
                        Tuchola dn. 06-03-2012 r 

 

 

Sprawozdanie sprawozdawczo-wyborcze Parafialnego Zespołu CARITAS przy parafii pw. 

Bożego Ciała. 

Omówienie działalności PZC w 2011 r 

 

 Jak co roku członkowie PZC naszej parafii realizowali wiele akcji oraz zadań. W okresie 

przed Świętami Wielkiej Nocy sprzedawane były stroiki Wielkanocne, które wykonane zostały 

przez nasze Panie z materiałów ofiarowanych przez sponsorów. Oprócz  stroików sprzedawaliśmy 

również baranki Wielkanocne i obrazy z Papieżem, jak również chlebki Wielkanocne, które 

parafianie wkładali do koszyków z tzw. „święconką”, czyli produktami żywnościowymi 

zanoszonymi w Wielką Sobotę do kościoła w celu ich poświęcenia, by spożyć je w Wielkanocny 

poranek w czasie uroczystego rodzinnego śniadania. 

 Przed Wielkanocą umieściłyśmy w kilku tucholskich sklepach spożywczych kosze z 

napisem CARITAS, gdzie klienci tych sklepów umieszczali część swoich zakupów.  Pozyskane w 

ten sposób produkty wykorzystaliśmy do przygotowania ok. 30 paczek  dla rodzin, które mają 

problemy materialne. 

 Napisaliśmy również program – ofertę na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci z 

rodzin ubogich. Nasza oferta została zakwalifikowana i otrzymaliśmy od Gminy Tuchola kwotę 

6560PLN, która pomogła nam zrealizować kolnie letnie, które tym razem odbyły się w Ośrodku 

Harcerskim w Białej k/Tucholi. Pozostałe środki finansowe uzyskaliśmy z dwóch zbiórek przed 

kościołem, ze skarbonek, częściowych wpłat rodziców dzieci, jak i ofiarodawców: p.p Dylewskich,  

posła do Parlamentu Europejskiego – p. Tadeusza Zwiefki oraz Banku Spółdzielczego w 

Tucholi. W czasie trwania tych kolonii wypoczywało 40 dzieci, którymi opiekowała się 

doświadczona kadra tucholskiego Hufca ZHP.  Całkowity koszt kolonii wyniósł 17.197,50PLN. 

 Latem w czasie trwania obchodów Dni Borów Tucholskich przeprowadziłyśmy kolejną 

loterię fantową. Za pozyskane w ten sposób pieniążki zakupiłyśmy artykuły szkolne dla dzieci. 

 Przed Bożym Narodzeniem, tak jak na wiosnę były kosze w sklepach, paczki żywnościowe 

oraz sprzedawałyśmy świece wigilijne i żłobki. Pozyskane produkty, jak i fundusze posłużyły do 

przygotowania 50 paczek, które dzieci otrzymały w czasie trwania spotkania opłatkowego, 

zorganizowanego przy pomocy Dyrekcji i młodzieży Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi. W 

spotkaniu brało udział 50 dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami. Oprócz tego paczki świąteczne 

otrzymało 35 rodzin  oraz 10 starszych osób chorych mieszkających samotnie. 

 W okresie od 15 kwietnia do 13 grudnia 2011 r realizowaliśmy program PEAD 2011. 

Wydaliśmy 16.322,4 kg żywności. Z pomocy skorzystało 249 osób. Wartość artykułów 

spożywczych wydanych w ramach tego programu to: 34.236,94PLN. 

 12 października uczestniczyłyśmy w uroczystych obchodach 20 lecia reaktywacji 

Diecezjalnego CARITAS. Ks. Biskup Piotr Krupa w koncelebrze z dyr. CARITAS Polska ks. 

Marianem Subocz, odprawił w pelplińskiej Katedrze uroczystą Mszę Św. Następnie odbyła się 

część artystyczna (występ chóru ze Starogardu Gdańskiego), wysłuchaliśmy wystąpienia 

dyrektora toruńskiego CARITAS. Były podziękowania dla Parafialnych ZC oraz sponsorów. Nasz 

Zespół również został uhonorowany pamiątkowym medalem, a sponsor  Bank Spółdzielczy w 

Tucholi, na ręce p. dyr. Bogumiły Bełdzikowskiej otrzymał specjalne podziękowanie. 
 6 marca 2012 r odbyło się zebranie, w czasie którego postanowiono, że Zarząd PZC 

pozostaje w dotychczasowym składzie.   
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