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w Gołczewie

20 września jednostkę ochotni-
czej straży Pożarnej w gołczewie 
wizytował nadbryg. Piotr so-
cha, komendant wojewódzki Pań-
stwowej straży Pożarnej, bryg. 
dariusz kaźmierczak, komendant 
Powiatowy PsP w bytowie, jerzy 
żurawicz, były burmistrz żuko-
wa i wicestarosta kartuski oraz 
maciej kostka nadleśniczy nadle-
śnictwa liPusz.

nowy samochód, który od kilku tygodni 
parkuje w gołczewskiej remizie. 

- Oprócz zagadnień dotyczących 
jednostki OSP Gołczewo analizowaliśmy 

jeszcze sytuację pozostałych jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Gmi-
nie Parchowo – mówi Andrzej Dołębski, 
wójt Gminy Parchowo. 

Zainteresowani w towarzystwie stra-
żaków i włodarza wizytowali jednostkę, 
która obchodziła w tym roku jubileusz 
100-lecia istnienia. Strażacy ochotnicy 
zaprezentowali jeszcze swoim gościom 

lekki samochód ratowniczo-ga-
śniczy marki iveco garażuje od 
kilku tygodni w wyremontowa-
nej remizie strażaków ochotni-
czej straży Pożarnej w gołcze-
wie. nowoczesny i wyPosażony 
w Profesjonalny sPrzęt Pojazd 
kosztował 375 tys. złotych.

oSP Gołczewo z NowoczeSNYM PoJAzDeM

Jednostkę wizytował 6 września mł. 
bryg. Fryderyk Mach - zastępca komen-
danta powiatowego PSP w Bytowie oraz 
Wojciech Megier z zarządu oddziału po-
wiatowego ZOSP w Bytowie, którzy w to-

DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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warzystwie wójta Gminy Parchowo An-
drzeja Dołębskiego i strażaków oceniali 
możliwości nowego sprzętu. 

- Nastroje w naszej jednostce są bar-
dzo pozytywne - mówi Roman Janta, 
naczelnik OSP w Gołczewie. – 2 lipca ob-
chodziliśmy piękny jubileusz 100-lecia ist-
nienia naszej jednostki, a dziś cieszymy się 
z nowego samochodu, który do nas trafił. 

ochotnicza straż Pożarna w żukówku także została doPosażona 
w dodatkowy sPrzęt. 

DoPoSAżeNie oSP żukówko
- Łącznie pozyskaliśmy cztery aparaty 

tlenowe, piłę do cięcia betonu i metalu, 
dwa komplety szelek oraz linkę asekura-
cyjną. Przedsiębiorca z Bytowa (Bogdan 
Gierszewski – dop. red) przekazał nam 
dwie butle powietrzne, a dwie następne 

Nowe Iveco Daily ma silnik o mocy 
180 KM. Wyposażone m.in. w zbiornik 
wody o pojemności 1200 litrów, pia-
ny 120 litrów, agregat prądotwórczy, 
pompę pływającą, pompę szlamową, 
wyciągarkę, maszt oświetleniowy stero-
wany z kabiny pojazdu oraz zestaw do 
ratownictwa medycznego. 

- Nieustannie pracujemy nad tym, by 
strażacy z Gminy Parchowo dysponowali 

możliwie najlepszym sprzętem - tłumaczy 
Andrzej Dołębski, wójt Gminy Parchowo. 
- Dzięki doposażaniu jednostek w nowo-
czesny sprzęt i systematycznym szkoleniom 
strażaków mieszkańcy naszej gminy mogą 
czuć się bezpieczni - dodaje włodarz.

Auto zostało także zaprezentowane 
podczas Dożynek Gminnych, które 10 
września odbyły się na boisku przy WDK 
w Gołczewie. 

pozyskaliśmy za środki przekazane przez 
Urząd Gminy w Parchowie - precyzuje 
Bogdan Hnatiuk, prezes OSP Żukówko.

Piła została zakupiona za pieniądze so-
łeckie. Przeznaczono na to 5000 złotych. 
Dodatkowo z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej pozyskano 6000 złotych. Tyle samo 
dała Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej. OSP Żukówko od ubie-
głego roku ma samochód pozyskany od 
OSP Nakla. To pojazd marki Star Man.

- Bardzo cieszymy się z nowego sprzę-
tu dla jednostki OSP Żukówko - mówi An-
drzej Dołębski, wójt Gminy Parchowo. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
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DożYNki i „BiTwA ReGioNów” w Gołczewie

tegoroczne dożynki gminy Parchowo zorganizowane zostały na tere-
nie rekreacyjnym Przy wdk w gołczewie i od innych w regionie wyróż-
niało je chociażby to, że Podczas imPrezy odbył się konkurs Pn. „bitwa 
regionów“, w którym udział wzięło 13 kół gosPodyń wiejskich z Po-
wiatu bytowskiego. 
Podziękowanie za tegoroczne plo-

ny rozpoczęło się nabożeństwem ce-
lebrowanym przez ks. Jerzego Zgodę, 
proboszcza Parafii św. Mikołaja w Par-
chowie. Następnie starostowie dożynek 
- Ewa i Rafał Wrońscy z Gołczewa prze-
kazali wójtowi Andrzejowi Dołębskiemu 
chleb. 

- Państwo Ewa i Rafał Wrońscy z Goł-
czewa wychowują trójkę dzieci w wieku 
4, 6 i 9 lat - mówi Łukasz Boyke, dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki 
w Parchowie. - Pani Ewa jest nauczy-
cielką przedmiotów ścisłych w Zespole 
Szkół w Studzienicach, a Pan Rafał zaj-
muje się prowadzeniem gospodarstwa, 
które specjalizuje się głównie w hodowli 
bydła. W 25-hektarowym gospodarstwie 
13 hektarów stanowią grunty orne. Pozo-
stałe to łąki i pastwiska.

Przyjmując bochen, włodarz podzię-
kował i wyraził uznanie dla rolników za 
trud i całoroczną pracę, której zwień-
czeniem jest właśnie podziękowanie za 
zbiory. Pokroił bochenek i wspólnie ze 
starostami rozdał wszystkim zebranym.

- Oby nam tego chleba nigdy nie za-
brakło – mówił do zgromadzonych wójt 
Dołębski.

Wówczas na scenie pojawił się Zespół 
Folklorystyczny „Modraki“ z Parchowa 
– artystyczna duma Gminy Parchowo, 
która działa pod przewodnictwem Jo-
anny Szroeder i Marcina Kapiszki. Na-
stępnie przed zgromadzoną publiczno-
ścią zaprezentowała się czteroosobowa 
kapela „Dreche” z Kościerzyny. Po wy-
brzmieniu rytmów kaszubskich na scenie 
stanęła chętnie oklaskiwana Małgorzata 
Sztandera, utytułowana wokalistka, któ-
ra kształtowała swój warsztat pod okiem 

Zanim jednak na scenie pojawił się 
zespół „Shine”, po kilkugodzinnej rywa-
lizacji rozstrzygnięty został konkurs pn. 
„Bitwa Regionów”. Pierwsze miejsce 
i nagrodę główną w postaci 1000 zło-
tych zdobyły reprezentantki KGW „Boro-
wianki” z Borowego Młyna, które przed-
łożyły komisji oceniającej do degustacji 
„Borowską kaczkę nadziewaną kaszub-
skim złotem”. Na drugiej pozycji upla-
sowało się KGW Malwy z Sierzna i ich 
„Niebiański karaś”. Za to danie kobiety 
otrzymały nagrodę w wysokości 800 zło-
tych. Trzecia lokata i bon o wartości 500 
złotych wywalczyło KGW z Jamna, któ-
re przygotowało zupę z brukwi. Zarów-
no laureatki jak i pozostałe uczestniczki 
otrzymały jeszcze pakiety upominków. 
Dania oceniała komisja w składzie: Piotr 
Koliński (szef kuchni Restauracji „Rze-
myk” w Kościerzynie), Agata Żemerto 
(KOWR), Łukasz Kowalski (ARiMR) oraz 
Marcin Drewa (KRUS).

Z Gminy Parchowo w konkursie wystar-
towało jeszcze: KGW Sylczno, KGW Par-
chowo, KGW Nakla i KGW „Gołczewskie 
Babeczki”. Te ostatnie dostrzegł jeszcze 
Henryk Recław, prezes firmy Wireland 
z Bytowa, który na ręce gołczewskie-
go sołtysa Jana Majera wręczył pakiet 
upominków doceniając w ten sposób 
ogromny wkład włożony w organizację 
imprezy.

maestro Mirosława Zahla. Gwiazdą wie-
czoru tegorocznych dożynek w Gołcze-
wie był zespół „Shine“, okrzyknięty jako 
wschodząca gwiazda muzyki disco-po-
lo. Zabawę taneczną pod gwiazdami 
poprowadził do późnych godzin wie-
czornych Dj Mateo. 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie składa serdeczne podzięko-
wania wszystkim, którzy pomogli przy organizacji Dożynek Gminy Parchowo połą-
czonych z konkursem „Bitwa Regionów“ w Gołczewie. 

Wsparcia udzielili: 
Andrzej Dołębski - wójt Gminy Parchowo, pracownicy Urzędu Gminy w Par-

chowie, Jerzy Zgoda – proboszcz Parafii św. Mikołaja w Parchowie,  Jan Majer 
– sołtys Sołectwa Gołczewo z mieszkańcami, KGW „Gołczewskie Babeczki“, Ewa 
i Rafał Wrońscy z Gołczewa, OSP Gołczewo, OSP Nakla, OSP Chośnica, Barbara, 
Andrzej i Norbert Głodowscy, Karol Długosz, Marek Knitter, Zespół Folklorystyczny 
„Modraki“ z Parchowa, Nadleśnictwo Bytów, Nadleśnictwo Lipusz, Jerzy Barzowski 
– radny wojewódzki, Alina i Henryk Recław – firma Wireland z Bytowa, Piotr Koliński 
– Restauracja „Rzemyk“ z Kościerzyny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KOWR 
w Pruszczu Gdańskim, ARiMR – biuro powiatowe w Bytowie, KRUS, Agro Ubezpie-
czenia, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. 

Dziękujemy, że jesteście z nami!
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Ponad 200 motocykli zjechało na tegoroczny motofolk kaszuby, któ-
ry z uwagi na remont boiska Przy ulicy strażackiej w Parchowie zor-
ganizowany został na terenie rekreacyjnym w jamnie. Pomimo zmiany 
lokalizacji Przedsięwzięcie zorganizowane Przez urząd gminy w Par-
chowie, gminne centrum kultury i bibliotekę w Parchowie i sołectwo 
jamno Przyciągnęło wielu zainteresowanych. Pojawili się nie tylko 
miejscowi, ale także turyści z różnych stron Polski.  

Impreza rozpoczęła się występem Ze-
społu Folklorystycznego „Modraki” z Par-
chowa. Następnie na scenie pojawił 
się Wołodia Drozd, który oprócz muzyki 

kaszubskiej zaprezentował też utwory 
ukraińskie. Nie mogło zabraknąć finalist-
ki „Kaszubskiego Idola” z 2018 roku, czyli 
Julii Bronk z Parchowa. Przed licznie zgro-

madzoną publicznością zaprezentował 
się też Zespół „Leszczyniacy” ze Świdni-
ka, który koncertował w 20 krajach i na 4 
kontynentach oraz zyskujący w Europie 
na sławie zespół S.O.S Abba Cover Show 
z przebojami legendarnej grupy Abba. 
Zanim na scenie pojawiła się gwiazda 
wieczoru – Zespół Red Queen, swoje 
umiejętności posługiwania się ogniem 
zaprezentowała Grupa „Febris”. 

- Teatr ognia spotyka się z dużym zain-
teresowaniem, dlatego zdecydowaliśmy 
się na ten punkt w programie – tłumaczy 
Łukasz Boyke, dyrektor GCKiB w Parcho-
wie. – Ogień ma też swoje piękne oblicze 
i warto to prezentować. Dziękuję straża-
kom, którzy zabezpieczyli teren pokazu. 

Dyskotekę pod gwiazdami poprowa-
dził DJ Lopez. 

Ale tegoroczny Motofolk Kaszuby, to 
nie tylko muzyka. To też konkursy i pysz-
na – kaszubska strawa. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyło się stoisko 
KGW z Jamna, gdzie serwowane były 
darmowe dania z ryb. Chętni mogli ura-
czyć swoje podniebienia m.in. śledziem 
w oleju lnianym, pstrągiem w occie, 
smażonym szczupakiem, płocią w zale-
wie, pastą rybną, wędzonym pstrągiem, 
sandaczem w sosie borowikowym, pstrą-
giem w pomidorach z warzywami czy li-
nem w sosie śmietanowo – koperkowym. 
Nie mogło zabraknąć swojskiego chle-
ba i surówek. 

- Organizacja darmowego poczę-
stunku dań z ryb możliwa była dzięki po-
zyskanemu dofinansowaniu ze środków 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Ry-
backiego Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego „Rybactwo i Mo-
rze”. Dziękuję Paniom z KGW w Jamnie 
za przygotowanie tego pysznego po-
częstunku – mówi Izabela Jagodzińska, 
zastępca wójta Gminy Parchowo. 

O słodki poczęstunek dla wszystkich 
gości zadbali radni Rady Gminy w Par-
chowie. A chętnych nie brakowało tak-
że do udziału w konkursie jedzenia pie-
rogów z jagodami na czas. Ostatecznie 
wystartowało w nim 10 śmiałków. Naj-
szybciej, bo w ponad pół minuty z pa-
kietem pierogów przygotowanych także 
przez KGW Jamno uporał się Piotr z Par-
chowa, który oprócz pakietu gadżetów 
zdobył bon o wartości 200 złotych do 
Restauracji „Stacja Smaku” w Udorpiu. 
Konkurs na największy dystans pokonany 
na tegoroczny Motofolk zdobył motocy-
klista Andrzej z miejscowości Łaszczów 
w województwie lubelskim, który poko-
nał dystans 751 kilometrów. Nagrody 
w konkursie na największą pojemność 
motocykla zdobył Grzegorz z powiatu 

MoTocYkliści zJechAli
TYM RAzeM Do JAMNA
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lęborskiego, a najstarszym motocyklistą 
na tej imprezie okazał się Czesław z Par-
chowa (85 lat).

Wśród dodatkowych atrakcji były 
m.in. przejażdżki konne animacje dla 

dzieci i dmuchany – 30-metrowy tor prze-
szkód.

Wśród gości rozlosowane zostały jesz-
cze pakiety kosmetyków ufundowane 
przez firmę Avon, oddział Bytów. 

Gminne Centrum Kultury i Bibliote-
ka w Parchowie dziękuje wszystkim, 
którzy pomogli przy organizacji MO-
TOFOLK KASZUBY 2022 w Jamnie.

Wsparcia udzielili: pracownicy Urzę-
du Gminy w Parchowie, radni Rady 
Gminy w Parchowie, strażacy OSP 
Parchowo, OSP Jamno, OSP Żukówko, 
OSP Sylczno, funkcjonariusze KPP By-
tów, Sołectwo Parchowo, Sołectwo 
Jamno, KGW Parchowo, KGW Jam-
no, firma „Kamo” z Chośnicy, firma 
„SPAW-MIX” z Parchowa, firma „Po-
morskie Centrum Wrzecion sp. z o.o.” 
z Parchowa, firma „Drutex” z Bytowa, 
firma „Wireland” z Bytowa, firma „Elek-
tropomiar” z Jeleńcza, firma „Avon” 
- oddział Bytów, Bank Spółdzielczy 
z Bytowa, „Pacino Promotion” z Byto-
wa, Stacja Paliw „Shell” z Udorpia, Re-
stauracja „Stacja Smaku” z Udorpia, 
Rejonowe Koło Pszczelarzy z Parcho-
wa, Skład Opału i Materiałów Budow-
lanych z Parchowa, warsztat samo-
chodowy „Auto-Baks” z Parchowa, 
Zakład Usługowy Zbigniew Bielawa 
z Parchowa, Jan Gański - Usługi Komi-
niarskie z Bytowa, Piotr Szyca z Jamna 
oraz Pani Mirka, Ewelina i Kasia. 
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Podczas tegorocznych wakacji chyba nikt nie mógł narzekać na 
nudę. różnorodne zajęcia organizowane Przez gminne centrum kultu-
ry i bibliotekę w Parchowie odbywały się nie tylko w wyremontowa-
nej siedzibie Przy ulicy kartuskiej 5, ale także w bibliotece Przy uli-
cy strażackiej w Parchowie oraz w wdk w nakli i wdk w gołczewie. 
dwumiesięczny czas Przerwy od zajęć w szkole rozPoczął się Pikni-
kiem w stajni Pentesilea. na zainteresowanych czekały nie tylko Prze-
jażdżki konne, ale także zajęcia z oPorządzania zwierząt. frekwencja 
doPisała mimo uPalnej aury. 

wAkAcJe z GckiB w PARchowie

- Zorganizowaliśmy też m.in. wyjazd 
do Muzeum Zachodniokaszubskiego 
w Bytowie, czy wycieczkę do Elektrow-
ni Wodnej „Struga” w Soszycy. Dziękuję 
dyrektorowi Zespołu Szkół w Parchowie 
Panu Jerzemu Werra za pomoc w or-
ganizacji transportu oraz Panu Walde-
marowi Gliszczyńskiemu, radnemu Rady 
Gminy w Parchowie za oprowadzenie 
dzieci po soszyckiej elektrowni – mówi 
Łukasz Boyke, dyrektor GCKiB w Parcho-
wie. 

Wśród lipcowych atrakcji znalazły się 
jeszcze wakacyjne animacje dla dzie-
ci, które zorganizowane zostały m.in. 
w sali wiejskiej w Jamnie, czy „Zumba 
kids” w GCKiB w Parchowie. Nie mogło 
zabraknąć akcentów teatralnych. Spek-
takl „Legenda o Złotej Kaczce” wystawił 
„Krak-Art”. Ofertę wakacyjną urozmaici-
ły jeszcze warsztaty z papieroplastyki, ku-
linarne, plastyczne, czy wokalne. 

Sierpień również obfitował w cieka-
we zagadnienia. Drugi miesiąc wakacji 
dzieci rozpoczęły szkoleniem z udziela-
nia pierwszej pomocy w GCKiB w Par-
chowie. Ponad godzinne zajęcia popro-
wadzili ratownicy z OSP Parchowo. 

- W pierwszym tygodniu sierpnia w na-
szej jednostce zorganizowany został dzień 
kaszubsko-afgański. Następnego dnia 
(5.08) na boisku przy ZS w Parchowie odbył 
się piknik modelarski z udziałem instruktora 
naszej modelarni i co ważne Bartłomie-
jem Jereczkiem, naszym utytułowanym 
zawodnikiem reprezentującym grupę 
„Wireland Mausz Parchowo”. W kolejnych 
dniach organizowaliśmy w naszych jed-
nostkach pogadanki prozdrowotne. Było 
także spotkanie z lekarzem weterynarii Pa-
nią Katarzyną Dołębską, która odwiedziła 
dzieci z psem „Prezesem” – relacjonuje 
dyrektor Boyke. – Tuż po naszej najwięk-
szej imprezie, czyli Motofolku, który w tym 
roku odbył się w Jamnie (13.08 – dop. red) 
zorganizowaliśmy spotkanie z Ukrainką, 
która opowiadała dzieciom w Gołczewie 
o tradycjach, kulturze i języku ukraińskim. 
Grupa nauczyła się nawet jednego wier-
szyka po ukraińsku, co bardzo cieszy. Ge-
neralnie uważam, że tegoroczne wakacje 
w naszych jednostkach zaliczyć należy do 
udanych. Było nie tylko gwarno, ale także 
wesoło i smacznie. 

Na zakończenie wakacji GCKiB w Par-
chowie zaproponowało dzieciom tzw. 

warsztaty czekoladowe, które odbyły 
się w specjalnie przystosowanym do 
tego autobusie. Przedsięwzięcie w je-
dynym tego rodzaju pojeździe w Polsce 
spotkało się z ogromnym zainteresowa-
niem. Łącznie w Parchowie i Nakli w za-
jęciach udział wzięło 65 osób. Na uwa-
gę zasługuje fakt, że wszystkie zajęcia 
- z wyjątkiem właśnie warsztatów w cze-
koladowym autobusie - były dla zainte-
resowanych zupełnie darmowe. Szcze-
gółowy program tegorocznych atrakcji 
wakacyjnych można znaleźć na stronie 
www-gckib-parchowo.pl. 
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1 września o godzinie 9:00 Przed budynkiem zesPołu szkół w Parchowie 
odbyło się uroczyste rozPoczęcie roku szkolnego 2022/2023. inaugu-
rację PoPrzedziło nabożeństwo w kościele św. mikołaja w Parchowie.

NowY Rok SzkolNY Już wYSTARTowAł

Uroczysta akademia tradycyjnie roz-
poczęła się od odśpiewania hymnu 
państwowego. Następnie przemówie-
nia inaugurujące wygłosili dyrektor Je-
rzy Werra oraz wójt Gminy Parchowo 
Andrzej Dołębski. W mowie do uczniów 
i nauczycieli włodarz przekazał gratula-
cje i wręczył akty mianowania awanso-
wanym nauczycielom, Annie Kowalskiej 
i Emilii Czerlik. Kolejnym punktem uroczy-
stości było ślubowanie pierwszaków i pa-
sowanie ich przez dyrektora placówki. 
Po zakończeniu uczniowie udali się na 
spotkania organizacyjne z wychowaw-
cami klas.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego 2022/2023 życzymy pierwsza-

kom i wszystkim uczniom samych sukce-
sów. Aby zdobywanie wiedzy było przy-
godą, rozwijało pasje i zainteresowania. 
Powodzenia! 

21 sierPnia, w niedzielne PoPołudnie w gołczewie zorganizowany został 
Piknik Promujący Projekt „senio-rita”, który adresowany był do miesz-
kańców gminy Parchowo, zwłaszcza do seniorów i osób z niePełno-
sPrawnościami. choć w założeniach imPreza miała odbyć się w Plene-
rze, to ostatecznie z uwagi na niesPrzyjającą aurę została Przeniesiona 
do Pomieszczeń miejscowego wdk. atrakcji nie brakowało. 

PikNik DlA SeNioRów w Gołczewie

- Zorganizowano nie tylko konkuren-
cje sportowe, ale również konkursy z na-
grodami – relacjonuje Mirosława Więc-
kowska, kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Parchowie. - Nie 
mogło zabraknąć występu „Gołczew-
skich Babeczek”. Frekwencja dopisała, 
a wszyscy uczestnicy pikniku świetnie się 
bawili. Co ważne, podczas tego przed-

sięwzięcia promowane były działania 
planowane do realizacji w ramach pro-
jektu współfinansowanego ze środków 
Funduszu Europejskiego.

„Gołczewskie Babeczki” nie tylko za-
pewniły uczestnikom pikniku sporą daw-
kę humoru, ale przygotowały też pyszny 
bigos, swojski chleb ze smalcem i kiszo-
nym ogórkiem, ciasta, kawę i napoje. 

- Zapraszamy na zajęcia ruchowe 
w ramach projektu „Senio-RITA w każ-
dą środę w Wiejskim Domu Kultury 
w Gołczewie na godzinę 12:15 oraz 
Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki 
przy ulicy Kartuskiej 5 w Parchowie na 
godzinę 11:00. 

- Zapraszamy na zajęcia animacyj-
ne w ramach projektu „ Senio-RITA” 
w każdy wtorek na godzinę 15:30 do 
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki 
przy ulicy Kartuskiej 5 w Parchowie.

Były też pieczone na miejscu pachnące 
gofry. Organizatorzy zapewnili uczestni-
kom transport, ubezpieczenie i pomoc 
medyczną na miejscu imprezy.
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gminne centrum kultury i biblioteka w Parchowie dziękuje kgw Par-
chowo za okazane wsParcie!

wSPARcie
oD GoSPoDYń
z PARchowA
W sali znajdującej się na parterze wy-

remontowanej siedziby GCKiB pojawił 
się bowiem okazały 70-calowy telewi-
zor oraz kompatybilny z nim soundbar 
gwarantujący wysokiej jakości dźwięk 

23 sierPnia bieżącego roku Pani wanda jankowska z chośnicy obcho-
dziła jubileusz 101. urodzin! właśnie z tej okazji jubilatkę odwiedził 
wójt gminy Parchowo andrzej dołębski wsPólnie z kierownikiem 
urzędu stanu cywilnego jadwigą jakubek. włodarz Przekazał soleni-
zantce bukiet kwiatów życząc zdrowia, uśmiechu, radości z każdego 
dnia oraz wszelkiej Pomyślności. 

zAcNe JuBileuSze w GMiNie 
PARchowo

- 7 lipca natomiast odbyła się uro-
czystość wręczenia medali nadanych 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za 
długoletnie pożycie małżeńskie – mówi 
Andrzej Dołębski wójt Gminy Parchowo. 
– Miałem przyjemność wręczyć wspo-
mniane medale Państwu Teresie i Wa-
cławowi Windorpskim z Nakli. Nie mogło 
zabraknąć kwiatów, upominków oraz 
życzeń zdrowia i pomyślności.

podczas oglądania. Zakup, który z pew-
nością wesprze także naszą działalność 
został w całości sfinansowany ze środ-
ków KGW Parchowo. 

Dziękujemy!
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Projekcja filmu i wystawa gruPy teatralnej „brzozaki” z chośnicy 
była zwieńczeniem Projektu „nasza ziemia rodzi kamienie i… drzewa”, 
którą zorganizowano w ostatni Piątek liPca w miejscowej świetlicy. 
zwieńczenie tego Przedsięwzięcia PoPrzedził niemal Półroczny cykl 
sPotkań i wędrówek. 

zAkończeNie ciekAweGo
PRoJekTu w chośNicY

- Wędrowaliśmy po okolicy Chośni-
cy, Baranowa i Jasienia – tłumaczy Ewa 
Orzechowska, instruktorka Grupy Te-
atralnej „Brzozaki” z Chośnicy. – Wzdłuż 
pól i łąk, przez lasy i nad jezioro. Pieszo 
i na rowerach, w śniegu, deszczu  oraz 
słońcu. Czasami towarzyszyli nam inni 
wędrowcy – eksperci w dziedzinach 

geologii, leśnictwa, a także rolnictwa. 
Zaadoptowaliśmy drzewa, wyszukaliśmy 
ciekawe kamienie i zebraliśmy mnó-
stwo skarbów w postaci szyszek, gałą-
zek pokrytych mchem, a nawet muszli. 
Wszystkie skarby zgromadziliśmy w sali 
w Chośnicy i posłużyły one później do 
stworzenia wystawy zorganizowanej na 
zwieńczenie projektu. 

Film, na którego projekcję zjechało 
do Chośnicy kilkadziesiąt osób zrealizo-
wał Adam Ptaszyński ze Szczecina. Cho-
śnicką świetlicę odwiedzili także miejsco-
wi. Inicjatorka tego przedsięwzięcia nie 
kryła wzruszenia. 

- Powstał film i powstały książki, zbio-
ry i obrazy – mówi Ewa Orzechowska. 
– Powstały czułe relacje z naszym oto-
czeniem i między nami. Powstały wspo-
mnienia i powstała determinacja na 
przyszłość, determinacja dbania o na-
szą Ziemię, która rodzi tyle piękna – drze-
wa, które mają „siostry i sąsiadów” oraz 
„kamienie w kształcie serca”. 

warszawa była w Przedostatni 
weekend sierPnia celem wyjaz-
du zesPołu folklorystycznego 
„modraki” z Parchowa. artyści 
działający Pod Przewodnic-
twem joanny szroeder i marcina 
kaPiszki nagrywali muzykę do 
filmu dokumentalnego „dwa-
dzieścia jeden” w reżyserii igi lis 
i mili rowyszyn.

zeSPół „MoDRAki” w wARSzAwie

Obraz, to portret pokolenia młodych 
„Polek i Polaków”, których newralgiczny 
wiek oznacza pożegnanie nastoletnią 
beztroską, konfrontacje z oczekiwania-
mi społeczeństwa i ostateczne wejście 
w dorosłość. Trwający kwadrans film 
dokumentalny przybliża sylwetki pięciu 
dwudziestojednoletnich osób z różnych 
stron Polski. Produkcja przedstawi ich 
zależną od wieku pozycję w społeczeń-
stwie, różne wizje przyszłości, indywidu-
alne rozterki i marzenia. Przysłowiową 
cegiełkę przy realizacji tego projektu do-
łożyli parchowscy artyści.  

- „Dwadzieścia jeden”, to obraz o na-
dziei – tłumaczy Joanna Szroeder z Ze-
społu „Modraki” z Parchowa. – Otrzy-
maliśmy zaproszenie do udziału w tym 
przedsięwzięciu i zdecydowaliśmy się 
wziąć w nim udział. Wiązało się to z dwu-
dniowym wyjazdem do stolicy. Zapre-
zentowaliśmy nie tylko swoje umiejęt-
ności w profesjonalnym studiu nagrań, 
ale także poznaliśmy nowych ludzi i od-
wiedziliśmy ciekawe miejsca. Co ważne, 

Gratulacje po zakończeniu projekcji 
wydawały się nie mieć końca. Gromki-
mi brawami nagrodzone zostały wszyst-
kie osoby zaangażowane w realizację 
tego zadania. Okolicznościowe spo-
tkanie zwieńczył słodki poczęstunek. 
Projekt realizowany był dzięki wsparciu 
uzyskanemu z Lokalnej Grupy Działania 
Partnerstwa „Dorzecze Słupi”. Projekt 
współfinansowany był ze środków Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania 
19.4 wsparcie na rzecz kosztów bieżą-
cych i aktywizacji Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2022. 

24 września natomiast dorobek oraz 
zwieńczający go film młodych artystów 
z Chośnicy zaprezentowany został pod-
czas imprezy pn. BytOFFsky Festiwal. 
Projekcja obrazu w GCKiB w Parchowie 
planowana jest na drugą połowę paź-
dziernika. Zapraszamy do śledzenia ko-
munikatów na www.gckib-parchowo.pl 
oraz na profilu społecznościowym jed-
nostki. 

osoba która pracuje nad naszym nagra-
niem jest znanym w kraju producentem 
muzycznym. 

Zespół „Modraki” to nie jedyny par-
chowski akcent w tej produkcji. Jednym 
z głównych bohaterów filmu, który re-
prezentuje nasz region jest mieszkaniec 
Gminy Parchowo. Wyczekiwania przez 
wszystkich produkcja już wkrótce pojawi 
się na ekranach.

Do sprawy wrócimy. 
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w SkRócie
- Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 

w Parchowie zaprasza dzieci i młodzież 
do udziału w organizowanych zajęciach: 
zajęcia sekcji baletowej z Anną Sąsiadek – 
w każdy poniedziałek w GCKiB w Parchowie 
od godziny 15:30, zajęcia z instruktorem mu-
zyki – Edmundem Wrycz Rekowskim – w każ-
dy poniedziałek, wtorek i środę w GCKiB 
w Parchowie – ilość miejsc ograniczona, 
zapisy pod numerem: 664-124-762, zajęcia 
w modelarni z instruktorem Pawłem Koła-
kowskim przy ulicy Strażackiej 2 w Parchowie 
rozpoczynają się 5.10 o godzinie 17:00. Spo-
tkania będą odbywać się w każdą środę 
w godzinach 17:00 – 19:00. 

- Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 
w Parchowie zaprasza na AKTYWNE ŚRO-
DY. 5.10 o godzinie 19:00 pierwsze zajęcia 
zumba / fitness, które poprowadzi Renata 
Zalewska. Miejsce: sala widowiskowa GCKiB 
przy ul. Kartuskiej 5 w Parchowie. Wstęp wol-
ny. Wymagane obuwie zmienne. 

- GCKiB w Parchowie ogłosiło nabór na 
wolne stanowisko pracy - młodszy biblio-
tekarz w Bibliotece Publicznej Gminy Par-
chowo przy ul. Strażackiej 2. Szczegóły do-
tyczące procedury konkursowej na www.
gckib-parchowo.pl. 

- 1 października w GCKiB w Parchowie 
zorganizowany został „I Pchli Targ”. Chęt-
nych do udziału w tym przedsięwzięciu nie 
brakowało. Obejrzyj relację fotograficzną 
na profilu FB: @GCKiBParchowo. 

-2 października na terenach Nadleśnic-
twa Lipusz w Gminie Parchowo zorgani-
zowane zostało „Wielkie Grzybobranie”. 
Szczegółowa relacja z tego wydarzenia na 
profilu FB: @GCKiBParchowo. 

- 15 października i 10 grudnia o godz. 9:00 
przed Zespołem Szkół w Parchowie zapar-
kuje krwiobus RCKiK ze Słupska, w którym 
przeprowadzona zostanie zbiórka krwi. Za-
praszamy! 

- 25 listopada zapraszamy do GCKiB 
w Parchowie do wspólnej zabawy z okazji 
Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia. 
Dwugodzinna impreza z profesjonalnym ani-
matorem rozpocznie się o godz. 16:00. Za-
praszamy! 

- 26 listopada zapraszamy do GCKiB w Par-
chowie na zabawę andrzejkową. Bilety w ce-
nie 150 złotych/para już w sprzedaży. Ilość 
miejsc ograniczona! Szczegóły pod nume-
rem: 530-117-493.

- 11 grudnia zapraszamy do GCKiB w Par-
chowie na koncert młodych talentów i ani-
macje mikołajkowe. Szczegóły już wkrótce na 
plakatach. 

- Zapraszamy do Biblioteki Publicznej Gmi-
ny Parchowo przy ulicy Strażackiej 2, gdzie 
sukcesywnie docierają paczki z nowościami 
wydawniczymi nie tylko dla dzieci, ale także 
dorosłych. Przypominamy, że obiekt jest czyn-
ny od wtorku do piątku w godz. 10:00 - 18:00 
oraz w soboty od 8:00 do 14:00. Przypomina-
my także o działalności filii Biblioteki Publicznej 
Gminy Parchowo w Nakli, która jest dostęp-
na w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 
10:30 - 14:30 oraz wtorki i czwartki od 15:00 do 
19:00. 

- Nie znalazłeś interesującej Cię książki? 
https://m6171.lib.mol.pl/. Zaproponuj nam 
zakup takiej pozycji, a my postaramy się ją 
pozyskać i włączyć do naszego księgozbioru! 
Czekamy na Twoją sugestię pod numerem te-
lefonu 59 821 44 91.

- Stowarzyszenie „ASERT” działające przy 
szkole w Parchowie, której uczniami są dzie-
ci z poszkodowanej rodziny wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Parchowie 
zwracają się z uprzejmą prośbą o pomoc fi-
nansową, którą przeznaczymy na odbudowę 
domu dla Martyny, Julki, Romka, Karola, Ani, 
Moniki oraz ich rodziców. W sobotę wieczo-
rem 2 lipca br. w wyniku pożaru 8- osobowa 
rodzina z Jeleńcza straciła dach nad głową 
i cały dobytek. Ogień pochłonął budynek 
mieszkalny wraz z wyposażeniem. Obecnie 
dom nie nadaje się do użytkowania z uwagi 
na zniszczoną drewnianą konstrukcję dachu 
i stropu łączącego parter z poddaszem. Ro-
dziną zajęła się gmina, która zapewniła im 
lokum i wszelka pomoc. Na chwilę obecną 
potrzebujemy pomocy finansowej oraz po-
mocy rzeczowej w formie materiałów budow-
lanych, które wesprą rodzinę w odbudowaniu 
budynku. Za każdą przekazaną złotówkę bar-
dzo dziękujemy. Link do zbiórki internetowej: 
https://zrzutka.pl/wd8mgm.

- Można już składać wnioski o wypłatę 
dodatku węglowego. Można to zrobić oso-
biście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gmi-
ny Parchowo przy ulicy Krótkiej 2 w ponie-
działek w godz.   8:00-16:00; wtorek- piątek 
w godz. 7:15-15:15 lub za pośrednictwem 
operatora pocztowego. Wzór wniosku o wy-
płatę dodatku węglowego można pobrać 
ze strony internatowej www.parchowo.
pl. Wysokość dodatku węglowego wyno-
si 3.000 złotych dla gospodarstwa domo-
wego. Dodatek węglowy nie przysługuje 
osobie w gospodarstwie domowym, na 
potrzeby którego zostało zakupione paliwo 
stałe, od przedsiębiorcy, który sprzedawał 
paliwo stałe dla gospodarstw domowych 
prowadzonych na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 
zł brutto za tonę. Wniosek o wypłatę do-
datku węglowego składa się w terminie do 
dnia 30 listopada 2022 r. Uwaga! Wnioski 
o wypłatę dodatku węglowego złożone po 
dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez 
rozpoznania. Przyznanie dodatku węglowe-
go nie wymaga wydania decyzji. Decyzja 
wydawana jest tylko w przypadku odmowy 
przyznania dodatku węglowego, uchylenia 
oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie 
pobranego dodatku węglowego. 

- Wójt Gminy Parchowo zaprasza miesz-
kańców Gminy Parchowo na spotkania 
informacyjno-konsultacyjne w ramach 
programu „Czyste powietrze”. Spotkania 
odbędą się w Gminnym Centrum Kultury 
i Bibliotece, ul. Kartuska 5, 77-124 Parchowo 
w terminach: 6.10.2022 r. godz. 10:00-15:00, 
20.10.2022 r. godz. 10:00-15:00, 10.11.2022 
r. godz. 10:00-15:00, 24.11.2022 r. godz. 
10:00-15:00, 8.12.2022 r. godz. 10:00-15:00, 
22.12.2022 r. godz. 10:00-15:00. W trakcie 
spotkań zostanie przedstawiony zakres 
i charakterystyka programu, grupy odbior-
ców programu, wysokość dofinansowania, 
informacje na temat składania wniosków 
o przyznanie dofinansowania jak  i wnio-
sków o płatność. Ponadto w trakcie spo-
tkań przewidziano możliwość zadawania 
pytań dotyczących programu „Czyste po-
wietrze”. Więcej informacji pod nr telefonu: 
789-363-626 lub w Urzędzie Gminy Parcho-
wo tel. 59 821-48-32, 535-270-908. Serdecz-
nie zapraszamy!

blisko 2 miliony złotych Pochłonie zagosPodarowanie stadionu Przy 
ulicy strażackiej w Parchowie. teren, na którym organizowane są 
największe gminne imPrezy Plenerowe, zyska nowe funkcje. Przebudo-
wę obiektu rozPoczęto od wykonania ciągu dla Pieszych Prowadzące-
go od ulicy strażackiej oraz niwelowania terenu. 

STADioN w PARchowie w PRzeBuDowie

- Inwestycja jest realizowana w ra-
mach Polskiego Ładu. Wykonanie zle-
ciliśmy miejscowej firmie Bielawa, która 
zgodnie z umową na początku sierpnia 
rozpoczęła prace budowlane - mówi 
Izabela Jagodzińska z Urzędu Gminy 
w Parchowie.

Jednym z elementów projektu będzie 
tor dla rolkarzy. Obiekt zachowa swoją 
dotychczasową funkcję. W projekcie 

znalazły się utwardzone i oświetlone 
miejsca pod scenę i do tańca oraz sa-
nitariaty. 

- Wokół stadionu wylana zostanie 
ścieżka z masy bitumicznej przystosowa-
nej do jazdy na rolkach. Powstanie też 
miasteczko rowerowe. Na utwardzonym 
placu manewrowym powstaną ścieżki 
ze znakami drogowymi, na których dzie-
ci będą mogły ćwiczyć zasady ruchu 

drogowego. Najmłodsi będą też mieli 
dla siebie nowy plac zabaw, a starsi si-
łownię na świeżym powietrzu. Teren zy-
ska też nowoczesne oświetlenie. - Zaku-
pimy konstrukcję sceny, którą po sezonie 
będzie można rozebrać. Stadion stanie 
się dużo bardziej funkcjonalny na potrze-
by imprez gminnych. Inwestycja będzie 
też nawiązywała do przebudowanej 
niedawno ulicy Strażackiej. Przy nowym 
wjeździe na stadion już powstały dodat-
kowe miejsca parkingowe – tłumaczy 
Izabela Jagodzińska. 

Dofinansowanie sięgnie ponad 1,6 
miliona złotych. Zgodnie z umową prace 
mają zakończyć się do wakacji przyszłe-
go roku. 



11WRZESIEŃ 2022CZAS PARCHOWA

gminne centrum kultury
i biblioteka w Parchowie
redaktor naczelny:
łukasz boyke

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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25 Pasjonatów wędkarstwa wystartowało w sPławikowych zawo-
dach o Puchar wójta gminy Parchowo andrzeja dołębskiego, które 13 
sierPnia zorganizowane zostały na rzece słuPi wyPływającej z jeziora 
żukowskiego.

SPłAwikowA RYwAlizAcJA

Rywalizacja przygotowana została 
przez Zarząd Koła PZW Bytów i Gminę 
Parchowo. Do udziału w zawodach 
zgłosili się m.in. wędkarze z Bytowa, 
Miastka, Kościerzyny, Motarzyna czy 
Słupska. Walka o puchary zorganizowa-
na zostały w trzech kategoriach: mło-
dzież U15, kobiety i seniorzy. Największą 
rybę podczas zawodów złowił Paweł 
Grobelny z Bytowa. Był to leszcz o dłu-
gości 32 cm. Łącznie złowionych zostało 
70 kilogramów ryb, które po zważeniu zo-
stały wypuszczone do rzeki.

wYNiki: 
kategoria młodzież:
1. Witold Krefft - Jamno
2. Filip Słomiński - Kościerzyna
3. Arkadiusz Rożek - Bytów
kategoria kobiety:
1. Patrycja Jasnoch - Bytów
2. Angelika Piszcztatyn - Motarzyno
3. Natalia Wrońska - Jamno
kategoria senior:
1. Bartosz Borek - Koło Trzy Rzeki
2. Dariusz Matuszkiewicz - Miastko
3. Michał Piszcztatyn - Motarzyno

nie w listoPadzie jak w latach PoPrzednich, tylko 16 Października zorga-
nizowany zostanie tegoroczny, czwarty już niePodległościowy bieg orła 
z okazji 104. rocznicy odzyskania Przez Polskę niePodległości. w zaPlano-
waniu tego niebagatelnego Przedsięwzięcia o charakterze Ponadlokal-
nym włącza się nie tylko gmina Parchowo, ale także sąsiednie samorządy, 
czyli gmina sulęczyno, gmina liPusz oraz nadleśnictwo liPusz. 

iV BieG oRłA w TYM Roku wcześNieJ

- Celem organizowanego przez nas 
przedsięwzięcia jest nie tylko populary-
zacja biegów jako alternatywnej formy 
spędzania wolnego czasu, ale przede 
wszystkim upamiętnienie wydarzeń 
z 2017 roku, kiedy przez nasz region prze-
szła niszczycielska nawałnica – tłumaczy 
Andrzej Dołębski, wójt Gminy Parchowo. 

Podobnie jak w latach ubiegłych ry-
walizacja zorganizowana będzie na dy-
stansie 5, 10 km oraz 5 km Nordic Wal-
king. Popularność biegu nie słabnie, 
bo z każdym rokiem chętnych do walki 
o nagrody i pamiątkowe statuetki na te-
renie leśnictwa Glinowo (Nadleśnictwo 

Lipusz) jest coraz więcej. Tylko w roku 
ubiegłym na linii startu stanęło łącznie 
niemal 100 biegaczy, wśród których zna-
lazł się m.in. Józef Szczeblewski, niepeł-
nosprawny maratończyk z Manowa koło 
Koszalina, który wielokrotnie startował 
nie tylko w krajowych maratonach, ale 
również międzynarodowych. 

Atrakcyjności terenowi, na którym or-
ganizowany jest Niepodległościowy Bieg 
Orła dodaje fakt, że właśnie w tym miej-
scu w 2018 roku ogólnopolską akcję #Sa-
dziMY las promowała para prezydencka, 
czyli Agata Kornhauser-Duda i Prezydent 
RP Andrzej Duda. Wtedy w akcji sadze-

nia lasu na tym terenie wzięły udział setki 
osób. Lasu na kształt Godła Polski, które 
już niebawem będzie widoczne z „lotu 
ptaka”. Miejsce wybrano nieprzypadko-
wo, gdyż leży ono na ścieżce podcho-
dzenia do lądowania i startu samolotów 
z lotniska w Gdańsku, a także w korytarzu 
powietrznym prowadzącym przez Pomo-
rze. Prace nad przygotowaniem tego-
rocznego wydarzenia i pozyskania spon-
sorów już się rozpoczęły. 

IV Niepodległościowy Bieg Orła na te-
renach leśnictwa Glinowo (okolice Gra-
bowa Parchowskiego) rozpocznie się 
o godzinie 11:00. Od godziny 10:00 na-
tomiast prowadzone będą stacjonarne 
zapisy do udziału w wydarzeniu oraz wy-
dawane będą pakiety startowe. Szcze-
gółowy program oraz link do zapisów 
elektronicznych opublikowany jest na 
stronie internetowej www.gckib-parcho-
wo.pl oraz na profilu społecznościowym 
GCKiB w Parchowie. 

naSz
MoDelARz
z PuchAReM

Bartłomiej Jereczek, reprezentant 
Grupy Modelarskiej „Wireland Masz 
Parchowo” został uhonorowany za 
dotychczasowe wyniki podczas Mi-
strzostw Polski w klasie F5-E zorgani-
zowanych w Pucku. Okazały puchar 
nasz zawodnik odebrał na zakończe-
nie tegorocznego sezonu regatowe-
go. 
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