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 Z Wojna w Ukrainie wybuchła 24 lute-
go. Kilka dni później w Urzędzie Gminy 
Parchowo zapadła decyzja o zorgani-
zowaniu zbiórek i przekazaniu wsparcia 
ofiarom rosyjskiej agresji. 

Decyzja zapadła bardzo szybko. Na 
bieżąco byłem w kontakcie z Gminą 
Dołhobyczów gdzie znajduje się duże, 
międzynarodowe przejście graniczne 
pomiędzy Polską, a Ukrainą. Pracuje tam 
zaprzyjaźniony wójt oraz sekretarz. Wie-
działem więc co tam się aktualnie dzieje 
i jakie są potrzeby. W pierwszej kolejności 
zakupiliśmy i wysłaliśmy 500 sztuk żółtych 
kamizelek odblaskowych, które były nie-
zbędne do koordynowania pracy wolon-
tariuszy. Jeżeli chodzi o dary, które udało 
się tutaj zebrać, to miałem taką sugestię 
od samorządowców, by jak najwięcej 
rzeczy przewieźć w głąb Ukrainy. Tak też 
zrobiliśmy. Nawiązałem kontakt z księ-
dzem Kazimierzem z parafii w Sokalu i tam 
trafiło wszystko, co mieliśmy w aucie. Były 
to nie tylko dary z terenu Gminy Parcho-
wo, ale także Gminy Trzebielino. Wśród 
nich była żywność z długim terminem 
przydatności, chemia użytkowa, opatrun-
ki, środki do dezynfekcji, koce, śpiwory itp. 
Ksiądz zadeklarował, że część tego co 
zostawiamy zostanie rozdysponowana 
wśród potrzebujących w Sokalu, a część 
trafi w głąb Ukrainy. Wyjazd realizowałem 
wspólnie z dyrektorem ZS w Parchowie, 
Panem Jerzym Werrą. 
 Z Jak z Pana punktu widzenia wygląda-

ła wówczas sytuacja na przejściu gra-
nicznym? 

Sytuacja na samej granicy nie wy-
glądała dobrze. Kolejki samochodów, 

roZmowa Z andrZejem dołębskim, wójtem gminy Parchowo, który beZ-
Pośrednio koordynował transPort i PrZekaZanie darów Zebranych 
PodcZas Zbiórek dla ukraiŃców.

tych którzy uciekali z Ukrainy miały około 
20 kilometrów. Było bardzo dużo dzieci 
i kobiet. Mężczyzn wśród uciekinierów 
widzieliśmy niewielu, jeśli już, to były to 
osoby starsze. Niektórzy zostawiali swoje 
samochody na poboczach i szli pieszo, 
by nie czekać w kolejce do punktu gra-
nicznego. Widok był przygnębiający. Wi-
dać było, że wszyscy są przerażeni i nie 
jadą na wczasy, tylko uciekają przed 
bombami. Wiedzieliśmy dużo ludzi z bro-
nią i barykady. Do Polski wróciły z nami 
dwie mamy i dwójka dzieci. Te osoby zo-
stały zakwaterowane na terenie naszej 

Pomoc z gminy Parchowo 
Przekazana Ukrainie

gminy. Mają dach nad głową, wyżywie-
nie i przede wszystkim spokój. Dzieci cho-
dzą do przedszkola. Spróbujemy pójść 
w tym kierunku, by pomóc im w zorga-
nizowaniu jakiegoś zatrudnienia. Z tymi 
kobietami i dziećmi mieszka jeszcze jed-
na kobieta z Kijowa, która dojechała do 
nas później.
 Z Czy na terenie Gminy Parchowo są 

jeszcze inne punkty, gdzie zlokalizowani 
są obywatele Ukrainy? 

W innym miejscu zlokalizowaliśmy ro-
dzinę dziewięcioosobową. Analizowa-
liśmy kwestię rozlokowania kolejnych 
osób w innych świetlicach, ale w wielu 
obiektach nie ma prysznicy, czyli kom-
pletnych węzłów sanitarnych. Zdecy-
dowałem o tym, by nie tworzyć miejsc 

noclegowych w naszych salach gimna-
stycznych, ponieważ to zdezorganizuje 
i zdestabilizuje naukę dzieci w naszych 
szkołach. Poza tym uważam, że miesz-
kanie w sali gimnastycznej nie jest dla ni-
kogo komfortowe. Szukamy więc takich 
lokali wśród mieszkańców. Z informacji, 
którymi dysponujemy wynika, że na te-
renie Gminy Parchowo przebywa ok. 90 
osób z Ukrainy. Pomagamy na tyle, na 
ile możemy i zachęcam wszystkich do 
udziału w zbiórkach, które są u nas or-
ganizowane. Jednocześnie dziękuję tym 
osobom, które wyciągnęły pomocną 
dłoń i przeszły obojętnie obok tych tra-
gedii. Przy tej okazji chciałbym zaapelo-
wać do mieszkańców naszej gminy, by 
zgłaszali pracownikom urzędu fakt przy-
jęcia pod swój dach obywateli Ukrainy.
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Przygotowali kamuflaż
dla ukraińskiego wojska

PierwsZa siatka maskująca, która PrZygotowana Została PrZeZ har-
cerZy Z gminy Parchowo trafiła już na ukraiŃski front. jej PrZygoto-
wanie Zajęło kilkuosobowej gruPie niesPełna tydZieŃ. PrZedsięwZięcie 
roZPocZęło się 14 marca w wdk nakla. 

- Zaprosiliśmy do udziału w tym przed-
sięwzięciu wszystkich chętnych – tłumaczy 
Agata Błaszkowska, przewodniczka 43. 
Parchowskiej Wielopoziomowej Drużyny 
Harcerskiej „Zakorzenieni”. - Dziękujemy za 
aktywną pomoc harcerzom, rodzicom za 
słodkie wsparcie, a szczególnie dobrej du-
szy tego miejsca - bibliotekarce Pani Jarosi. 

Harcerze nie wykluczają bowiem przy-
gotowania kolejnej – pokaźnej siatki ma-
skującej dla ukraińskiego wojska. 

strażacy ochotnicy Z gminy Parchowo także dołożyli PrZysłowiową 
cegiełkę do Zbiórek, które organiZowane były w regionie. oPrócZ Pro-
duktów PierwsZej PotrZeby PrZekaZali na ukrainę sPecjalistycZny 
sPrZęt oraZ odZież ochronną. 

strażacy Przekazali sPrzęt

- Mieliśmy niespełna dobę na to, aby 
skompletować to co chcemy przeka-
zać – mówi Wiesław Kinowski, komen-
dant gminny ZG ZOSP RP w Parchowie. 

– Wszystkie jednostki na terenie Gminy 
Parchowo włączyły się w akcję i bardzo 
wszystkim za to dziękuję. Strażacy prze-
kazali m.in. nowe mundury specjalne, 

nowe buty bojowe oraz hełmy. Wszystko 
zostało odpowiednio posegregowane 
oraz opisane.  

Wśród darów znalazły się także latarki 
oraz kominiarki. Wszystkie rzeczy, także z 
innych gmin powiatu bytowskiego prze-
wieziono do jednostki PSP w Bytowie, 
skąd zostały przetransportowane do jed-
nostki nadrzędnej. 
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marZec był miesiącem, w którym strażacy ochotnicy Z gminy Parcho-
wo sPotykali się PodcZas ZebraŃ sPrawoZdawcZych. strażacy nie 
tylko Podsumowywali swoją dZiałalność w 2021 roku, ale także snuli 
Plany na najbliżsZe miesiące.
W trakcie zebrań poruszano tematy 

dotyczące m.in. organizacji obchodów 
100-lecia OSP w Nakli i w Gołczewie, 
wyższej stawki ekwiwalentu pieniężnego 

czyli także: Andrzej Dołębski, wójt Gmi-
ny Parchowo, Wojciech Megier - prezes 
zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Bytowie, przedstawiciele Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Bytowie, Tomasz Majkowski – prezes 
ZG ZOSP RP oraz Wiesław Kinowski, ko-
mendant gminny ZOSP RP w Parchowie. 

Zaproszeni goście składali strażakom 
podziękowania za dotychczasową ofiar-
ną służbę. Zebrania były również świetną 
okazją do wręczenia zaświadczeń ukoń-
czenia specjalistycznych szkoleń i kursów. 
W minionym roku łącznie przeszkolonych 
zostało 33 strażaków ochotników. Warto 
dodać, że przed zebraniem w Chośnicy 
i w Sylcznie komendant gminny Wiesław 
Kinowski, prezes ZG ZOSP w Parchowie 
Tomasz Majkowski oraz przedstawiciele 
KP PSP w Bytowie wręczali Odznaki Ho-
norowe „Zasłużony dla Pożarnictwa Wo-
jewództwa Pomorskiego” starszym dru-
hom, którzy ze względu na stan zdrowia 
nie mogli uczestniczyć w zebraniach.

strażacy Podsumowali miniony rok

za udział w działaniach ratowniczych, 
wojny na Ukrainie czy pomocy uchodź-
com organizowanej przez OSP. Oprócz 
członków OSP w zebraniach uczestni-

strażacy Z regionu ZalicZyli już PierwsZe wyjaZdy do Pożarów 
traw i nieużytków. Zdaniem wielu tego rodZaju Praktyka użyźnia 
glebę, a sPalenie trawy sPowoduje sZybsZy i bujniejsZy jej odrost, 
PrZynosZąc tym samym korZyści ekonomicZne. nic bardZiej mylne-
go. 

wyPalanie traw jest zabronione!

31 marca 2022 roku w sali wiej-
skiej w jamnie odbyły się gmin-
ne eliminacje ogólnoPolskiego 
turnieju wiedZy PożarnicZej 
“młodZież ZaPobiega Pożarom”. 
rywaliZacja ma na celu PoPula-
ryZowanie sZcZególnie wśród 
dZieci i młodZieży PrZePisów Z Za-
kresu ochrony PrZeciwPożaro-
wej. 

Uczniowie zostali podzieleni na dwie 
grupy wiekowe: grupa I – uczniowie klas 
I – VI, grupa II – uczniowie klas VII – VIII 
z terenu Gminy Parchowo. Zwycięzcy 
w poszczególnych grupach wiekowych 

- Rzeczywistość wskazuje, że wypala-
nie traw prowadzi do nieodwracalnych, 
niekorzystnych zmian w środowisku na-
turalnym – przekonują strażacy z OSP 
Nakla. - Ziemia wyjaławia się, zahamo-
wany zostaje bardzo pożyteczny, natu-
ralny rozkład resztek roślinnych oraz asy-

zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowy-
mi oraz dyplomami. 

Zwycięzcy:
i grupa wiekowa (klasa i-iV)

1 miejsce Jakub Gawin Hinca - ZS Par-
chowo

ii grupa wiekowa (klasa V-Viii)

1 miejsce Dominik Windorpski - ZS Nakla
Jakub i Dominik zakwalifikowali się do 

etapu powiatowego turnieju „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”, który zaplano-
wany został na 22 kwietnia w Tuchomiu. 
Życzymy powodzenia w eliminacjach 
powiatowych.

młodzież zaPobiega Pożarom

milacja azotu z powietrza. Do atmosfery 
przedostaje się szereg trujących dla lu-
dzi i zwierząt związków chemicznych. 
Wypalanie traw jest również przyczyną 
wielu pożarów, które niejednokrotnie 
prowadzą niestety także do wypadków 
śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju 

zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście 
osób.

Wypalanie traw jest nie dość, że śro-
dowiskowo i społecznie szkodliwe, to tak-
że surowo zabronione. Zgodnie z art. 124 
ustawy o ochronie przyrody, „zabrania 
się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, 
rowów, pasów przydrożnych, szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. 
Natomiast art. 131 p. 12 tejże ustawy 
głosi, że „kto wypala łąki, pastwiska, nie-
użytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kole-
jowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega 
karze aresztu albo grzywny”.
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tegorocZne ferie Zimowe, które roZPocZęły się w Połowie lutego we 
wcZeśniejsZych Założeniach miały wyglądać ZuPełnie inacZej. Plany 
organiZatorów PokrZyżował nie tylko PrZedłużający się remont gc-
kib w Parchowie, ale także rekordowy jak dotąd sZcZyt ZachorowaŃ 
i Zagrożenia wynikające Z coVid-19 w nasZym regionie PrZyPadające 
właśnie na Połowę lutego. 
- Plan na ferie 2022 mieliśmy przygoto-

wany już po świętach Bożego Narodze-
nia. - W związku tym, by nie narażać ni-
kogo na utratę zdrowia i życia podjąłem 
decyzję o tym, by ograniczyć do mini-
mum działalność stacjonarną i przenieść 
możliwie najwięcej aktywności w plener, 
do sal gimnastycznych lub do sieci, czyli 
na naszą stronę internetową oraz profil 
społecznościowy – tłumaczy Łukasz Boy-
ke, dyrektor GCKiB w Parchowie. 

I tak 14 lutego od wczesnych godzin 
porannych na zainteresowanych cze-
kało przedstawienie on-line pt. „Jerzyk 
i przyjaciele z zielonego gaju”. Następ-
nego dnia w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół w Parchowie gościł animator, który 
zachęcił m.in. do tańca i wspólnej zaba-
wy. W środę 16.02. harcerze z 43. PWDH 

ZHP „Zakorzenieni” z Parchowa przepro-
wadzili w Nakli grę terenową. W czwar-
tek (17.02) na zainteresowanych czekał 
kolejny spektakl on-line pt. „Baśń o so-
botniej górze”. Piątkowe „Zimowisko 
z końmi”, które zaplanowane zostało 
w Stajni Pentesilea w Parchowie zostało 
odwołane z uwagi na niekorzystne wa-
runki atmosferyczne. 

Drugi tydzień przerwy od zajęć w szko-
le upłynął podobnie. Zainteresowani 
mogli obejrzeć przedstawienia on-line 
(„Zima u krasnala Troszczyka” – 21.02 oraz 
„Król Midaszek” – 24.02). Przedsięwzięcie 
okraszone imiennymi dedykacjami dla 
GCKiB w Parchowie realizowane było 
przez „Małe Formy Teatralne” z Krakowa 
i cieszyło się sporym zainteresowaniem. 
Nie mogło zabraknąć animatora, który 
podczas dwugodzinnych zabaw sporto-
wo-tanecznych zachęcał do aktywno-
ści dzieci z Nakli. 25 lutego pogoda była 

na tyle łaskawa, że udało się zrealizo-
wać „Zimowisko z końmi” w Stajni Pente-
silea. Było nie tylko wspólne oporządza-
nie zwierząt, ale także przejażdżki konne, 
zabawa terenowa oraz ognisko z kiełba-
skami. Tego samego dnia w sali wiejskiej 
w Sylcznie przy współpracy miejscowej 
Rady Sołeckiej zorganizowany został bal 
karnawałowy. Ferie zwieńczył sobotni 
(26.02) „Dzień z dmuchańcami”, z któ-
rych dzieci przez pięć godzin mogły bez 
ograniczeń korzystać w sali gimnastycz-
nej ZS w Parchowie. W międzyczasie 
z okazji tłustego czwartku zorganizowa-
ne zostały warsztaty kulinarne w sali wiej-
skiej w Jamnie, gdzie dzieci pod okiem 
miejscowych gospodyń najpierw przy-
gotowywały słodki poczęstunek, a póź-
niej raczyły się efektami własnej pracy. 
Nie inaczej było w WDK Gołczewo. 

- Podczas ferii zapraszaliśmy także do 
naszych bibliotek w Parchowie i Nakli po 
nowości wydawnicze, a w środy i piąt-
ki do modelarni znajdującej się przy ul. 
Strażackiej 2. Oczywiście zachowując 
reżim sanitarny – podkreśla Boyke. 

GCKiB dziękuje dyrekcji Zespołu Szkół 
w Parchowie oraz Szkoły Podstawowej 
w Nakli za udostępnienie sal gimnastycz-
nych podczas ferii zimowych. 

ferie były, ale z ograniczeniami
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jesZcZe do koŃca kwietnia można ZgłasZać swoje ProPoZycje do ogło-
sZonego PrZeZ gminne centrum kultury i bibliotekę w Parchowie kon-
kursu na oPracowanie logo - Znaku graficZnego dla tej jednostki. na 
stronie internetowej www.gckib-Parchowo.Pl oraZ na Profilu sPo-
łecZnościowym oPublikowany jest regulamin udZiału w tym PrZed-
sięwZięciu oraZ karta ZgłosZeniowa. 

konkursowo
w gminie Parchowo

- Logo będzie symbolem identyfikacji 
wizualnej instytucji i będzie przeznaczone 
do celów popularyzatorskich, reklamo-
wych, korespondencyjnych oraz iden-
tyfikacyjnych – twierdzi Łukasz Boyke, 
dyrektor GCKiB w Parchowie. - Powin-
no jednoznacznie kojarzyć się z Gminą 
Parchowo, kulturą, lokalnymi tradycjami 
będącymi wyróżnikiem dla regionu i nie 
może zawierać w sobie obowiązującej 
oficjalnej wersji herbu Gminy Parchowo 
oraz logo Gminy Parchowo. 

Konkurs jest adresowany jest do 
wszystkich chętnych. Udział w nim ma 
charakter dobrowolny. W przypadku 
osób niepełnoletnich wymagana jest 
pisemna zgoda rodziców, bądź opieku-
nów prawnych.

- Autor projektu ocenionego najwy-
żej przez Komisję Konkursową otrzyma 
nagrodę pieniężną w wysokości 500 zło-
tych. Honorarium zostanie wypłacone 
laureatowi na podstawie zawartej z nim 
umowy o dzieło – dodaje Boyke.  

Największym zainteresowaniem cie-
szył się jednak konkurs pn. „Mistrz ukła-
dania puzzli”, w którym główną nagrodą 
była opaska monitorująca aktywność 
ufundowana przez firmę Drutex z Byto-
wa. Tę zdobyła Anna Mruk (2168 puzzli). 
Kolejno drugie i trzecie miejsce oraz pa-
kiet słodkości otrzymała Elwira Stencel 
(1000 puzzli) oraz Magda Klaman (760 
puzzli). Gminne Centrum Kultury i Biblio-
teka w Parchowie dziękuje wszystkim 
uczestnikom za udział w wymienionych 
konkursach.

Piękna wieś
Pomorska
Można już zgłaszać wsie do kolejnej 

edycji konkursu Piękna Wieś Pomorska. 
Konkursowa komisja oceniać będzie 
między innymi wygląd zabudowań, 
pielęgnowanie miejscowej tradycji 
czy też promowanie lokalnych pro-
duktów. Nagrodzone zostaną również 
najpiękniejsze zagrody. To już 29. edy-
cja konkursu. Zgłoszenia można nad-
syłać do 1 czerwca 2022 r. Konkurs 
odbywa się już od 30 lat. Warto też 
dodać, że w ramach konkursu wybie-
rana jest nie tylko najpiękniejsza wieś, 
ale i najpiękniejsza w województwie 
zagroda. Jak w każdym konkursie, tak 
w tym przewidziane są nagrody.

rodzinny konkurs 
wieLkanocny
Do 2 kwietnia mieszkańcy Gminy 

Parchowo mogli uczestniczyć w Ro-
dzinnym Konkursie Wielkanocnym 
„Najpiękniejsza Kaszubska Pisanka”. 
Łącznie zgłoszonych zostało trzyna-
ście prac. Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali nagrody rzeczowe. Do 
końca kwietnia w parchowskiej książ-
nicy można obejrzeć wszystkie zgło-
szone w konkursie prace. Ich zdjęcia 
publikujemy także na profilu społecz-
nościowym GCKiB w Parchowie.

Konkurs na logo nie jest jedynym, 
w którym mieszkańcy naszego regionu 
mogli wziąć udział. Już na początki fe-
rii zimowych ogłoszony został „Konkurs 
Walentynkowy”, w którym do wygrania 
była plenerowa sesja zdjęciowa. Jego 
laureatką została Monika Michałka. 
Można też było wziąć udział w konkur-
sie, który polegał na wyrecytowaniu 
wiersza lub zaśpiewaniu piosenki w języ-
ku kaszubskim i umieszczeniu nagrania 
na profilu społecznościowym. W tym 
przypadku nagrodą główną był pakiet 
cennych gadżetów przekazanych przez 
Urząd Gminy w Parchowie. Laureatką 
tej rywalizacji okazała się Asia Peplińska. 
Nagrodę pocieszenia w postaci pakietu 
słodkości natomiast otrzymała Madzia 
Jakubek i Agnieszka Błaszkowska. 
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Zabawy tanecZne, konkurencje 
sPortowe, baŃki mydlane i od-
wiedZiny gościa sPecjalnego 
– to najważniejsZe Punkty Pro-
gramu balu Z okaZji PierwsZego 
dnia wiosny ZorganiZowanego 
w wdk w gołcZewie. chętnych 
do wsPólnej Zabawy nie bra-
kowało, bo w dwugodZinnych 
atrakcjach ucZestnicZyło bli-
sko 50 dZieci. 
- Dzieci były bardzo zadowolone – 

twierdzi Danuta Grzenkowska z WDK 
w Gołczewie. - Na zakończenie nie mo-
gło zabraknąć wspólnych i indywidual-
nych zdjęć z gościem specjalnym, któ-
rym okazała się maskotka z popularnej 
bajki dla najmłodszych. 

Animacje z okazji powitania wiosny 
zorganizowało Gminne Centrum Kultury 

i Biblioteka w Parchowie. Zdjęcia oraz 
filmy z tego wydarzenia opublikowane 

zostały na profilu społecznościowym 
jednostki. 

dzieci Powitały wiosnę w gołczewie

w ramach ogólnoPolskiej kamPanii edukacyjno-informacyjnej na te-
mat ZagrożeŃ ZwiąZanych Z możliwością Powstania Pożarów w miesZ-
kaniach lub domach jednorodZinnych oraZ Zatruciem tlenkiem wę-
gla, hubert lang, ucZeŃ klasy iV sZkoły Podstawowej ZesPołu sZkół 
w Parchowie wykonał animację „cZad cichy Zabójca”. filmik Został 
dostrZeżony i oPublikowany m.in. na oficjalnych stronach interneto-
wych PaŃstwowej straży Pożarnej. Publikujemy go także na Profilu 
sPołecZnościowym @gckibParchowo. 

klocki wykorzystuje się
nie tylko do zabawy

Animacje parchowianina docenił już 
także Urząd Statystyczny w Gdańsku. 
W ogólnopolskim konkursie dotyczą-
cym Narodowego Spisu Powszechnego 
„Dlaczego się liczymy” Hubert przygoto-
wał filmik, wykorzystując, a jakże, klocki 
Lego, dokładając do tego kaszubskie 

elementy: stroje, napisy w rodnej mowie. 
Jego obraz zajął drugie miejsce. Z kolei 
w wojewódzkim konkursie plastycznym 
„Siostro, bracie - jak się macie” organizo-
wanym przez Pedagogiczną Bibliotekę 
Wojewódzką w Słupsku zajął pierwsze 
miejsce. Został też laureatem ogólnopol-

skiego konkursu „Śnieżny Dekalog”, który 
zorganizowano w ramach akcji „Kręci 
mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Pierwsze oznaki wiosny w gminie ParcHowo
 Z Ania Gostkowska - Jezioro Mausz  Z Ariel Mateusz Pogubiło - Parchowo

 Z Aneta Tetzlaff 
- Frydrychowo
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miesZkaŃcy jeleŃcZa i sylcZna skorZystali Z okaZji i wZięli udZiał 
w darmowych sZkoleniach komPuterowych PrZygotowujących do 
Zdobycia ogólnoświatowego certyfikatu umiejętności komPutero-
wych ic3 sPark. Z kursów skierowanych do Pełnoletnich, aktywnych 
Zawodowo miesZkaŃców gminy Parchowo skorZystało już Ponad 20 
osób. Zadanie realiZowane jest w ramach Projektu „akademia kwali-
fikacji cyfrowych”.

korzystają z darmowycH szkoleń
system operacyjny Windows, programy 
użytkowe pakietu Office, w tym: Word, Ex-
cel, czy PowerPoint. Dodatkowo, dla oso-
by, która zbierze grupę osób chętnych do 
udziału w naszym przedsięwzięciu przewi-
dziana jest gratyfikacja – dodaje Pakulski. 

Realizujący projekt zapewnia bez-
płatne szkolenie oraz udział w egzami-
nie, materiały dydaktyczne oraz po-
częstunek podczas zajęć. Mieszkańcy 
pozostałych sołectw Gminy Parchowo 
zainteresowani udziałem w tego rodzaju 
projekcie powinni kontaktować się z jego 
koordynatorem pod nr 505-290-882. 

- Grupy liczą średnio 10 osób – mówi Bar-
tosz Pakulski, trener i koordynator projektu. 
- Kurs trwa zaledwie 48 godzin zegarowych, 
co daje jakieś 6 do 10 spotkań. Szkolimy 

także weekendowo, a uczestnicy otrzymu-
ją podstawową wiedzę do odnalezienia 
się w świecie urządzeń cyfrowych. Uczymy 
trochę teorii komputerowej, omawiamy 

dZieci i młodZież Z chośnicy i ba-
ranowa Pod okiem Profesjonal-
nych instruktorów sPędZają 
cZas nie tylko aktywnie, ale tak-
że kreatywnie. raZ w tygodniu 
sPotykają się we własnym gro-
nie, by roZwijać swoje umiejęt-
ności artystycZne. oPiekunem 
gruPy jest ewa orZechowska. 
- Raz w tygodniu, świetlica, która znaj-

duje się w dawnej chośnickiej szkole przy-
ciąga młodych miłośników gier plan-
szowych, zajęć plastycznych, czytania 
i nauki obcych języków. Mamy różnorod-
ne materiały do rysowania i malowania 
oraz duży wybór planszówek. W świetlicy 
znajduje się także mała biblioteka i kącik 
z poduszkami, w którym można posłu-
chać ilustrowanych opowieści. Zaintere-
sowani korzystają także z obecności tre-
nerów francusko i anglojęzycznych. Raz 
w miesiącu świetlica zamienia się w kino, 
czasami nawet z popcornem i napoja-
mi. Jak będzie cieplej planujemy gry na 
boisku, spacery i przegląd rowerów przez 
profesjonalnych kolarzy – mówi z uśmie-
chem Ewa Orzechowska. 

W styczniu odbyły się także warsztaty 
fotograficzne, które poprowadził pro-
fesjonalny fotograf Kuriera Bytowskiego 
Kazimierz Rolbiecki. Były też zajęcia z ar-
tystami z Japonii. Chośnicę odwiedził 
tancerz Atsushi Takenouchi praktykują-
cy taniec bhuto i muzyk Hiroko Komiya. 
Zajęcia z nimi zakończyły się ćwiczeniem 
kaligrafii w języku japońskim. 

- Pod koniec stycznia otrzymaliśmy 
dobrą wiadomość o przyznaniu grantu 
z programu “Społeczni Aktywni” Part-
nerstwa Dorzecze Słupi. To już kolejne 
takie wyróżnienie. Rok temu PDS wspar-
ło tworzenie naszej strony internetowej 
www.nagranciybezgranic.pl. „Brzoza-
kowy” projekt jest nowym wyzwaniem 

„brzozaki” się nie nudzą

na 2022 rok. W przeszłości zajmowaliśmy 
się badaniem historii mieszkańców na-
szych okolic i sceniczną inscenizacją tej 
historii. Tym razem zwróciliśmy uwagę 
w stronę rodzimego krajobrazu i tworzy-
my film pod tytułem “Nasza ziemia rodzi 
kamienie… i drzewa”. Materiał do filmu 
zbieramy podczas wypraw terenowych 
poznając i obserwując pobliskie lasy, 
pola i łąki. Wiedzę pozyskujemy też w roz-

mowach z ekspertami, geologiem, geo-
morfologiem, rolnikiem i leśniczym. Na 
podstawie naszych doświadczeń i nowo 
nabytej wiedzy powstają prace plastycz-
ne i dźwiękowe oraz scenariusz do filmu. 

W realizacji projektu „Brzozakom” po-
magają artyści z Teatru „Szwalnia” w Ło-
dzi i Teatru „Kana” w Szczecinie, a nagry-
waniem filmu zajmie się filmowiec Adam 
Ptaszyński z Szczecina.
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ZesPół sZkół w Parchowie PrZystąPił do ogólnoPolskiej akcji „wyjąt-
kowa skarPetka” ZorganiZowanej PrZeZ orew jusZcZyn (woj. małoPol-
skie). jest to wydarZenie ZwiąZane Z obchodami światowego dnia osób 
Z ZesPołem downa, który PrZyPada 21 marca.

„wyjątkowa skarPetka”
w zs ParcHowo

Data nie jest przypadkowa, ponieważ 
wada genetyczna powodująca Zespół 
Downa związana jest z występowaniem 
w 21 parze trzeciego chromosomu. Sym-
bolem tego święta stały się kolorowe 
skarpetki „nie do pary”, ponieważ chro-
mosom ma kształt skarpetki. Uczniowie 
uczęszczający do świetlicy szkolnej wraz 
z przedszkolakami zrobili z papieru 304 
skarpetki, tworząc aż 38 metrowy sznu-

rek skarpet. Na znak solidarności z oso-
bami cierpiącymi na to schorzenie tego 
dnia założyły również kolorowe skar-
petki nie do pary. Celem akcji jest roz-
powszechnianie wiedzy na temat osób 
z Zespołem Downa, zwrócenie uwagi na 
potrzeby osób z różnymi niepełnospraw-
nościami oraz mobilizacja do działań 
twórczych i rozwijania talentów pla-
stycznych. 

kobiety świętowały w nakli
5 marca w wdk w nakli Zorgani-
Zowane Zostały gminne obchody 
dnia kobiet. w PrZedsięwZięciu 
ZorganiZowanym PrZeZ gminne 
centrum kultury i bibliotekę 
w Parchowie nie mogło Zabrak-
nąć atrakcji dla PaŃ. były sty-
liZacje fryZur, PokaZy makijażu, 
a także testowanie nowości 
kosmetycZnych, konkursy Z na-
grodami oraZ darmowe katalogi 
Z Próbkami. całość okrasZona Zo-
stała muZyką na żywo w wykona-
niu: Pauliny brZeZiŃskiej (wokal), 
eweliny klucZewskiej (wokal), 
mirosława brZeZiŃskiego (gita-
ry), edmunda wrycZ rekowskiego 
(bas), dawida trZeciŃskiego (Pia-
nino, saksofon) oraZ grZegorZa 
wojnarowskiego (Perkusja). 

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”

odnawialne źródła energii 
w gminie Parchowo

Gmina Parchowo zakończyła prace 
związane z montażem paneli fotowolta-

icznych na potrzeby budynku Zespołu 
Szkół w Parchowie, Szkoły Podstawowej 

w Nakli oraz oczyszczalni ścieków w Par-
chowie. Moc zainstalowana instalacji 
fotowoltaicznej wynosi łącznie 94,95kW.  
Projekt pn. „Montaż odnawialnych źró-
deł energii w Gminie Parchowo” zrealizo-
wany w ramach działania 4.2”Realizacja 
lokalnych strategii rozwoju kierowanych 
przez społeczność”, objętego PO Ryby 
został dofinansowany w wysokości 
79,99% kosztów kwalifikowalnych. 

Na zainteresowanych czekał także 
z aromatyczną kawą i pokazem latte art 
profesjonalny barista. Słodki poczęstunek 
na tę okazję przygotowały panie z KGW 
Parchowo i KGW Nakla. 

Gminne Centrum Kultury i Bibliote-
ka w Parchowie składa serdeczne po-
dziękowania za pomoc w realizacji 
obchodów Dnia Kobiet w Nakli: KGW 
Parchowo, KGW Nakla, Radzie Sołeckiej 
w Nakli, Annie Jereczek - Mobilny Za-

kład Fryzjerski z Parchowa, Aleksandrze 
Mudyń – Mobilna Konsultantka Kosme-
tyczna „Ola z Pazurem” z Bytowa oraz 
przedstawicielkom firmy Avon z Bytowa. 
Dziękujemy za bezinteresowną pomoc, 
otwarte serce i życzliwość, którą od Pań-
stwa otrzymaliśmy przy realizacji tego 
zadania.

Obchody Dnia Kobiet zorganizowane 
zostały także przez sołectwa w sali wiej-
skiej w Sylcznie oraz Jamnie. 
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biblioteka PublicZna gminy Parchowo PrZy ulicy strażackiej 2 PrZesZła 
komPletną metamorfoZę. Prace Polegające na „odświeżeniu” tego miej-
sca roZPocZęły się w Połowie PaźdZiernika ubiegłego roku, cZyli w mo-
mencie, kiedy roZPocZął się remont siedZiby gminnego centrum kultury 
i biblioteki w Parchowie PrZy ulicy kartuskiej 5. 

biblioteka Po metamorfozie

- Zaczęliśmy od zrealizowania skon-
trum, czyli inwentaryzacji księgozbioru 
– tłumaczy Edmund Wrycz Rekowski, wi-

cedyrektor GCKiB w Parchowie. - Później 
był zakup 11 nowych - dwustronnych - re-
gałów bibliotecznych i uporządkowanie 

całego księgozbioru. Następnie uporząd-
kowaliśmy rejestr czytelników. Komputery 
znajdujące się w czytelni Internetowej 
wyjechały do serwisu, a na suficie poja-
wił się nowy projektor, który z pewnością 
wykorzystamy w najbliższej przyszłości do 
celów dydaktycznych. 

Pod koniec 2021 roku do bibliote-
ki w Parchowie wprowadzone zostało 
jeszcze nowe oprogramowanie, które 
umożliwia czytelnikom m.in. przegląda-
nie księgozbioru on-line z dowolnego 
urządzenia mobilnego. LibraNet pozwa-
la także na rezerwowanie książek przez 
Internet oraz prolongatę aktualnych wy-
pożyczeń. Co więcej, system jest dostęp-
ny w każdym miejscu przez 24 h/dobę. 
Całość zwieńczył regulamin korzystania 
ze zbiorów biblioteki, który dostępny jest 
na stronie internetowej www.gckib-par-
chowo.pl. 

Jednocześnie zapraszamy do biblio-
teki nie tylko w Parchowie, ale również 
w Nakli po nowości wydawnicze. Także 
dzieci do Działu Dziecięcego i udziału 
w projekcie „Mała Książka, Wielki Czło-
wiek” (także w WDK Gołczewo). Na każ-
dego, kto otrzyma dyplom czeka słodki 
upominek. 

dwudniowe (16-17.03) warsZtaty odbyły się w sali wiejskiej w jamnie. 
dotycZyły metod tZw. druku sitowego. Zajęcia roZPocZęły się od 
wProwadZenia teoretycZnego na temat technologii oraZ Zastosowa-
nia tego rodZaju druku. Później nastąPiła krótka PreZentacja Prac 
Z ich omówieniem.

kurs sitodruku w jamnie

Operacja pn. „Kreatywne ferie - 
warsztaty serigrafii (sitodruku)” realizo-
wana przez Stowarzyszenie Miłośników 
i Animatorów Kultury Bazuny, współfinan-
sowana była ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19 „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
Leader” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020.

Następnie uczestnicy warsztatów 
prześledzili cały proces powstania grafi-
ki od projektu po druk. Na koniec zajęć 
każda z zainteresowanych osób miała 
możliwość praktycznego sprawdzenia 
nabytej wiedzy poprzez realizację wła-
snej odbitki graficznej i zabrania jej na 
pamiątkę. Zajęcia poprowadził Sławo-
mir Kortas z Bytowa. 
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księgoZbiór biblioteki PublicZ-
nej gminy Parchowo wZbogacił 
się o nieZwykle cenną dla na-
sZego regionu PoZycję. książka 
Zawiera wsZystkie utwory Zna-
nego i nagradZanego twórcy 
kasZubskiej PoeZji benedykta 
karcZewskiego.
Na tom złożyły się zarówno teksty opu-

blikowane w 15 tomikach wierszy oraz 
dwóch zbiorach przysłów i anegdot, 
a także kilka wierszy, które nie ukazały się 
drukiem. Dodatkowo zgromadzono re-
cenzje poszczególnych książek Karczew-
skiego, a całość zwieńczyło posłowie 
redaktora tomu – prof. Tadeusza Linkne-
ra. Publikację uzupełnia wkładka pre-
zentująca zdjęcia Autora i jego bliskich 
z rodzinnego archiwum. Benedykt Kar-
czewski to nie tylko działacz kaszubski. 
Zawodowo doktor nauk technicznych, 
chemik – ceramik. Twórca porcelany 
kaszubskiej, ale przede wszystkim szczery 
patriota i wizjoner polityczny.

- Jestem dumny, ze mój Tata przy-
czynił się do utrwalenia tożsamości Ka-
szubów i w najlepszy sposób promował 

wyjątkowa książka
w naszycH bibliotekacH

język kaszubski poprzez swoje wiersze - 
mówił podczas spotkania z wójtem Gmi-
ny Parchowo Piotr Karczewski.

Książka Benedykta Karczewskiego 
dostępna jest w bibliotece w Parchowie 
i Nakli. 

17 marca w wiejskim 
domu kultury w goł-
cZewie odbyło się sPo-
tkanie seniorów Z Po-
licjantem, PodcZas 
którego omawiany był 
temat cyberPrZestęP-
cZości.
Spotkanie było zorgani-

zowane w ramach projektu 
„Senio-RITA”. Celem wykładu 
było uświadomienie miesz-
kańcom niebezpieczeń-
stwa związanego z klikaniem 
w nieznane linki czy ujaw-
nianiem danych do logowa-
nia. Funkcjonariusz ostrzegał 
przed kradzieżą tożsamości 
i opowiadał o sposobach, ja-
kie wykorzystują oszuści, aby 
okraść seniorów. Uczestnicy 
projektu mieli zapewniony 
transport, poczęstunek oraz 
upominki.

z seniorami o zagrożeniacH
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16 stycZnia w kościele Pw. św. 
mikołaja w Parchowie odbył się 
noworocZny koncert kolęd i Pa-
storałek. niePowtarZalne aran-
żacje, charyZmatycZny wokal 
oraZ Piękne brZmienie koncerto-
wego akordeonu ZaPewnił ZesPół 
l’aPeritif - duet, który tworZą 
wokalistka daria ZaradkiewicZ 
oraZ akordeonista Paweł a. no-
wak. wsPomniany muZyk, to Po-
mysłodawca i wsPółtwórca 
jedynego w Polsce muZeum akor-
deonu w kościerZynie, właści-
ciel licZącej Ponad 300 sZtuk ko-
lekcji akordeonów. organiZator 
międZynarodowego festiwalu 
akordeonowego w sulęcZynie na 
kasZubach, który odbywa się od 
2003 roku. 

noworoczny koncert w kościele

 Z Szanowni Mieszkańcy Gminy 
Parchowo, jeśli przeszukując 
katalog Biblioteki Publicznej 
Gminy Parchowo nie natra-
filiście na poszukiwany przez 
siebie tytuł, a uważacie, że 
powinien on znaleźć się w na-
szym księgozbiorze prosimy 
o wysłanie wiadomości pocztą 
elektroniczną na adres: biblio-
teka@parchowo.pl. Zgłoszenie 
powinno zawierać możliwie 
pełne dane proponowanej 
książki, czyli m.in. tytuł, autor, 
wydawnictwo i rok wydania. 
Księgozbiór naszej biblioteki on
-line: https://m6171.lib.mol.pl/. 
Przeanalizujemy wszystkie suge-
stie i poinformujemy o możliwo-
ści oraz ewentualnym terminie 
pozyskania egzemplarza i włą-
czenia go do zbiorów Bibliote-
ki Publicznej Gminy Parchowo. 
Zachęcamy także do kontaktu 
telefonicznego z pracownikiem 
Biblioteki Publicznej Gminy Par-
chowo pod nr: 59 821 44 91.

 Z Planujesz imprezę okoliczno-
ściową, ale nie masz pomysłu 

gdzie ją zrealizować? Zaprasza-
my do w pełni wyposażonych 
i przystosowanych obiektów 
Gminnego Centrum Kultury i Bi-
blioteki w Parchowie. Zadzwoń 
i sprawdź szczegóły oraz do-
stępne terminy! Parchowo (530-
117-493), Gołczewo-Jeleńcz 
(696-023-170), Jamno (668-
337-154), Nakla (666-869-297), 
Żukówko (505-136-804), Sylczno 
(500-382-153). 

 Z Gminne Centrum Kultury i Bi-
blioteka w Parchowie zapra-
sza do udziału w eliminacjach 
gminnych Konkursu Recytator-
skiego Prozy i Poezji Kaszubskiej 
„RODNÔ MÒWA”, który od-
będzie się 28 kwietnia 2022 r. 
o godz. 10:00 w Wiejskim Domu 
Kultury w Gołczewie. Regulamin 
konkursu oraz karta zgłoszenio-
wa na www.gckib-parchowo.
pl. Eliminacje powiatowe nato-
miast odbędą się 17 maja 2022 
roku także o godz. 10:00 w WDK 
Gołczewo. Zgłoszenia przyjmu-
jemy do 13 maja 2022 r. pod ad-
resem: wrecza@op.pl. 

 Z Gminne Centrum Kultury i Biblio-
teka w Parchowie zaprasza do 
wzięcia udziału w 52. KONKURSIE 
RECYTATORSKIM „PTAKI I PTASZKI 
POLNE”. Eliminacje gminne odbę-
dą się 12.05.2022 r. o godz. 10:00 
w Zespole Szkół w Parchowie przy 
ul. Kartuskiej 19. Zgłoszenia do 
udziału w konkursie prosimy skła-
dać do 6.05.2022 pod adresem: 
Gminne Centrum Kultury i Biblio-
teka w Parchowie, ul. Kartuska 5, 
77-124 Parchowo. E-mail: gckib@
parchowo.pl. Regulamin i karta 
zgłoszeniowa na www.gckib-par-
chowo.pl. ZAPRASZAMY! 

 Z 5 lutego przed Zespołem Szkół 
w Parchowie odbyła się akcja 
zbiórki krwi. Życiodajnym płynem 
podzieliło się wówczas 8 osób. Ze-
brano 3650 ml krwi. 2 kwietnia na-
tomiast do udziału w akcji wyjaz-
dowej RCKiK w Słupsku zgłosiło się 
19 osób. 7,305 ml krwi pobrano od 
17 osób. Przypominamy, że tego-
roczne akcje zbiórki krwi w Parcho-
wie zaplanowane zostały na 4.06, 
13.08, 15.10 oraz 10.12. Zbiórka pro-
wadzona jest tradycyjnie w godzi-
nach 9:00 – 13:00. Zapraszamy. 

w skrócie

- Jestem akordeonistą, kompozyto-
rem, pedagogiem, wielkim miłośnikiem 
i propagatorem akordeonu. Gram rów-
nież na bandoneonie i akordinie. Moje 
muzyczne zainteresowania są bardzo 
szerokie. Uwielbiam tango, francuskie 
musette i muzykę klezmerską, ale do-
skonale czuję się także w jazzie, mu-
zyce klasycznej i piosence aktorskiej. 
Posiadam również liczącą ponad 300 
sztuk kolekcję akordeonów i harmonii, 
z których połowa stanowi ekspozycję 
jedynego w Polsce Muzeum Akordeonu 
w Kościerzynie.

Wokalistka Daria Zaradkiewicz, to lau-
reatka „Szansy na sukces” oraz licznych 
festiwali ogólnopolskich i międzynarodo-
wych. Muzykę ma w sercu od dziecka, 
śpiewa w kilku językach, komponuje i za-
raża pozytywną energią. W ponad go-
dzinnym koncercie w Parchowie uczest-
niczyło kilkadziesiąt osób, które chętnie 
oklaskiwały występy młodych artystów. 
Nagrania z tego wydarzenia dostępne 
są na stronie internetowej www.gckib
-parchowo.pl oraz na profilu społeczno-
ściowym jednostki.
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Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r. poz. 2213)

wójt gminy ParcHowo zamieszcza wyciąg
z ogłoszenia o i Przetargu ustnym nieograniczonym

na sPrzedaż Poniższej nierucHomości

1. nr i powierzchnia działek: 25/4 o pow. 1.785 m2, 60/1 o pow. 461 m2; 2. Położenie: Grabo-
wo Parchowskie, obręb: Grabowo; 3. nr kw: SL1B/00017723/9; 4. Przeznaczenie nieruchomości: 
Tereny zabudowy usługowej typu: usługi z zakresu ruchu turystycznego, gastronomia, handel 
detaliczny (ze względu na przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, działki nr 25/4 i 60/1 będą podlegały zbyciu na rzecz jednego nabywcy - będą 
sprzedawane łącznie); 5. opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, posia-
da dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej. Działki położone w odległości ok. 50 m od 
brzegu jeziora Mausz. Teren działki wymaga prac porządkowych i pielęgnacyjnych drzewosta-
nu;  6. cena wywoławcza nieruchomości (w zł netto): 455 300,00 zł; 7. wadium w zł: 30 000,00 
zł; 8. Postąpienie w zł: 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych; 9. forma zbycia: Na własność; 10. obciążenia/ zobowiązania dot. nieruchomości: Brak

Przetarg odbędzie się dnia 10 maja 2022r.
o godz. 11:00 w gminnym centrum kultury i bibliotece

Przy ul. kartuskiej 5, 77–124 ParcHowo.

Wadium w należy wpłacać do dnia 06 maja 2022r. Szczegółowe informacje dotyczące 
w/w nieruchomości można uzyskać pod nr tel. (0-59) 821 48 33 lub osobiście w siedzibie Urzędu 
Gminy w Parchowie, ul. Krótka 2 – pok. nr 26. Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na 
stronie internetowej www.parchowo.pl, www.bip.parchowo.pl, i na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Gminy w Parchowie.

Uprzejmie informujemy, że pod poniższym linkiem można zapoznać się z filmem promującym 
nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży. Zapraszamy do oglądania:

https://www.youtube.com/watch?v=iodJOedQDQk&t=4s

na sPrzedaż atrakcyjna nierucHomośĆ
Pod usługi turystyczne nad jeziorem mausz

w grabowie ParcHowskim
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Parchowo, dnia 30.03.2022 r.

wójt
gminy Parchowo

ogłoszenie
o PrzystąPieniu do sPorządzenia 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Jeleńczu na działkach 
nr 101, 104/1, 109/1, 110, 120/7, 120/8, 120/9, 166 oraz części dz. nr 112 obręb Jeleńcz

Na podstawie art. 17 pkt l ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. z 2022r., poz.503)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Parchowo uchwały Nr XXVII.236.2021 z dnia 14 grudnia 2021 

roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego osiedla w Jeleńczu na działkach nr 101, 104/1, 109/1, 110, 120/7, 120/8, 120/9, 166 
oraz części dz. nr 112 obręb Jeleńcz, obejmującego obszar określony na załączniku graficznym 
do ww. uchwały.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.) zawia-
damiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
w ramach sporządzania ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Parchowo, ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, 
bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@parchowo.pl, w terminie 
do dnia 29 kwietnia 2022 roku. Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione 
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Parchowo.

Wójt Gminy Parchowo
Andrzej Dołębski
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gminne centrum kultury
i biblioteka w Parchowie

tel./faX: 059 82 14458
e-mail: gckib@Parchowo.Pl
www.gckib-Parchowo.Pl

skład i druk:
drukarnia tercet, ćmiŃsk wyrowce 116
redakcja nie Zwraca materiałów nie Zamówionych
redakcja ZastrZega sobie Prawo do skracania
i adiustacji tekstów oraZ Zmiany ich tytułów
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Zajęcia Zumba/fitness Prowa-
dZone PrZeZ renatę Zalewską 
roZPocZęły się na PocZątku mar-
ca i PrZyciągnęły rZesZe Zainte-
resowanych.
Okazuje się, że z aktywności zainicjo-

wanych przez Gminne Centrum Kultury 
i Bibliotekę w Parchowie korzystają nie 

tylko okoliczne panie, ale również dzie-
ci oraz mężczyźni. Z założeń wynika, że 
darmowe zajęcia potrwają do końca 
czerwca i zostaną wznowione po waka-
cjach. Spotkania odbywają się sali gim-
nastycznej Zespołu Szkół w Parchowie 

zumba nie tylko dla naszycH Pań
w każdą środę o godzinie 19:00. Wyma-
gane jest jedynie obuwie zmienne. 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 
w Parchowie dziękuje dyrekcji ZS w Par-
chowie za udostępnienie obiektu do re-
alizacji tego projektu. 

wójt andrZej dołębski wręcZył PodcZas marcowego PosiedZenia 
rady gminy Parchowo nagrody Za osiągnięcia sPortowe. wyróżnie-
nie otrZymał m.in. bartłomiej jerecZek, rePreZentant gruPy wireland 
mausZ Parchowo dZiałającej PrZy gckib. 

sPortowcy z gminy
ParcHowo zostali wyróżnieni

Bartłomiej Jereczek od lat osiąga czo-
łowe lokaty w dyscyplinie sportowej F-5 
Radiojachting. Tylko w 2021 roku zdobył 
II miejsce w eliminacjach do Mistrzostw 
Polski w klasie F5-E, II miejsce w Otwar-
tych Eliminacjach do Mistrzostw Polski 
F5-E „Kujawiak Cup”, II miejsce w Ogól-
nopolskich Regatach Jachtów Sterowa-
nych radiem w klasie F5-E, II miejsce w 
„Lajkonik Cup” w klasie F5-E czy III miej-
sce w Mistrzostwach Polski w klasie F5-E. 

Nagrody otrzymali także lekkoatleci 
Dawid i Maciej Janta reprezentujący ak-
tualnie barwy U.L.K.S „TALEX-BORYSŁAW” 
Borzytuchom. Dawid Janta trenuje biegi 
od trzech lat. Jest brązowym medalistą 
Mistrzostw Polski LZS w biegach przeła-
jowych. Jest członkiem zaplecza kadry 
narodowej. Regularnie zajmuje lokaty w 
czołówce krajowej juniorów. Maciej Jan-
ta natomiast trenuje biegi od dwóch lat. 
Zdobył m.in. drużynowe wicemistrzostwo 
Polski U-18 w biegach przełajowych. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów i dziękujemy za godne reprezento-
wanie Gminy Parchowo.


