele dziwnych
rzeczy i mimo że stoję równymi nogami na gruncie ziemi, nie wahałbym się często nadać im rangi
cudowności. Czuję, jak On stoi obok i patrzy na moje ręce, oczy, podpatruje mysli, słucha słów
wypowiedzianych i nie wypowiedzianych. Stoi obok i od czasu do czasu reaguje rumieńcem na mojej
twarzy, dziwnym odczuciem dreszczy, gwałtownym albo cichym sumieniem. Ale nie tylko to: On
wyzwala radość i zadowolenie.
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Mój Przyjaciel imponuje mi. Nie jest schematyczny, konformistyczny, obojętny, niedyskretny. On
jeszcze nigdy nie powiedział, ani nawet nie próbował powiedzieć: za moich młodych lat tego nie było.
Chce, żebym dawał coś z siebie.
Dzięki Chrystusowi zbliżyłem się do Jego Ojca – miłującego, Stwórcy, głównego motorniczego
dziejów zbawienia. Chrystus pokazał mi również, kim może być w mym życiu Duch św.
Na podstawie książki „Chrystus w moim życiu”

„Pozwólcie mi odejść do Pana”
Jan Paweł II ogromnie cierpiał fizycznie i na duchu, kiedy w pewnych okresach zmuszony był do
znacznego ograniczenia czy wręcz przerwania zajęć związanych z pełnieniem misji Pasterza Kościoła
powszechnego. „W jego życiu słowo krzyż nie jest jedynie słowem” - mawiał jego następca na stolicy
Piotrowej, kardynał Joseph Ratzinger.
Może nie mówiłem dotychczas o jego cierpieniu dlatego, że Karol Wojtyła nauczył się
pozostawiać mu pewną przestrzeń, jest ono bowiem częścią ludzkiej egzystencji. Nauczył się współżyć z
bólem, z chorobą. Było to możliwe przede wszystkim dzięki jego duchowości, dzięki osobistej relacji z
Bogiem. „Pragnę za nim podążyć...” - brzmią pierwsze słowa Testamentu. Pragnąc nade wszystko iść
śladami Pana zrozumiał, że życie jest darem, którym trzeba żyć w pełni, na miarę sił. Dlatego przyjmował
wszystko, co Bóg zaplanował dla niego.
Należy pamiętać, że ból towarzyszył mu od dzieciństwa. Bardzo wcześnie stracił rodziców i brata.
Uległ groźnemu wypadkowi, kiedy potrąciła go niemiecka ciężarówka. Wielu przyjaciół zginęło w czasie
wojny.
Jednocześnie trzeba przywołać w pamięci tragiczne doświadczenie zamachu, który przeżył jako
papież. Ból, którego wtedy doświadczył, zranił ciężka nie tylko jego ciało, doprowadzając je go granicy
śmierci. Był to również ból człowieka głęboko zranionego w głębi duszy, który nie mógł zrozumieć,
dlaczego inny człowiek skierował w jego stronę pistolet, aby go zabić. Zabić tego, który zawsze
przeciwstawiał się przemocy. Każdej jego formie.
Pamiętam, że w chwili, gdy opuszczał poliklinikę Gemelli powiedział, że był wdzięczny Bogu za
ocalenie mu życia, ale także dlatego, że pozwolił mu stać się częścią wspólnoty chorych, przebywających
razem z nim w szpitalu. Czy to rozumiemy? W tamtych dniach poczuł się naprawdę chory, doświadczył
prawdziwego bólu także ze względu na to, że dzielił go z innymi. Z tego doświadczenia zrodził się list
apostolski Salvifici doloris, w którym Ojciec Święty wyrażał głęboki sens cierpienia, nabierając
szczególnego wymiaru na płaszczyźnie wiary, jeśli przeżywa się je z Chrystusem ukrzyżowanym i
zmartwychwstałym. Cierpienie staje się wtedy duchowym bogactwem dla Kościoła i dla świata.
Podkreślił to już w dniu inauguracji pontyfikatu, prosząc, aby w pierwszym rzędzie posadzono
chorych. Jeszcze większy nacisk położył na to po wyjściu ze szpitala. Podczas wizyt w parafiach, w
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czasie podróży apostolskich, zawsze pragnął spotykać się z chorymi, cierpiącymi, niepełnosprawnymi. W
San Francisco wziął na ręce biednego chłopca chorego na AIDS. W leprozorium w Korei ucałował
mężczyznę cierpiącego na tę straszliwą chorobę. W ten sposób Papież chciał przypominać ludziom
cierpiącym, a także naszemu egoistycznemu światu, o wartości, jakiej nabiera w oczach Boga cierpienie
przeżywane z Chrystusem. Pragnął przypomnieć, że cierpienie można zaakceptować, nie tracąc przy tym
niczego ze swojej godności.
Ojciec Święty znosił chorobę i fizyczny ból z wielką pogodą ducha, cierpliwością, co więcej –
chciałbym to powiedzieć – z chrześcijańską mocą, a jednocześnie w dalszym ciągu wypełniał powierzoną
mu misje. Największe wrażenie wywierało na mnie to, że nigdy nie dawał odczuć innym swoich
dolegliwości fizycznych. Ani nam, osobom, które żyły tuż obok niego, ani innym – wiernym, narodom,
które odwiedzał. Jestem przekonany, że wiele osób wiedziało o tym bardzo mało, a może nie wiedziało
nic.
Nie przeszkadzało mu publiczne mówienie o swych dolegliwościach. Pamiętacie modlitwę na
Anioł Pański w lipcu 1992 roku? Wyznał wiernym zebranym na placu świętego Piotra, że tego samego
wieczora ma się udać do polikliniki Gemelli, aby zrobić pewne badania. Niesamowite! Papież, nie
podając szczegółów informował, że ma poddać się operacji nowotworu jelita. Nie tylko nie ukrywał
swoich chorób, ale wręcz sobie z nich żartował. Tak było w przypadku polikliniki Gemeli, którą – po
wielokrotnej hospitalizacji – zaczął określać mianem „Watykanu numer 3”.
Taki był Karol Wojtyła w swoim człowieczeństwie i duchowości. Takim pozostał, choć jego
wizerunek coraz bardziej przypominał postać biednego chorego. Był taki nawet wtedy, gdy cierpienie
zaczęło go dosłownie powalać. Był taki nawet wtedy, gdy po latach wędrówek po drogach całego świata,
zmuszony był poruszać się na wózku inwalidzkim. Nawet wtedy, gdy po latach głoszenia Ewangelii
wszystkim narodom, jego głos stawał się coraz słabszy, coraz bardziej udręczony. Aż w końcu nie był w
stanie wymówić ani słowa, nawet przełknąć. Nawet wtedy, gdy ten, który swoim wzrokiem przeszywał i
zdawał się skupiać całą swą uwagę wyłącznie na tobie, zaczął ukazywać twarz, która z każdym dniem
stawała się bardziej kamienna, pozbawiona wyrazu...
W ten sposób nawet się nie spostrzegłem, jak dotarłem do końca, prawie do końca. Trzeba
przypomnieć, że choroba, ta straszliwa choroba zaczęła ujawniać się już dawno temu. Pierwsze
symptomy pojawiły się już w 1991 roku, postępującym drżeniem niektórych palców lewej ręki.
Następnie w 1993, gdy Ojciec Święty poślizgnął się i zwichnął prawe ramię. Doktor Buzzonetti był
przekonany, że upadek wiązał się z pewnym zaburzeniem równowagi, a zatem z syndromem
neurologicznym natury ekstrapiramidalnej. Z chorobą Parkinsona.
Muszę przyznać, że kiedy lekarz poinformował mnie o tym, zdałem sobie sprawę z powagi
sytuacji, ale właśnie dzięki uzyskanym informacjom starałem się skupić uwagę na najmniej
dramatycznych aspektach choroby. Na tym, że uchwycenie choroby we wczesnym stadium nie pozwoli
co prawda na jej cofnięcie, ale sprawi, że będzie ona postępowała bardzo powoli, stopniowo. Nawet
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Ojciec Święty, gdy profesor Buzzonetti powiadomił go o tym, nie wyglądał na szczególnie przejętego.
Poprosił o wyjaśnienie pewnych kwestii i zapewnił o swej gotowości do poddania się leczeniu, prosząc
jednocześnie o pozwolenie na kontynuowanie swojej posługi.
Może właśnie dlatego, że Papież jak dawniej zajmował się sprawami Kościoła, nie uznano, że
konieczne jest natychmiastowe poinformowanie świata o jego chorobie.
Jednak z upływem miesięcy i lat, choroba w sposób widoczny odciskała coraz bardziej wyraźne
piętno na ciele Ojca Świętego, na jego fizycznych możliwościach, a więc na sposobie, w jaki realizował
swoją posługę pasterską, zwłaszcza podróże apostolskie. Pogodził się ze zwolnieniem rytmu, z
ograniczeniem spotkań. Z biegiem czasu, może bardziej ze względu na skutki operacji biodra niż samego
Parkinsona, musiał być coraz częściej noszony, „transportowany”. To dokuczało mu najbardziej, co
zdradzał odruchami zniecierpliwienia. Brak niezależności w poruszaniu się traktował bowiem jako
przeszkodę w bezpośrednim kontakcie z ludźmi.
Nigdy nie odczuwał lęku przed śmiercią. Nawet wtedy, gdy w oddali majaczyły już wrota, za
którymi czekało go spotkanie z Bogiem. Często prosił, aby zaprowadzić go do kaplicy, gdzie przez długi
czas pozostawał na rozmowie z Panem. Gdy obserwowało się go podczas modlitwy, stawały się jasne
słowa świętego Pawła, który nauczał, jak trzeba znosić cierpienie, aby dopełniać braki udręk Chrystusa
dla Jego Ciała, którym jest Kościół.
Pod koniec stycznia 2005 roku Jan Paweł znów zaczął czuć się źle. Na modlitwie Anioł Pański, w
ostatnią niedzielę miesiąca, mówił z wielkim trudem, zachrypniętym głosem. Wydawało się, że było to
jedynie przeziębienie, ale w ciągu kilku kolejnych godzin stan się pogorszył. Lekarze wyjaśnili, że to
ostre zapalenie krtani. Wieczorem 1 lutego, podczas kolacji, Jan Paweł II nie był w stanie oddychać.
Usiłowaliśmy mu pomóc, ale duszności nie mijały i niezbędna była hospitalizacja w poliklinice Gemelli.
Stan zdrowia bardzo szybko się poprawił. 9 lutego przypadał pierwszy dzień Wielkiego Postu.
Odprawił Mszę świętą, pobłogosławił popiół, posypałem mu nim głowę. Miał to być czas skruchy i żalu,
ale widząc, że czuje się coraz lepiej, odczuwałem w duchu wielką radość. Następnego dnia powrócił do
domu.
Niestety, wkrótce nastąpiło ponowne pogorszenie. Coraz większe problemy sprawiało Ojcu
Świętemu oddychanie, zarówno w ciągu dnia, jak i nocą. Przykro było patrzeć przede wszystkim, jak
wdychał powietrze. Oddech stawał się świszczący, wręcz chrapliwy. Tragiczny był wieczór 23 lutego.
Papież przeżywał kolejny kryzys, który groził zaduszeniem.
Leczenie farmaceutyczne, niestety, nie wystarczało. Doktor Buzzonetti wraz z innymi lekarzami
podjął decyzję o konieczności natychmiastowego wykonania zabiegu tracheotomii, aby zapewnić
Papieżowi wystarczający dopływ powietrza i uniknąć dzięki temu ponownego ryzyka uduszenia.
Powiedzieli mu o tym, a on zwrócił się w moją stronę i na ucho wyszeptał, czy nie mógłbym poprosić
lekarzy o przesunięcie zabiegu na okres letnich wakacji. Ale po chwili, widząc reakcję obecnych,
momentalnie zgodził się na operacje.
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Pozasakramentalne związki partnerskie
Osoby żyjące w nie sakramentalnych związkach nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu Kościoła.
Nie mogą przystępować do Komunii św., należeć do rady parafialnej, pełnić obowiązków rodziców
chrzestnych.
Jan Paweł II w familiaris consorcium pisze wyraźnie, że nie ma małżeństwa na próbę. Tak jak
skoczek spadochronowy musi od razu oddać jeden skok udany, tak w życiu małżeńskim jest podobnie.
Papież potępia życie tylko na kontrakt cywilny, życie na wolną miłość - spotykają się regularnie,
współżyją, choć razem nie mieszkają.
Potępia tak zwane małżeństwa nie formalne, które żyją ze sobą bez kontraktu cywilnego i ślubu
kościelnego. Kościół akceptuje tylko sakramentalny związek małżeński kobiety i mężczyzny.
Małżeństwo ma być jedno i nierozerwalne "co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza". Dlatego
opuści mężczyzna ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną. Celem małżeństwa jest prokreacja i miłość.
Małżeństwo ma być drogą prowadzącą do zbawienia.
Wzorem miłości małżeńskiej jest ścisły związek Chrystusa z Kościołem. Miłość małżeńska ma
być wierna, wyłączna, ludzka i płodna. Człowiek przez Eucharystię ma wzrastać w małżeńskim
sakramencie aż do śmierci.

Sumy odpustowe odprawiane w naszej parafii ( od 2004r.)
1. Ks. Z. Benedick - oficjał Sądu Biskupiego;
2. Ks. J. Zięba - wikariusz biskupi;
3. Ks. infułat S. Gruntt - ekonom diecezjalny;
4. Ks. biskup Jan Bernard Szlaga ( 5 razy);
5. Ks. biskup Wiesław Śmigiel ( 2 razy);
6. Ks. biskup Ryszard Kasyna;
7. Ks. Andrzej Szopiński;
8. Ks. kanclerz Kurii Biskupiej;
9. Ks. W. Pytlik - konserwator diecezjalny ( w tym roku).
ks. Marek Weltrowski
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DOSTRZEC CHRYSTUSA
Wracałam z Częstochowy. Było wcześnie. Pociąg mknął na północ, w kierunku Warszawy.
Horyzont był gładki. Widziałam i czułam, jak pod dotykiem dłoni, krągłość ziemi. W jej centralnym
punkcie stała Bazylika. Niewzruszenie, chowając się za drzewa i pagórki, ciągle się wyłaniała. Droga do
niej, choć prosta, była długa i męcząca. Gdzie mieszka Chrystus?
Świt. Czerwona kula słońca wchodziła na swą codzienną drogę. Jej blask uczynił pięknym całe
niebo. Chrystus był przy mnie.
Warszawa. Wśród tłumu ludzi przechodzących przez ruchliwe skrzyżowanie stał niewidomy.
Czekał. Nikt do niego nie podchodził. Podałam mu rękę, a jego uścisk był odpowiedzią Chrystusa.
Być samym – to znaczy mieć czas dla siebie, na rozmowę z Bogiem i Chrystusem – ty, który aby
nas zrozumieć i kochać, stał się Człowiekiem – Ukrzyżowanym. Być samotnym – to nie umieć lub nie
móc spotkać się z Nim.
W sklepie spożywczym, przy drzwiach, oparta o parapet okna stała stara kobieta. Pochylona, z
zamkniętymi oczyma, smutna. Ludzie wracający z kościoła robili zakupy i szli do domów na kolacje.
Było już późno. Kobieta otworzyła oczy – patrzał Bolejący Chrystus.
Mam tak dużo pracy, trudno znaleźć wolną chwilę dla siebie. Brat długo czekał na mnie, aby mi
opowiedzieć o swojej radości. Słuchając patrzyłam, jak zmienia się jego twarz – miał z kim
porozmawiać.
Chcę, żeby, kiedy mówię, ludzie widzieli Chrystusa mówiącego.
Kiedy patrzę – by widzieli Jego spojrzenie.

Ewangelicy i katolicy
W XVI wieku Stanisław Latalski z Łabiszyna starosta inowrocławski i człuchowski doprowadził
w powiecie człuchowskim do wyznania luterańskiego prawie we wszystkich kościołach.
Na przełomie XVI i XVII znakomita rodzina Konarskich należąca do szlachty wiejskiej,
zauroczona rodziną Latalskich na swoich dobrach ziemskich w Konarzynach założyła zbory luterańskie.
Przez około 30 lat konarzyńskim kościołem zawiadywali protestanci. W kościele odprawiano nowe
nabożeństwa i głoszono naukę luterską. Predykantem luterańskim, czyli kaznodzieją protestanckim
w Konarzynach był Maciej Patritius. Do zboru konarzyńskiego należał również nowo wybudowany
kościół w sąsiedniej wsi Sąpolno. Na początku 1600 r. Konarscy, spadkobiercy Sąpolna i Konarzyn
powrócili do wyznania katolickiego. Mimo tego, wyznanie luterańskie wciąż się rozwijało. W 1846 roku
ewangelicy mieszkający w Sąpolnie powołali własną parafię. W jej skład weszły Przechlewo, Koczała
oraz ewangelicy mieszkający na terenie administracji Konarzyn. Ogólnie przyjmuje się, że ewangelicy
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stanowili 15% wszystkich mieszkańców. Byli to w większości Niemcy. W 1928 r. w parafii Konarzyny
zamieszkiwanej wówczas przez 3285 mieszkańców, niemieccy katolicy stanowili zaledwie 1,85%.

Ślady historii ewangelickich mieszkańców Konarzyn i okolic zachowały się do dnia dzisiejszego.
Są to między innymi nagrobki w Żychcach i Ciecholewach. Cmentarz w Ciecholewach został
uporządkowany i odnowiony, a 20 grudnia 2015 roku poświęcony przez ks. dziekana Marka
Weltrowskiego.

Krzysztof Tyborski

HUMOR
Siedzi gość w restauracji i woła:
- Niech pan spróbuje tej zupy!
- Za ciepła? - pyta kelner.
- No, niech pan jej spróbuje.
- Za zimna? - drąży dalej kelner.
- Panie, spróbuj pan tej zupy, a nie gadaj!
- No dobrze. A gdzie jest łyżka?
- No właśnie...
Dyrektor do sekretarki:
- Czy dała pani ogłoszenie, że szukamy nocnego stróża?
- Dałam.
- I jaki efekt?
- Natychmiastowy... Ostatniej nocy okradziono nasz magazyn.
Do informacji na dworcu kolejowym podchodzi podróżny i pyta:
- O której odjeżdża pociąg do Warszawy?
- Nie wiem.
- Ale jak to? Pani pracuje w informacji.
Pani powinna mnie poinformować.
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KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1. Zepsucie się samochodu;
2. Krzew podobny do porzeczki;
3. Mityczny ptak odradzający się z popiołów;
4. Kopie w lidze;
5. Ptaki wodno-błotne;
6. Przełączane w telewizorze;
7. Ogół dóbr danej osoby;
8. Niezbędne w erce;
9. Zwany modrakiem lub chabrem;
10. Zalecał się do Klary („Zemsta”);
11. Chuligańska sprawka;
12. Ostatnia - oddawana zmarłemu;
13. W filharmonii;
14. Blade światło;
15. Obłok z kosmosu;
16. Lamentowanie, utyskiwanie.
Gazetkę redagują: ks. Marek Weltrowski, Teresa Wojciechowska, Irena Lemańczyk, Sabina Wałdoch,
Krzysztof Tyborski; Skład: JW.
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•

14 czerwca oddaliśmy ostatnią posługę naszemu współpracownikowi Mietkowi Pruskiemu,
człowiekowi niezwykle skromnemu i niesamowicie spokojnemu, który nigdy nikomu nie odmawiał
pomocy.
Mieczysław Pruski urodził się w
Brzeźnie Szlacheckim, jak sam pisał w
swoich życiorysach, w rodzinie chłopskiej
i tam w latach 1954–1961 chodził do
szkoły podstawowej. W latach 1961-1966
uczuł się w Technikum Rolniczym w
Grudziądzu, po ukończeniu którego został
zatrudniony w gminnej służbie rolnej jako
zootechnik

gromady

Charzykowy

a

później Konarzyny i Swornegacie. Od
1968

był

agronomem

gromadzkim

gromady Konarzyny. Jednocześnie rok
wcześniej rozpoczął studia w Wyższej
Szkole Rolniczej w Poznaniu, którą
ukończył w 1972 roku.
Przez dziesięć miesięcy 1973 roku
był naczelnikiem gminy Czersk, a w
listopadzie tegoż roku wrócił do Konarzyn i został naczelnikiem gminy Konarzyny. Tę funkcję pełnił
przez 17 lat. W roku 1994 został sekretarzem Gminy Konarzyny i był nim do emerytury, na którą
przeszedł w 2013 roku. Poproszony o zastępstwo pełnił obowiązki sekretarza gminy jeszcze
od 1 listopada 2016 do 19 maja 2017 r.
•

W wielu miejscach w gminie pojawiły się nowe tablice z nazwami ulic i tablice kierunkowe do
posesji oddalonych od miejscowości. Tablice będą na bieżąco uzupełniane.

•

Odbył się przetarg na remont drogi powiatowej od krzyżówki do Konarzyn. Wkład gminy
Konarzyny, to 370 tys. zł. Umowa z wykonawcą jest już podpisana. Prace powinny zacząć się w
lipcu.

•

Został ogłoszony trzeci przetarg na remont drogi Binduga – Duża Kępina. Oferty cenowe
w poprzednich dwu przetargach były zbyt wysokie w stosunku do posiadanych przez gminę środków.
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Najniższe oferowane kwoty to ok. 360 tys. zł. W związku z powyższym, w trzecim przetargu, odcinek
drogi do remontu został skrócony.
•

Tradycyjnie odbyło się uroczyste zakończenie gimnazjum. Wręczono pamiątkowe dyplomy i
nagrody. Nagrodę (laptop) dla najlepszego ucznia otrzymał Patryk Dorawa.

•

1 czerwca w Klawkowie odbył się pierwszy zjazd sołtysów powiatu chojnickiego. W przyszłym roku
zjazd ma odbyć się w Konarzynach.

•

W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu w dniach 26.05 do 1.06 odbyło się 46 imprez sportowych,
w których łącznie wystartowało 2.090 osób. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację
tych wydarzeń.

•

Do etapu gminnego konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2017” zgłosiła się jedynie miejscowość
Ciecholewy, która automatycznie weźmie udział w eliminacjach powiatowych.

•

20 maja w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich odbyła się Pierwsza Konarzyńska Gra
Terenowa, w której wzięło udział 21 osób. Trasa rowerowa miała długość 16 km. Zwyciężyła
drużyna Złotych Jastrzębi. Gratulujemy i zachęcamy do udziału w przyszłym roku.

•

W partnerstwie z Gminą Brusy złożono wniosek o dofinansowanie projektu, który obejmuje
zagospodarowanie parku w Kornem i Konarzynkach.

•

W dniach 3 i 4 czerwca br. obchodzono Dni Powiatu Chojnickiego. W potyczkach samorządowych
udział wzięła drużyna reprezentująca Gminę Konarzyny i zajęła drugie miejsce.

•

19 czerwca rozpoczęto remont drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Ciecholewy- Babilon.
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•

18 czerwca na gminnym boisku w Konarzynach odbyły się Powiatowe Zawody Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych. Z gminy Konarzyny brała udział drużyna dziewcząt z Żychc.

•

W głosowaniu internetowym „Nestle Porusza Polskę. Porusz Swoją Okolicę
2017” zgłoszona lokalizacja w Ciecholewach zajęła 1. miejsce w
województwie. Jeszcze w tym roku obok placu zabaw stanie siłownia
zewnętrzna. Wszystkim głosującym dziękujemy i gratulujemy.
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