Z życia parafii
• 6 stycznia 2018r. ulicami naszej miejscowości przeszedł orszak Trzech Króli.
• 28 lutego młodzież trzecich klas gimnazjalnych otrzymała z rąk ks. Bp. Ryszarda Kasyny sakrament
Bierzmowania.
• W homilii ks. bp powiedział...”młodzi ludzie potrzebują umocnienia na swojej drodze życia. Nie
powinni się zrażać niepowodzeniami, nie załamywać się...”
• Ks. bp. Prosi o modlitwę w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
• Z naszej parafii po II wojnie światowej wyszedł jeden kapłan i sześć sióstr zakonnych.
• Ojciec Hipolit Lipiński był bardzo mocno związany z naszą parafią, tu odprawił uroczystą Mszę
Świętą.
• W dniach 5-7 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
• W dniach od 24 czerwca do 1 lipca w naszej parafii odbędą się Misje Św. Sumę odpustową 1 lipca o
godz. 12.00 odprawi Kanclerz Kurii Biskupiej ks. dr Adam Kołduński.

Uwagi duszpasterza:
- w litanii powinno się odpowiadać; „ ..abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych”, (często
ludzie odpowiadają ...”abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych”.)
- kiedy przyklękamy przed Panem Jezusem, nie żegnamy się, tylko klękamy, (nie kucamy)
- wchodząc do kościoła zanurzamy rękę w wodzie święconej i się żegnamy; jak wychodzimy z kościoła
nie musimy się żegnać
- w każdą sobotę od 8.30 – 9.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu
- przyjęcie di I Komunii Św. będzie 13 maja o godz. 11.00. poświęcenie książeczek
9 kwietnia o godz. 17.00
- obecny rok kościelny poświęcony jest Duchowi Świętemu i Św. Stanisławowi Kostce
W tym roku planowane są pielgrzymki; w dniach od 9 – 15 lipca 2018r do Wilna, Kowna, Szawle, Troki,
Augustów, Białystok, Sokółka; 31lipca – 1 sierpnia – Częstochowa
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Parafia Konarzyny
BINDUGA
Wieś leży niedaleko rzeki Chociny. Było tam pierwotne miejsce przeznaczone na skład drzewa,
gdzie wiązano tratwy. Wiązać - po niemiecku binden - z tego powstała pewnie Binduga.
CHOCINA I CHOCIŃSKI MŁYN
Wzięły nazwę też od rzeki Chociny. W wieku XVII, a mianowicie w roku 1662, był tam
dziedzicem Michał Żychcki, a następnie Piotr Reynhold Krokowski. Dobra te weszły później w skład
dóbr konarzyńskich. Młyn i piłę w Chocynie odłączono dopiero w połowie wieku XIX jako folwark
odrębny, który przez krótki czas posiadał Maksymilian Moszczeński. Grunty włościańskie chocyńskie
połączono z takimiż gruntami osady Zielonej, a z tego powstała Zielona Chocyna.
CIECHOLEWY
Dobra szlacheckie, gniazdo Ciechowskich (Czecholewskich), którzy jeszcze pod rokiem 1641
jako dziedzice połowy dóbr sąpoleńskich występują.. Roku 1668 posiadał Ciecholewy po ojcu
Władysław Garczyński. Po nim 1668 i jeszcze około roku 1687 był dziedzicem Ciecholewa i Czosnowa
Marcin Kazimierz Grabowski, kapitan Jego królewskiej Mości. Miał on dzieci pięcioro: Władysława,
Franciszka, Teresę za Maciejem Gostomskim, Konstancję za Władysławem Gockowskim, Ludwikę za
Jakubem Sąmpławskim i Teofilę.
DZIĘGIEL
Pustkowie w Dzięglu nadał na początku XVIII wieku Jerzy Wojciech Jackowski, starosta
tucholski, dziedzic Chaczewa, Gniewina i Przyjaźni, Jurkowi Polczynie, zezwalając mu założyć
gospodarstwo na ostowiu przy Dzięglu.
JONKI
Są osadą na gruntach żychckich, w nowszych dopiero czasach powstałą.
DUŻA KĘPINA
Osada włościańska, nad strugą Chocyną, w okolicy bagnistej, kępiastej, na gruntach pierwotnie
żychckich założona. Jest to gniazdo Rekowskich ( 1847 roku), Piłkarskich, Wróblewskich, Jeżewskich,
po niemiecku zwane Gross Kempin.
KĘPINKA
Pustkowie, również na gruntach wsi Żychce wybudowane, spotyka się już roku 1839. Jest tu
bagno Trzeciewnicą zwane. Osiedlili się tu najpierw Kuczkowscy, potem Tyborowie.
NIEPSZCZEŁĄG
W Niepszczełągu konarzyńskim osiedlił się najpierw szlachcic Kazimierz Gliszczyński z żoną
swoją Katarzyną, którym po dniem 20 marca 1717 roku Marianna z Czapskich Tuchołkowa wspólnie na
ten cel przywylej udzieliła. Granice pustkowia były takie: od bagienka, podle drogi do Dziency ku
mostowi, do kniei, do starego smolarnego pieca, następnie pomiędzy błotami do ostrówka, od końca tego
ostrówka do grubej sosny, na której jest krzyż, i potem do bagienka, skąd był początek. Dodano do tego
jeszcze kąt przy łące szewca. Za to osadnik płacić miał na świętego Marcina czynszu do dworu 10
złotych i ponosić podatki Rzeczypospolitej Polskiej, gdyby takie miały być kiedykolwiek nałożone. Roku
1762 dnia 10 lipca potwierdził tenże przywilej Piotr Tuchołka na rzecz Pawła Mayera, który ożenił się
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z Konstancją Gliszczyńską. Z biegiem czasu rozdrobnił się Niepszczełąg konarzyński na kilka
posiadłości, na których osiedli Lemańczykowie (1763 roku), Różkowie (1834 roku), Gostomczykowie
(1832 roku), Depkowie- Prądzyńscy (1841 roku), Rekowscy (1853 roku).
Na Niepszczełągu żychckim osiedli pomiędzy rokiem 1840 a 1850 Hamernikowie, Richterowie,
Englowie.
NIEROSTOWO
Wieś nad jeziorem takiej samej nazwy (jezioro Nierostowo), niedaleko bitego traktu z Bytowa
do Chojnic.
NOWA KARCZMA
Powstała na obszarach dóbr Nowa Wieś. Założył ją Kazimierz Żynda, właściciel dóbr
nowodworskich, około roku 1790.
PARSZCZENICA
Osadę tę założono roku 1599. Młyn spotykamy tu 1648 roku, a roku 1664 liczono go do młynów
zaborskich. W późniejszych czasach osiedli tu Stoltmani, Knutowie (1836), Jutrzenkowie-Gliszczyńscy
(1836), Dorawowie (1832), Stoermanowie (1836).
POPIELEWO
Pustkowie to należało do dóbr Żychce. Roku 1797 dnia piątego maja udzielili Franciszek, radza
landszftowy, i Franciszka z Tuchołków małżonkowie Aubrecht-Prądzyńscy, dóbr żychckich główni
dziedzice, Andrzejowi Megerowi i synowi jego Maciejowi przywilej na toż pustkowie. Później osiedli
w Popielewie Stormanowie. Nazwa wskazuje, że tu były zgliszcza, a może piec smolany, przez co
nagromadziło się dużo popiołu.
ROWISTA
Jest to pustkowie na obszarach żychckich około 1840 założone, które później rozcząstkowano.
ŻYCHCE
Jest to bardzo dawna wieś. Już roku 1366 (...) dzierżył ją Chocin. On to jako dziedzic Żychc nadał
Jakubowi i Wawrzyńcowi sołectwo w Ostrowitem. Osada żychcka sięga prawdopodobnie czasów
pogańskich. W pobliżu cmentarza bowiem, na lewo od szosy do Bytowa, znajdują się podobno groby
skrzynkowe, dotychczas nieodkopane. Roku 1526 nadał król Władysław IV Andrzejowi i Adamowi
Otthom przywilej na Żychce. Roku 1600 byli dziedzicami tamże Tomasz i Marcin Żychcowie, 1621 roku
Zofia, córka Tomasza Żychckiego, a małżonka Jerzego Kotta-Czarnickiego, i tako Małgorzata Żychcka
zdają swoje udziały w Żychcach Wawrzyńcowi Różkowi-Lychckiemu. Roku 1848 mieszkali tu Andrzej
Zajc, Michał Grzanka-Prądzyński, Maciej Różek, Paweł Rożek. Roku 1662 sprzedaje Michał Żychcki
udział swój Piotrowi Reinholdowi Krokowskiemu i jego małżonce Gertrudzie Marii z Kleistów.
Roku 1717 siedzą w Żychcach: Prądzyński, Marcin Żychcki, Barbara Zajczyna, Marianna
Żychcka, Jan Borna. Część w Żychcach posiadali wtedy Tuchołkowie z Konarzyn.
Na podstawie książki Konstantego Kościńskiego o Gochach " Z dziejów parafii w Borzyszkowach, Konarzynach i Przechlewie
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Budowle kościelne w naszej parafii
Po II wojnie światowej od 1958 roku obowiązywał zakaz budowy i rozbudowy wszelkich
obiektów sakralnych. W epoce „Gierka” powstało około 500 parafii, jednak na 200 podań dotyczących
nowych świątyń tylko w czternastu przypadkach otrzymano pozytywną odpowiedź. W tej epoce powstało
21 sanktuariów. Od 1980 roku księża otrzymywali pozwolenia na budowę kościołów i innych obiektów
sakralnych oraz plebanii. W naszej parafii wybudowano nową plebanię, którą oddano do użytku w 1992
roku. Budowę plebanii rozpoczął ks. Stanisław Wiśniewski, który uznał, że nie opłaca się remontować
starej plebanii pochodzącej z 1860 roku, mieszczącej się tuz przy ulicy, uzyskał pozwolenie i rozpoczął
budowę nowej plebanii. Nagła śmierć ks. Wiśniewskiego nie pozwoliła, by dokończyć budowę. Od 1988
roku dalszą budową zajął się ks. Zygmunt Sadecki.
W ostatnich 15 latach odkąd jestem tu proboszczem wymieniono na plebanii dach, okna (nie wszystkie),
drzwi, dwukrotnie piec centralnego ogrzewania, wmontowano sześć nowych grzejników, położono płytki
w korytarzu, w pralni, w kuchni, w łazience, wymalowano pomieszczenia oraz wykonano cztery nowe
pokoje (w części strychu). Ocieplono strych. Położono nowy dach na budynku gospodarczym, wykonano
nowe ogrodzenie, posadzono tuje i położono polbruk na podwórku. Zainstalowano instalację alarmową
w plebanii.
ks. Marek Weltrowski

Po kolędzie:
Kolęda w naszej parafii trwała 29 dni – od 17 grudnia do 25 stycznia. Nie kolędowaliśmy tylko w Nowy
Rok. Parafia liczy około 2 tys. osób – 515 wstępów kolędowych. Najwięcej wstępów jest w
Konarzynkach, Żychcach, Żychckie Osady cz.I i Konarzyny. Najmniejsze tylko 8 wstępów: Dzięgiel,
Jonki, Niepszczołąg. W parafii przebywa dużo nowych domów, ale nie wiąże się to ze wzrostem
ludności. Sporo osób przebywa za granicą, a wiele młodzieży uczącej się w miastach już nie wraca. Na
terenie parafii jest czterech innowierców i około 40 związków niesakramentalnych.
Kolędę prawie wszyscy przyjęli, w niektórych przypadkach nie było kolędy, ale ich nieobecność była
usprawiedliwiona, związana z pracą lub wizytą u lekarza. W parafii jest 25 osób chorych i starszych
objętych opieką duszpasterską.
Bezrobocia u nas nie ma, sporo ludzi pracuje za granicą, część dojeżdża do pracy w Przechlewie oraz
pracują w miejscowych zakładach i rolnictwie.
ks. Marek Weltrowski

Niechaj Święta Wielkiej Nocy
będą wzorem duchowego wzbogacenia
i umocnienia dającego
radość, pokój i nadzieję.
Wszelkiej pomyślności oraz serdecznych
spotkań w gronie rodzinnym
życzy
Redakcja
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Jednooka Kseni i Samuel z Konarzyn
Dwa lata temu rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej (1554-1631).
Uchodziła za bardzo gospodarną i przedsiębiorczą ksenii chełmińskiego klasztory benedyktynek. Przez
całe życie toczyła procesy przed sądami miejskimi i biskupimi. Wszystkie rozprawy dotyczyły spraw
kościelnych i klasztornych. W realizacji Jej planów chciał przeszkodzić Samuel Konarski z Konarzyn.
Między nimi powstał spór i proces, który trwał aż 37 lat. Mortęska tak dużo spraw sądowych prowadziła
nie dlatego, że była zadziorna, lecz dlatego, że zarówno w życiu duchowym, jak i ziemskim chciała
wszystko mieć uporządkowane. W życiu ziemskim dążyła do perfekcji, a w duchowym do doskonałości.
Spór z Samuelem Konarskim miał miejsce we wsiach Grabowo i Topolno i tyczył się grani między jego
majątkiem a majątkiem zakonnym.
Majątek w tych wsiach trafił do Samuela Konarskiego z Konarzyn jako darowizna od jego wuja Michała
Wulkowskiego. Siostra Mortęska pełniąca w klasztorze obowiązki skryby skrzętnie w kronice
zanotowała: "Konarski sobie do Topolna co rok więcej pola, łąk, lasu i jeziora przyczyniał z wielkim
ukrzywdzeniem klasztornym i uciskiem poddanych. Wspólnie z drugim sąsiadem nie tylko zabierali
grunta, ale drogi stare gubili, łąki sobie przywłaszczali, z gruntu klasztornego bydło zajmowali, na Wiśle
klasztornej ryby łowili, wiele innych przykrości wyrządzali".
Konarski nawet Mortęskiej groził pobiciem. W końcu gdy traciła już nadzieję na odzyskanie ziem
zagarniętych przez Samuela Konarskiego, sprawę powierzyła najwyższej instancji - Panu Bogu. W tej
intencji odprawiła dwutygodniowe rekolekcje, w czasie których usłyszała słowa Ewangelii: "A ja wam
powiadam, miłujcie nieprzyjacioły wasze". Rozpłakała się. "Zaczem dusza jej w radościach jakby latała".
Pełnomocnictwo do prowadzenia procesu otrzymał od niej jej brat Ludwik Mortęski, wojewoda
chełmiński. Przez kilka tygodni reprezentował klasztor, nie szczędząc własnego grosza, przed trybunałem
w Piotrkowie. Doszło do ugody. Samuel Konarski zmarł rok po podpisaniu ugody. W życie wprowadzał
ją razem z ksienią jego syn, też Samuel. Już w jesienne, ale wciąż upalne popołudnie 22 września 1608
roku przy obchodzeniu i ustalaniu granic Samuel junior poważnie zaniemógł na polu. Wtedy do
wszystkich wypowiedział słowa:"Nie daj tego Boże, raczej sobie obieram tu na tym miejscu umrzeć,
aniżeli zdrowiu swemu folgując, miałbym tym ubogim zakonnicom więcej krzywdy dopuścić i czynić
albo tą zwłoką prawa ich w czym naruszyć". Był to tryumf Magdaleny. W teatralnej formie upadł do jej
nóg, z płaczem żebrząc, aby dworu jego, który zbudował na gruncie klasztornym, nie zburzyła, a jeszcze
dołożyła mu nieco ziemi. Magdalena, bacząc na przykazanie: miłuj nieprzyjaciół swoich, uległa tej
prośbie, o czym kronika klasztorna pisze:"Dusza miłosierna dała się tym prośbom użyć, choć ojciec jego
jednej skiby z tego, co niepoprawnie posiadł, ustąpić nie chciał". Był to ostatni proces z udziałem
Mortęskiej, przynajmniej kronika klasztorna o żadnym już nie wspomina. Mogła się oddać już całkowicie
budowaniu następnych "swoich" klasztorów.
W kościele w Topolnie, którego budowę ufundował Samuel Konarski z Konarzyn widniał napis:
"Mąż nadzwyczajnej wiary i pobożności (i czci Bożej) Nie mniej i dla ubogich hojny, Tu na tym miejscu,
5

które z małżonką Heleną (ku czci Bożej) Wybrał i kosztem swoim wystawił, jest pochowany, żył lat 66 umarł w roku 1608 "
Ciało Mortęskiej spoczywa w Chełmnie, w kościele, należącym niegdyś do benedyktynek, a obecnie do
szarytek, gdzie była ksienią przez ponad pół wieku.
Kiedy w 1953 r. znany historyk prof. Karol Górski uczestniczył w otwarciu trumny i re kognicji ciała
sługi Bożej, zapisał potem, że było ono wysuszone, ale na tyle w dobrym stanie, że można było nawet
dostrzec podobieństwo rysów do tych, które znane są z XVII-wiecznych portretów. Widoczny był także
ubytek w oczodole, ponieważ Mortęska pozbawiona była prawego oka, które wyłupiła sobie w
dzieciństwie, bawiąc się cielęcą kością.
Krzysztof Tyborski

Chrystus w moim życiu
Kim jest dla innych, dowiedziałam się z drukowanych wypowiedzi. Kim jest dla mnie, rozmyślam
niespokojnie. Odpowiedź nie jest gotowa. Rodzi się dopiero i toruje sobie drogę wśród wahań i
niepewności.
Czasem myślę, że dla mnie jest On tylko Imieniem. Znanym od bardzo wczesnego dzieciństwa z
rozlicznych wezwań, inwokacji, litanii, modlitw, ale także ze zwykłej codziennej rzeczywistości, gdzie
tak często padają wypowiedziane niedbale i lekkomyślnie słowa: "O Jezu", "Chryste Panie!" "Jezus,
Maria" - Imiona wywołane bez szacunku i wbrew oczywistemu zakazowi drugiego przykazania.
Słowo niedbale podane traci swą treść, szarzeje, kurczy się, można powiedzieć, usycha i nie jest
już niczym innym jak pustym dźwiękiem.
Więc jest aż tak źle?
Kiedy chcę się podnieść z zalewu tej bezmyślności, zwracam się ku źródłom. I wtedy ukazuje się
Ktoś, kto był naprawdę, poruszał, działał, wypowiadał swoje myśli wprost lub w przypowieściach.
Rysuje się postać historyczna. To nie jest mało, to jest wiele. Wiedzieć, że był. Tak jak myśli Sokrates,
Plato, Juliusz Cezar, Horacy. Bo o Homerze już nie wiadomo naprawdę, czy był, chociaż zostało dzieło
Homerowe. Tutaj zaś jest dokument, są stwierdzenia naocznych świadków, jest oparcie w realiach.
I znów trzeba użyć tego samego wyrażenia, trzeba powiedzieć, że od najwcześniejszego
dzieciństwa wyobraźnia zżywa się z tą Postacią poprzez wzruszająco naiwne melodie kolędowe, poprzez
twory malarzy średniowiecza, renesansu, poprzez ujęcia pisarskie. Nie ma sceny ewangelicznej, która by
nie została nam podarowana w barwach, blaskach, w zbliżeniach. Niczym chusta świętej Weroniki
przynoszą nam twórcy różnych czasów wyobrażenia chwil, zdarzeń, osób, ich twarzy, rąk, gestów, które
odbieramy z bijącym sercem.
Oto Fra Filippo Lippi i jego adoracja Dzieciątka z klęczącą postacią Madonny w błękitnym
płaszczu.
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Oto Grosz czynszowy Tycjana.
Oto jedno z licznych Ukrzyżowań.
Oto Pieta Michała Anioła z łagodną, przepiękną twarzą Matki skamieniałej nad bezwładnym
ciałem Syna.
Oto legendy o Chrystusie szwedzkiej pisarki-laureatki Selmy Lagerloef.
Oto postać skazanego ukazana na mgnienie oka w krótkim opowiadaniu Henryka Sienkiewicza
"Pójdźmy za Nim".
Jesteśmy w kręgu Ewangelii, ktoś nam przyniósł i podarował to, czego sami ujrzeć, odczuć,
zrozumieć może nie umieliśmy.
Ale tego nie wystarcza. Tego jest za mało. To jest otoczka. A jądro? Schowane głęboko. Trzeba
innej pomocy, aby oczom zmęczonego, zagonionego człowieka odsłoniło się to, co jest życiem i prawdą i
drogą. Żeby się unaoczniło, że On jest żywy i obecny, nie w sensie historycznym, ale aktualnym.
Że patrzy i czeka. Że towarzyszy. Że pomaga i dziękuje. Za co? Za uwagę, wysiłek, współczucie, myśl.
Oto jedna z nich. Był straszny miesiąc okupacyjny, kiedy w przeróżnych miejscach miasta
rozlegały się salwy publicznych egzekucji. Ta miała się odbyć w pobliżu naszego domu, o parę ulic od
nas. Dzieci skupiły się przerażone. Najstarszy chłopiec drżał. Przed godziną widział, że ich wieźli.
Mówił: "Ubrani w papierowe worki. Usta mają zalepione gipsem. Są boso w ten mróz. Jadą na śmierć
jak kukły, jak straszydła." Rozważanie o tym stało się ponad siły. I wtedy nagła myśl. Przecież taką drogę
przebywał Ktoś przed nimi. Tak samo poniżony, przebrany na szyderstwo w błazeński gałgan purpury i
w koronę z ciernia. Zelżony po wielokroć, sponiewierany, przekreślony jako człowiek. Wydany na
śmiech, na drwinę, na oplucie. A więc oni nie byli samotni. Był z nimi. Towarzyszył męce, brał udział w
poniżeniu. Zdawał się mówić: "Jestem z wami."
A więc, jeżeli będziemy musieli zejść na dno nieszczęścia. On zejdzie tam razem z nami.
Drugie spotkanie wydarzyło się w małej, restaurowanej wolno, ale starannie świątyni romańskiej,
sięgającej swym początkiem wieku dwunastego. Grube mury, wąskie jak strzelnica okna, trzy barwne
maleńkie witrażyki i wnętrze surowe, nie wykończone, prawie jeszcze nie używane, puste, tylko przez
poręcz konfesjonału przerzucona stuła i w głębi za filarem nad stołem ofiarnym migocące światełko
czerwone. Stało się jasne, że ta wracająca po zniszczeniach do życia świątynia była zamieszkana, biło
w niej serce, podnosiło się uważnie spojrzenie Kogoś, kto patrzył i czuwał. Można było podejść i
powiedzieć: "Jestem i pragnę mówić o swych codziennych biedach. Niewiele przynoszę wiary, jeszcze
mniej miłości i żadnej prawie nadziei, ale jestem."
I to wszystko, co mogę napisać w odpowiedzi na pytanie: "Kim jest dla mnie Chrystus?"
Przepraszam, że tak mało.
Na podstawie książki "Chrystus w moim życiu"
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KRZYŻÓWKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1) Uczniowie z utęsknieniem na nie czekają;
2) Zarządza dekanatem;
3) np. bernardyni
4) Zadana na spowiedzi;
5) Sok z brzozy;
6) Książka z tekstami i nutami piosenek;
7) Obejrzenie czegoś;
8) Na trasie Sławno - Białogard;
9) Nieletni nastolatek;
10) Futro z azjatyckich owiec;
11) Dzieci je bardzo lubią jeść;
12)Wstręt, niechęć;
13) Urzędnik dworski;
14) Kurtka na wacie;
15) Kamerdyner;
16) Mają jadalne kwiaty.
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•

W urzędzie gminy została wymieniona centrala telefoniczna (starej nawet do muzeum nie chcieli).
Obecnie można dzwonić do urzędu tak jak poprzednio pod numery: 59 83 310 08 lub
59 83 310 11. Po połączeniu można (nie trzeba) wybrać samemu numer wewnętrzny:
o 31 – GOPS (dotychczasowy numer GOPSu 59 83 311 04 jest także czynny)
o 33 – sekretarz gminy i fundusze
o 34 – skarbnik gminy i księgowość
o 35 – USC
o 36 – kasa i Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
o 37 – budownictwo i nieruchomości

•

W pierwszych dniach marca odbył się konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
w Konarzynach. Wpłynęła jedna oferta: pana Mariusza Chmielewskiego, którą pozytywnie
zaopiniowała komisja konkursowa. W związku z tym został on powołany na stanowisko dyrektora
ZSP w Konarzynach od dnia 1 września 2018 r.

•

Cały czas czynione są starania by jak najwięcej domów zostało przyłączonych do sieci
światłowodowej, dlatego prosimy o jak najszybsze składanie do urzędu deklaracji (do pobrania
w urzędzie).

•

Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach został mianowany
p. Błażej

Chamier

Ciemiński.

Jego

zastępcą

jest

mieszkaniec

naszej

gminy,

p. Marcin Wróblewski.
•

Mokry ubiegły rok i zima spowodowały, że drogi gruntowe, pomimo wyższych niż zwykle
nakładów finansowych, są w opłakanym stanie. W miarę możliwości na bieżąco wykonywane są
konieczne naprawy, a bardziej gruntowne będą wykonywane po ustaniu mrozów.

•

Po zimowych przymrozkach pokazały się wady nawierzchni w remontowanych dwa lata temu
drogach powiatowych. Zostały one zgłoszone w ramach gwarancji. Tym sposobem nawierzchnia
w okolicach kościoła będzie prawdopodobnie skrawana i nakładana już po raz trzeci.

•

Z inicjatywy p. Krzysztofa Tyboskiego i głównie przez niego została przygotowana wystawa
„Konarzyny i Swornegacie – wspólna historia”, która cieszyła się wielkim powodzeniem. Była
ona jednocześnie urozmaiceniem promocji książki p. Tyborskiego i p. Szutowicza pod tym
samym co wystawa tytułem. Nadmienić należy, że p. Krzysztof Tyboski za wydanie tejże książki
został nagrodzony podczas uroczystości „Dokonania Roku Powiatu Chojnickiego”.

•

Dom zniszczony podczas nawałnicy 11 sierpnia jest odbudowany w stanie surowym zamkniętym.
Istnieje duża szansa, że poszkodowana rodzina, następną zimę spędzi już w nowym domu.

• Tuż po świętach gmina złoży po raz trzeci wniosek o dofinansowanie do remontu drogi
gminnej Konarzyny – Zielona Huta.
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Wielkanocna kolorowanka
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