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Informacje: 

GCKiB Będzie
rozwijać dzieło
MarCina MiChałKi

25 wRześNIa BIeżącego Roku pRzed zespołem szkół w paRchowIe od-
Była sIę ostatNIa tegoRoczNa akcja hoNoRowego oddawaNIa kRwI. 
ostatNIa oRgaNIzowaNa pRzez społeczNIka maRcINa mIchałkę. wzIęło 
w NIej udzIał 15 osóB. 

 Z Gmina Parchowo otrzyma 500 000 złotych 
nagrody za wysoki wskaźnik szczepień prze-
ciwko wirusowi SARS-CoV-2. Nagroda zosta-
ła przyznana przez Wojewodę Pomorskiego 
w ramach konkursu „Rosnąca odporność”, 
który nagradzał gminy gdzie odnotowano 
najwyższy wzrost wskaźnika szczepień prze-
ciwko COVID-19 w okresie od 1 sierpnia do 31 
października bieżącego roku. Otrzymane pie-
niądze zostaną przeznaczone na  dowolny 
cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. 
W powiecie bytowskim Gmina Parchowo za-
jęła II miejsce. Serdecznie dziękujemy za za-
angażowanie mieszkańcom Gminy Parcho-
wo, pracownikom służby zdrowia, dyrektorowi 
oraz zastępcy dyrektora ZS w Parchowie, pra-
cownikom Urzędu Gminy Parchowo, GCKiB 
Parchowo oraz strażakom.
 Z Informujemy, że od 23 listopada trwa ak-

cja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla 
wszystkich pełnoletnich. Wystarczy, że osoby, 
które chcą skorzystać ze szczepienia zgłoszą 
się do wybranego punktu szczepień i umówią 
na termin. Przed szczepieniem należy jedynie 
wypełnić oświadczenie, a następnie udać 
się na wizytę do lekarza kwalifikującego do 
zabiegu. Ważne jest to, aby na szczepienie 
zgłaszały się osoby bez objawów ostrej infekcji 
i wysokiej gorączki. Nie trzeba również robić 
przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw 
COVID-19 i przeciw grypie. Lista punktów, 
które realizują szczepienia oraz oświadczenie 
uprawniające do nieodpłatnego szczepienia 
przeciwko grypie opublikowane jest na stro-
nie www.parchowo.pl. 
 Z Urząd Gminy w Parchowie informuje 

o możliwości korzystania z systemu  ePORTAL. 
System, ten zapewnia podatnikom Gminy 
Parchowo dostęp do aktualnych informacji 
o charakterze finansowym związanych z roz-
liczeniami podatków i opłat lokalnych oraz 
płatności on-line. Aby mieć możliwość skorzy-
stania z tego systemu koniecznym jest założe-
nie konta. W tym celu trzeba skontaktować 
się z pracownikami Urzędu Gminy w Parcho-

wie pod nr tel. 59 821 48 00, 59 821 48 06 lub 
59 821 48 12. Zapraszamy. 
 Z Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub 

zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł 
spalania paliw. Deklarację można złożyć dro-
gą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.
pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy 
Parchowo, ul. Krótka 2. Na wysłanie deklara-
cji właściciele nieruchomości mają 12 miesię-
cy w przypadku budynków już istniejących. 
W przypadku nowo powstałych obiektów bę-
dzie to termin 14 dni od uruchomienia nowe-
go źródła ciepła lub spalania paliw.
 Z Przypominamy o zbliżającym się terminie 

zapłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi za IV ratę 2021 roku (październik, 
listopad, grudzień), który upływa 20 grudnia 
bieżącego roku. W przypadku nieuregulowa-
nia opłat w terminie będą wysyłane upomnie-
nia, których koszt od 5 października 2021 roku 
wynosi 16 złotych. Opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy dokonać na 
rachunek bankowy nr: 24 9321 0001 0007 3495 
2000 0310 lub w kasie Urzędu Gminy w Parcho-
wie od poniedziałku do piątku w godzinach  
od 8:00 do 13:00. Wszelkich informacji na te-
mat wysokości opłat można uzyskać w Urzę-
dzie Gminy Parchowo biuro nr 21 oraz pod 
numerem tel. 59 821 48 07.
 Z Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Par-

chowie zaprasza dzieci i młodzież do świetlic 
w Żukówku, Jamnie, Chośnicy oraz Sylcznie. 
Właśnie tam w okresie jesienno – zimowym 
prowadzone są raz w tygodniu dwugodzinne 
zajęcia o charakterze dydaktycznym. Zgod-
nie z założeniami spotkania potrwają do koń-
ca lutego przyszłego roku. Zdjęcia z realizo-
wanych w świetlicach zajęciach publikujemy 
na FB: @GCKiBParchowo. Obiekty w Nakli, 
Jeleńczu i Gołczewie działają niezmiennie. 

 Z Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłat-
nych szkoleniach komputerowych przygoto-
wujących do zdobycia Ogólnoświatowego 
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych 
IC3 Spark dla osób, które spełniają kryteria: 
w wieku 18+, zamieszkujących teren woje-

wództwa pomorskiego,  zatrudnionych, 
chcących podnieść swoje kwalifikacje i po-
zycję na rynku pracy. Oferujemy: bezpłatne 
szkolenie przygotowujące do zdobycia Certy-
fikatu IC3 Spark, bezpłatny udział w egzaminie 
na uzyskanie Certyfikatu IC3 Spark, materiały 
dydaktyczne, zaświadczenie o ukończeniu 
szkolenia IC3 Spark, możliwość uzyskania mię-
dzynarodowego Certyfikatu IC3 Spark, cate-
ring, wspaniałą interaktywną atmosferę zajęć 
w kameralnych 10 osobowych grupach. Zgłoś 
się! Podwyższ swoje kwalifikacje! Rekrutacja 
trwa, zatem zapraszam do kontaktu osoby 
chętne do uczestnictwa w szkoleniu – ilość 
miejsc ograniczona. Zainteresowanych prosi-
my o kontakt z Anną Kubiak, sekretarz Gminy 
Parchowo pod nr 59 821 48 05.
 Z Zgodnie z Zarządzeniem Nr 133.2021 wójta 

Gminy Parchowo z dnia 24 listopada 2021 r. in-
formujemy, iż w dniu 24 grudnia 2021 r. oraz 07 
stycznia 2022r. Urząd Gminy Parchowo będzie 
nieczynny. 

- Do oddania krwi zakwalifikowanych 
zostało 14 osób. Łącznie zebrano 6,3 litra 
życiodajnego płynu. Pierwsza akcja od-
dawania krwi odbyła się 9 lutego 2019 
roku. Zebrano wtedy ponad 8 litrów krwi. 
Ten wynik oraz zaangażowanie mieszkań-
ców Parchowa i okolic dały podstawę 
do tego, aby zbiórki odbywały się cyklicz-

nie. W kolejnych latach osiągnięte zostały 
również bardzo dobre rezultaty. To wszyst-
ko przyczyniło się do promowania krwio-
dawstwa na terenie Parchowa i okolic. 
W roku 2019 zebrano 46,05 litrów, w roku 
2020 zebrano 41,2 litrów, a w roku 2021 
przy moim zaangażowaniu zebrano 36,2 
litrów – podsumowuje Marcin Michałka. 
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W ostatnią sobotę listopada (27.11) przed szkołą w Parchowie ustawił się nie 
tylko krwiobus, ale także kolejka chętnych do tego, by podzielić się życiodajnym 
płynem. Akcja zorganizowana już pod szyldem GCKiB w Parchowie przyciągnę-
ła wielu chętnych. Każdy zainteresowany otrzymał nie tylko pakiet słodkości od 
RCKiK w Słupsku, ale także bilet do kina „Albatros” w Bytowie na wybrany przez 
siebie seans oraz voucher uprawniający do odbioru choinki z Nadleśnictwa Li-
pusz. Krew oddało tego dnia 18 osób, a w ramach akcji pobrano łącznie 8,100 
ml krwi. 

12 lIstopada do śwIetlIcy 
w sylczNIe, a 30 wRześNIa do 
wdk Nakla zawItał ze swoIm 
pRogRamem aRtystyczNym pRo-
fesjoNalNy aNImatoR I IluzjoNI-
sta, czylI chyBa doBRze już zNaNy 
w Naszym RegIoNIe paN amIgol.

aniMator w naKli i SylCznie

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 
w Parchowie dziękuje Radzie Sołeckiej 
w Nakli i Sylcznie za przygotowanie po-
częstunku dla dzieci podczas spotkań 
z animatorem. 

wIadomo już, jakIe dokładNIe ImpRezy zoRgaNIzuje gmINNe ceNtRum 
kultuRy I BIBlIoteka w paRchowIe w 2022 Roku. kaleNdaRz oRgaNIzo-
waNych w RegIoNIe ImpRez został zmodyfIkowaNy w takI sposóB, By 
m.IN. wykoRzystać waloRy tuRystyczNe I doRoBek kultuRowy gmINy 
paRchowo. sztaNdaRowe pRzedsIęwzIęcIa pozostały I Będą już tylko 
uatRakcyjNIaNe. 

znaMy plan iMprez na 2022 roK

Marcin Michałka kojarzony jest w Gmi-
nie Parchowo właśnie jako społecznik, 
który organizował honorowe zbiórki krwi. 
Z jego inicjatywy przed szkołą powstało 
także duże metalowe serce na plastiko-
we nakrętki dla uczniów oraz dla miesz-
kańców Parchowa i okolic. 

- W ciągu 3 lat zostały zorganizowa-
ne też zbiórki nakrętek (500 kg), płyt CD 
(ok. 20 szt.), baterii (80 kg), maskotek (ok. 
1000 szt.) i karmy dla psiaków i kotków 
(ok. 700 kg). Były też paczki świątecz-
ne dla oddziału dziecięcego w Bytowie 
i wiele innych rzeczy. Przy okazji podsu-
mowań składam podziękowania dla 
całej społeczności Parchowa i okolic 
za wrażliwość serca podczas wszystkich 

organizowanych akcji. Krzewienie idei 
krwiodawstwa zaowocowało skutecznie 
przeprowadzonymi akcjami poboru krwi. 
Dziękując zapraszam do dalszej owocnej 
współpracy z GCKiB w Parchowie. Raz 
jeszcze podkreślam, że dzięki takiej po-
stawie, jaką prezentuje społeczność Par-
chowa każdego dnia możemy ratować 
zdrowie i życie chorych zdanych wyłącz-
nie na ofiarność innych.  Chciałbym też 

podziękować sponsorom, którzy hojnie 
wspierali moją działalność przez ostatnie 
lata – podkreśla Marcin Michałka. 

Od 9 lutego 2019 roku do 25 września 
bieżącego roku odbyło się 17 zbiórek 
krwi pilotowanych przez Marcina Mi-
chałkę. W ich trakcie zebrano blisko 124 
litry bezcennego leku, którego nie spo-
sób wyprodukować w warunkach labo-
ratoryjnych. Tego sukcesu nie udałoby 
się osiągnąć bez wsparcia i zaangażo-
wania samych krwiodawców oraz wójta 
Gminy Parchowo Andrzeja Dołębskiego 
czy dyrektora Zespołu Szkół w Parcho-
wie Jerzego Werry. 

Marcin Michałka zdecydował się na 
przeprowadzkę do Łubiany. Wpływ na 
tę decyzję o zakończeniu działalności 
społecznej w Parchowie miały także 
względy zdrowotne.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie wspólnie z Regionalnym Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku ustaliły terminy przyszłorocznych 
akcji zbiórek krwi. Zgodnie z przyjętym harmonogramem krwiobus zaparkuje przed 
Zespołem Szkół w Parchowie w soboty: 5 lutego, 2 kwietnia, 4 czerwca, 13 sierpnia, 
15 października oraz 10 grudnia. Zapraszamy. 

- Oprócz tych imprez, które miesz-
kańcy Gminy Parchowo już dobrze 
znają chcemy zaproponować też do-
datkowe, jak na przykład „Mistrzostwa 
w grzybobraniu”, czy konkurs na logo 
– znak graficzny Gminnego Centrum 
Kultury i Biblioteki w Parchowie. Nie 
chcę zdradzać wszystkiego już teraz. 

 Z Turniej Karciany im. Andrzeja Strojk 
– 12.03.2022

 Z „SadziMY” las – 9.04.2022

 Z 100-lecie OSP Nakla – 28.05.2022

 Z Regaty Jachtów Sterowanych Ra-
diem 27-29.05.2022

 Z Dzień Dziecka – 4.06.2022

 Z 100-lecie OSP Gołczewo – 2.07.2022

 Z Motofolk Kaszuby 2022 – 13.08.2022

 Z Gminne Święto Plonów – 28.08.2022 

 Z IV Niepodległościowy Bieg Orła – 
16.10.2022

Będziemy sukcesywnie odkrywać kar-
ty przed mieszkańcami i zapraszać do 
wspólnej zabawy. Na pewno musimy 
wykorzystać potencjał, który mamy, 
czyli piękne krajobrazy, lasy, jeziora 
i prężną społeczność – tłumaczy Łu-
kasz Boyke, dyrektor GCKiB w Parcho-
wie. 
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Na dwIe gRupy wIekowe podzIe-
loNe zostały dzIewczyNkI, któ-
Re uczestNIczą od wRześNIa 
BIeżącego Roku w zajęcIach 
sekcjI Baletowej pRowadzoNej 
pRzez aNNę sąsIadek, solIstkę 
teatRu wIelkIego opeRy NaRo-
dowej w waRszawIe. waRsz-
taty zaINIcjowaNe pRzez gckIB 
odBywają sIę oBecNIe w po-
mIeszczeNIach zespołu szkół 
w paRchowIe. 

Balet w GCKiB w parchowie

8 paźdzIeRNIka w gckIB w paRchowIe możNa Było oBejRzeć pRzedsta-
wIeNIe teatRalNe pt. „detektyw zagadka Na tRopIe”. wydaRzeNIe pRzy-
cIągNęło do salI wIdowIskowej pRzy ulIcy kaRtuskIej 5 pokaźNe gRo-
No dzIecI wRaz z RodzIcamI. 
- To bardzo ciekawa i wciągająca 

opowieść, która przeniosła dzieci w nie-
zwykły świat podróży i przygód – tłuma-
czy Łukasz Boyke, dyrektor GCKiB w Par-
chowie. - Dwóch detektywów wybrało 
się do Pekinu na koncert swej przyjaciół-
ki, gwiazdy operowej o pseudonimie 
„Koko”. Wyruszają w długą podróż koleją 
transsyberyjską. Gdy spóźnieni docierają 
do Chin, okazuje się, że występ artystki 
z niewyjaśnionych przyczyn został odwo-
łany. Przedstawienie w humorystyczny 
sposób pokazało na czym polega pra-
ca detektywa. Dzieci wraz z głównymi 
bohaterami przemierzały egzotyczne 
rejony świata i poznawały kulturę innych 
krajów – dodaje Boyke. 

Spektakl trwał ponad godzinę, a sami 
zainteresowani mogli bezpośrednio 
uczestniczyć w tym, co dzieje się na sce-
nie. 

- Nasze przedstawienia mają charak-
ter interaktywny, co oznacza, że mali wi-
dzowie mają możliwość wzięcia czynne-
go udziału w widowisku i wystąpienia na 
scenie. Regularnie wystawiamy bajki i le-

deteKtyw zaGadKa na SCenie GCKiB

gendy, a nasz repertuar jest skierowany 
do dzieci w wieku szkolnym, przedszkol-

- Dziewczynki są bardzo ambitne 
i chętnie współpracują – tłumaczy instruk-
torka. – Widać ogromne zaangażowanie 
z ich strony i chęć udziału w zajęciach. 
Bardzo się cieszę, że mogę współpraco-
wać z dziećmi z Gminy Parchowo.

Po zakończeniu przebudowy siedziby 
parchowskiej kultury lekcje tańca po-
wrócą do sali widowiskowej przy ulicy 
Kartuskiej 5. Wówczas planowany jest 
występ dzieci przed większą publiczno-
ścią i prezentacja tego, czego nauczyły 
się podczas zajęć. 

nym i żłobkowym – tłumaczy Grzegorz 
Paleczny ze Studia Teatralnego „Krak
-Art” z Krakowa. 

Współpraca Gminnego Centrum 
Kultury i Biblioteki w Parchowie z kra-
kowskimi artystami trwa, więc należy 
spodziewać się kolejnych tego rodzaju 
wydarzeń w Gminie Parchowo. 
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17 wRześNIa BIeżącego Roku 
w salI wIdowIskowej gmINNe-
go ceNtRum kultuRy I BIBlIotekI 
w paRchowIe zoRgaNIzowaNe zo-
stało „spotkaNIe pRzy muzyce”.

SpotKali Się przy MuzyCe

Na scenie zaprezentowali się in-
struktorzy muzyczni i wokalni Bytow-
skiego Centrum Kultury (Ewelina 
Kluczewska, Paulina Brzezińska, Miro-
sław Brzeziński, Dawid Trzeciński) oraz 
Edmund Wrycz Rekowski z GCKiB. Za-
interesowani podczas koncertu mogli 
także zatańczyć w rytm muzyki. Nie 
mogło zabraknąć także członków 
Zespołu Folklorystycznego „Modraki”. 
Poczęstunek na to spotkanie przygo-
towały Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Parchowie.

Dziękujemy! 

14 paźdzIeRNIka Rozpoczęła sIę długo wyczekIwaNa pRzeBudowa sIedzI-
By gmINNego ceNtRum kultuRy I BIBlIotekI w paRchowIe. Na paRteRze 
pojawIą sIę pRzede wszystkIm saNItaRIaty dostosowaNe do potRzeB 
osóB NIepełNospRawNych. pRzeBudowIe uległy także stRome schody 
pRowadzące Na pIętRo BudyNku. powIększy sIę jeszcze sala, któRa do-
tąd wykoRzystywaNa Była główNIe pRzez zespół folkloRystyczNy „mo-
dRakI”.

trwa rozBudowa GCKiB

Z uwagi na przebudowę schodów 
nieznacznie zmniejszy się kuchnia. Nie 
wpłynie to jednak na działalność ośrod-
ka. Przebudowa ma się zakończyć jesz-
cze w tym roku, a pracownicy GCKiB 

urzędują obecnie w bibliotece znajdują-
cej się nad remizą OSP Parchowo. 

- Wierzę, że przebudowa siedziby 
GCKiB w Parchowie zaspokoi potrzeby 
pracowników i przede wszystkim miesz-

kańców – mówi Andrzej Dołębski, wójt 
Gminy Parchowo. 

5.12 św. Mikołaj zawitał do kościoła w Parchowie. Następnie pod eskortą straża-
ków z OSP Parchowo przejechał ulicami sołectwa. Nie mogło zabraknąć słodkości 
oraz pamiątkowych zdjęć.

5.12 w sali wiejskiej w Sylcznie dzie-
ci spotkały się ze św. Mikołajem. Słodki 
poczęstunek na to niebagatelne wyda-
rzenie przygotowały miejscowe gospo-
dynie.
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11 lIstopada, w NaRodowe śwIęto NIepodległoścI mIeszkaŃcy gmINy 
paRchowo spotkalI sIę w NaklI, By zamaNIfestować swój patRIotyzm 
pRzypomINając jedNocześNIe hIstoRIę polskI.

patriotyCznie w naKli

Zgromadzeni przy akompania-
mencie orkiestry odśpiewali nie tylko 

to pRawdopodoBNIe pIeRwsze tego Rodzaju uRządzeNIe w okolIcy, a Na 
pewNo w gmINIe paRchowo. wysokIej klasy ploteR laseRowy, któRy 
umożlIwIa m.IN. gRaweRowaNIe taBlIczek o maksymalNych wymIaRach 
130x90 cm jest już w jedNym z paRchowskIch zakładów.
Ploter idealnie można wykorzystać do 

cięcia dużych elementów ze sklejki, filcu, 
kartonu, drewna czy laminatów grawer-
skich. Urządzenie jest bardzo pomocne 
przy wykonywaniu prototypów pudełek 
lub wykrojników. Ploter laserowy zastępuje 
również metodę hot-stampingu, czyli tło-
czenia na gorąco. Pozwala szybko wygra-
werować tekst lub grafikę bez tworzenia 
matrycy. Pozycjonowanie oraz regulacja 
mocy lasera odbywa się bezpośrednio 
z oprogramowania, dzięki czemu można 
uzyskać dużą dokładność i powtarzalność. 

- Decyzję o zakupie poprzedziła ana-
liza i potrzeby rynku – tłumaczy Wacław 

Grzenkowski z firmy „SPAW-MIX” w Par-
chowie. – Dużo rzeczy musiałem zlecać 
firmie zewnętrznej, a to kosztowało. 
Poza tym był problem, żeby realizować 
zamówienia o większych gabarytach. 
Dlatego podjąłem decyzję o zakupie 
takiego urządzenia, które sprosta po-
trzebom i oczekiwaniom. Maszyna, któ-
ra jest sterowana komputerowo została 
już ustawiona w naszym zakładzie. Zo-
staliśmy też przeszkoleni jak należy ją ob-
sługiwać. Ciszę się, że udało się zakupić 
ten sprzęt. Już teraz mogę powiedzieć, 
że ten zakup, to była dobra inwestycja 
– dodaje. 

Grawerowanie w nowoczesnym wydaniu
Ploter laserowy najczęściej jest wyko-

rzystywany do grawerowania i cięcia 
sklejki, plexi, laminatów grawerskich (ta-
bliczki na drzwi, puchary itp.) oraz wyko-
nywania pieczątek. Wiele osób stosuje go 
także do wycinania zaproszeń, podzięko-
wań z papieru oraz toperów z prasowa-
nej tektury. Popularne jest grawerowanie 
długopisów wykonanych z aluminium 
anodowanego, a także tabliczki opiso-
we. Szkło jest również dobrym materia-
łem do grawerowania laserem. Można 
grawerować kufle, kieliszki, zdjęcia na 
szkle, podstawki pod znicze, antałki, lustra 
i słoiki. Możliwe jest także grawerowanie 
nagrobków. Możliwości tego urządzenia 
są praktycznie nieograniczone. 

- Jedyne, czego nie można robić tym 
urządzeniem, to cięcie metalu – tłuma-
czy Wacław Grzenkowski. To jednak nie 
stanowi problemu – podkreśla.

hymn państwowy, ale także utwory 
o tematyce patriotycznej. Podnio-

słego charakteru tego wydarzenia 
nadały występy Zespołu Folklory-
stycznego „Modraki” z Parchowa. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć 
okolicznościowego poczęstunku 
w formie ciepłych napojów i prze-
kąsek. „Wieczornicę patriotyczną” 
zorganizowało Gminne Centrum 
Kultury i Biblioteka w Parchowie 
wspólnie z Kołem Gospodyń Wiej-
skich z Parchowa i Nakli oraz miej-
scową Radą Sołecką. Dziękuje-
my także dzieciom, które podczas 
warsztatów plastycznych zorganizo-
wanych w Gołczewie przygotowały 
okolicznościowe ozdoby na tę oka-
zję. Nagrania i zdjęcia z tego wyda-
rzenia dostępne są na profilu spo-
łecznościowym: @GCKiBParchowo. 
Zachęcamy też do odwiedzenia 
strony internetowej www.gckib-par-
chowo.pl, gdzie również publikowa-
ne są wszystkie aktualne informacje 
na temat organizowanych w regio-
nie przedsięwzięć. 
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doposażenie świetlicy
wiejskiej w jamnie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

koło gospodyŃ wIejskIch w jamNIe otRzymało od 
lokalNej gRupy dzIałaNIa paRtNeRstwo doRzecze 
słupI dofINaNsowaNIe Na RealIzację zadaNIa pN. „do-
posażeNIe śwIetlIcy wIejskIej w jamNIe”, współfI-
NaNsowaNego ze śRodków euRopejskIego fuNduszu 
RolNego Na Rzecz Rozwoju oBszaRów wIejskIch.
Środki udało się pozyskać w ramach projektu grantowego 

pn. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego 
PROW 2014-2020. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 
26.276,78 złotych. W ramach projektu zakupiono okap, kuch-
nię gazową, zlew, zmywarkę, szafę, krzesła, warnik do wody, 
termos i kronikę. 
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malagę, coRdoBę, alhamBRę w hIszpaNII, a do tego poRtugalską wyspę 
teRceIRę odwIedzIlI paRchowscy uczNIowIe. pIeRwsI młodzI paRcho-
wIaNIe wyjechalI Na poRtugalską teRceIRę 3 paźdzIeRNIka. 

- Na początku zaskoczyła nas piękna 
pogoda. Zdziwiliśmy się także, że tak dużo 
osób bardzo dobrze mówi po angielsku. 
Byli bardzo mili i przyjacielsko nastawieni. 
Z kolei szkoła, do której uczęszczaliśmy, 
okazała się bardzo duża - mówią Mateusz 
Czech i Mateusz Treder, uczniowie Zespo-
łu Szkół w Parchowie, którzy wzięli udział 
w wyjeździe.

Zachwycił ich także krajobraz. 
- Bardzo spodobała mi się grota 

ukształtowana przez lawę. Odwiedziliśmy 
także miejsce, gdzie ulatniają się wulka-
niczne gazy - mówi M. Treder. 

Razem ze swoimi portugalskimi kole-
gami uczestniczyli m.in. w lekcjach języ-
ków portugalskiego i angielskiego, a tak-
że informatyce i technice. 

- Te ostatnie są bardziej rozwinięte niż 
u nas. Tam uczniowie przykładowo piłu-
ją drewno czy wbijają gwoździe - mówią 
chłopcy. 

Ich koledzy Kacper Lubocki oraz Ad-
rian Sabisz uczestniczyli dodatkowo m.in. 
w lekcjach biologii i informatyki. 

- Na tej ostatniej wykonywaliśmy pro-
jekt dotyczący zawodów, które wyko-
nują mężczyźni i kobiety. Całość mówiła 

uką był także czas na zwiedzanie m.in. 
Malagi i Cordoby. Uczniowie odwiedzi-
li również arabską dzielnicę Albayzin 
w Grenadzie. 

- Szliśmy wąską uliczką, jakich wie-
le w hiszpańskich miastach. Było na 
niej bardzo dużo różnego rodzaju stoisk 
z pamiątkami, a poza tym z biżuterią, 
ubraniami, herbatami - mówią Anna 
Reglińska, Zuzanna Mielewczyk, Miriam 
Czapiewska i Milena Ryngwelska, które 
odwiedziły południe Hiszpanii. Ich także 
zaskoczyła pogoda. 

- U nas październik, więc szaro i po-
chmurno. A tam na powitanie mieliśmy 
ok. 28 st. C. Później temperatura spadła, 
ale i tak było powyżej 20 st. C. Rodziny, 
u których mieszkałyśmy, porozumiały się 
między sobą i jeden dzień spędziliśmy na 
plaży i kąpieli w morzu - mówią dziewczy-
ny z parchowskiej szkoły. 

Dodatkowo w wolnym czasie wzięli 
udział w pokazie flamenco. 

- Odbywał się w restauracji, którą 
akurat odwiedziłyśmy. Postanowiłyśmy 
spróbować swoich sił. Instruktorka szcze-
gółowo wytłumaczyła nam kroki. Nawet 
nieźle nam poszło - śmieją się dziewczyny 
z parchowskiej szkoły.

Ostatnia grupa wyjechała do Hisz-
panii na początku listopada. W sumie 
w ramach międzynarodowych projek-
tów Globetrotters i Explorers w wymianie 
w tym roku wzięło udział 40 parchow-
skich uczniów z klas VI-VIII. Programy skie-
rowane są jedynie do polskich uczniów. 
Nie oznacza to jednak, że naszych stron 
nie odwiedzi hiszpańska młodzież. 

- Prawdopodobnie grupa 20 osób 
przyjedzie do Parchowa w maju 2022 
roku. Pojawią się u nas w ramach pry-
watnej wizyty - mówi Teresa Bukowska, 
koordynatorka międzynarodowych pro-
jektów w ZS w Parchowie.

uczniowie z parchowa
odwiedzili hiszpanię i portugalię

o równouprawnieniu - mówią K. Lubocki 
i A. Sabisz. 

Kolejna grupa 17 października wyje-
chała na południe Hiszpanii. Wspólnie 
ze swoimi kolegami i koleżankami z Pół-
wyspu Iberyjskiego uczestniczyli w „nor-
malnych” lekcjach. W ten sposób nie 
tylko doskonalili znajomość angielskie-
go, ale także zobaczyli, jak wyglądają 
lekcje w hiszpańskiej szkole. Poza na-
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11 paźdzIeRNIka w gckIB w paRchowIe goścIł mIchał lIstkIewIcz, Były 
pRezes pzpN, Były sędzIa pIłkaRskI oRaz dzIałacz fIfa I uefa. spotkaNIe 
zoRgaNIzowaNe zostało w Ramach pRojektu pN. „uczę sIę od mIstRzów”, 
RealIzowaNego pRzez dyRektoRa jedNostkI. NIetuzINkowy gość pocho-
dzący z kalIsza, któRy ofIcjalNIe mIeszka Na teReNIe gmINy paRchowo 
odpowIadał NIe tylko Na pytaNIa dotyczące pRacy zawodowej, ale tak-
że życIa pRywatNego. 
- Jak znalazłem się na Kaszubach? 

Stoi za tym kobieta – przyznał podczas 
spotkania z mieszkańcami Michał List-
kiewicz. – Poznałem Kaszubkę i najpierw 
zauroczyła mnie ona, a później Kaszuby. 
To wyjątkowo piękne tereny. Kiedy jeździ-
liśmy po okolicy odwiedzając znajomych 
dowiedzieliśmy się, że jest okazja, bo 
można kupić dom nad jeziorem Mausz. 
Podjęliśmy decyzję i dziś mogę powie-
dzieć, że jestem pełnoprawnym miesz-
kańcem Gminy Parchowo. 

Międzynarodowy sędzia, który jest 
już na emeryturze nie zwalnia tempa. 
Oprócz tego, że jest szefem sędziów pił-
karskich w Armenii, to dodatkowo dzia-
ła jako wiceprezes Bałtyku Gdynia, czy 
prezes Polskiego Związku Teqballa. Jak 
przyznał radość czerpie przede wszyst-
kim z kontaktu z ludźmi. 

- Napędza mnie ruch. Nie cierpię 
bezczynności. To prawda, że wciąż je-
stem aktywny, ale mi odpowiada taki 
tryb życia. Spotykam się z ludźmi i to 
daje mi wielką radość, ale także satys-
fakcję. Dużo podróżuję. Nadmienię, że 
jestem w trakcie pisania książki. Mimo 
napiętego harmonogramu znajdu-
ję czas dla najbliższych. Zdarza mi się 
także wybrać – ostatnio coraz częściej 

MiChał liStKiewiCz
odwiedził GCKiB w parChowie

1. Wsparcie finansowe na realizację 
zadania w ramach przedsięwzięcia Mini-
stra Edukacji i Nauki pod nazwą: „poznaj 
polskę” w wysokości 7.999 zł.  

munikacyjnych w latach 2020 – 2024 – 
„aktywna tablica” w wysokości 35.000 zł.

3. Dotację celowa z budżetu państwa 
na realizację zadania w ramach Prioryte-
tu 3 „narodowy program rozwoju Czytel-
nictwa 2.0.” w wysokości 4.000 zł.

4. Wsparcie finansowe w ramach pro-
gramu „laboratorium przyszłości” w wy-
sokości 138.900 zł.

GMina parChowo otrzyMała 
naStępująCe dofinanSowania 
w zaKreSie oświaty:

2. Dotację z budżetu państwa na za-
kup pomocy dydaktycznych do szkół dla 
dzieci i młodzieży w ramach Rządowego 
programu rozwijania szkolnej infrastruktu-
ry oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informatyczno-ko-

– na mecze okolicznych drużyn piłkar-
skich. Lubię patrzeć na grę chłopców, 
jak oni walczą o każdą piłkę. Zawsze 
im powtarzam, że piłka nożna jest grą 
zespołową, a talent, to nie wszystko. 

Reszta to praca, cierpliwość i pokora. 
Egoista w piłce nożnej nie ma szans. 
Kolejna sprawa, to połączenie piłki 
nożnej z nauką i co oczywiste odpo-
wiednia dieta, zdrowy tryb życia w tym 
także odpowiednia ilość snu. I wtedy 
na pewno będzie dobrze – podkreślał 
do najmłodszych uczestników spotka-
nia Michał Listkiewicz. 

Po ponad godzinnej rozmowie przy-
szedł czas na wspólne zdjęcia oraz auto-
grafy. Te Michał Listkiewicz rozdawał na 
przygotowanych wcześniej markowych 
piłkach oraz okolicznościowych zdję-
ciach. 

5. Do Biblioteki Publicznej Gminy Par-
chowo trafią kolejne nowości literackie. 
Jednostka otrzymała bowiem 5.384,00 zło-
te na zakup najbardziej poszukiwanych ty-
tułów. Zakupy dofinansowano ze środków 
finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach realizacji 
Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
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- To, że nie mam nogi nie dyskwalifikuje 
mnie z życia codziennego – twierdzi Jó-
zef Szczeblewski. – Niepełnosprawność 
nie zniechęciła mnie do aktywnego try-
bu życia. Próbowałem swoich sił w wie-
lu dyscyplinach sportowych: siatkówce, 
tenisie stołowym. Kolejnym krokiem było 
przejście do dyscyplin lekkoatletycz-
nych. Rzut dyskiem, rzut oszczepem czy 
pchnięcie kulą. Pierwszy kontakt z profe-
sjonalnym bieganiem rozpocząłem bio-
rąc udział w Mistrzostwach Polski w nar-
ciarstwie biegowym. To był przełomowy 
moment mojego życia. Wtedy podjąłem 
decyzję o startach w biegach długody-
stansowych. 

Spotkanie uczniów z Józefem Szcze-
blewskim zostało zorganizowane dzięki 

józef SzCzeBlewSKi SpotKał Się 
z uCzniaMi zS parChowo

józef szczeBlewskI z maNowa koło koszalINa, któRy wystaRtował 
w III NIepodległoścIowym BIegu oRła w gRaBowIe paRchowskIm 
(7.11.2021) spotkał sIę w poNIedzIałkowy poRaNek z uczNIamI zespołu 
szkół w paRchowIe. NIepełNospRawNy maRatoŃczyk opowIedzIał NIe 
tylko o swoIch osIągNIęcIach, ale RówNIeż odpowIedzIał Na pytaNIa 
dotyczące tRudów życIa codzIeNNego.

współpracy GCKiB oraz Zespołu Szkół 
w Parchowie. 

- Wykorzystując obecność Pana Józe-
fa Szczeblewskiego podjęliśmy decyzję 
o tym, by zorganizować spotkanie z mło-
dzieżą – tłumaczy Łukasz Boyke, dyrek-
tor GCKiB w Parchowie. – Moim celem 
było zaprezentowanie lokalnej społecz-
ności, a zwłaszcza młodzieży szkolnej, że 
jak tylko się chce, to można. Pan Józef 
Szczeblewski jest idealnym dowodem na 
to, że warto mieć marzenia i dążyć do 
realizacji założonych celów. To wyjąt-
kowy człowiek, który w wieku niespełna 
dwóch lat stracił nogę i z taką dysfunk-
cją radzi sobie doskonale. Nie poddaje 
się i walczy o każdy kolejny dzień – do-
daje Boyke. 

Józef Szczeblewski, to pogodny i życz-
liwy człowiek. Nie traci wiary we własne 
możliwości. 

- Jak widać, radzę sobie dobrze. 
Nawet jeżdżę samochodem, więc nie 
zostałem z tego powodu wykluczony 
ze społeczeństwa. Nie siedzę w domu 
przed telewizorem i nie użalam się nad 
sobą. Biegam, chodzę na siłownię i sta-
ram się dobrze odżywiać. Nie mam na-

łogów. Mam rzeszę przyjaciół, a wokół 
mnie jest wiele życzliwych osób. Każdy 
bieg daje mi radość i satysfakcję.

Spotkanie było kolejnym z cyklu „Uczę 
się od Mistrzów”, które cyklicznie organi-
zuje GCKiB w Parchowie. 

najwięKSze 
oSiąGnieCia 
i Starty józefa 
SzCzeBlewSKieGo:

 Z Dwukrotny udział w Supermarato-
nie Kalisia (dystans 100km) w 1988, 
1989 roku, 

 Z Maraton Pokoju w Warszawie 
w 1987 roku, 

 Z Bieg 24 godzinny w Warszawie 
w 1996 roku, 

 Z Maraton w Nowym Yorku w 1987, 
1988, 1990 roku, 

 Z Maraton w Los Angeles w 1989 
roku, 

 Z Maraton w Chicago w 1990 roku, 

 Z Maraton w Detroit w 1990 roku, 

 Z Maraton w Hamburgu w 1989 roku, 

 Z Maraton we Frankfurcie w 1988 
roku, 

 Z Maraton w Sztokholmie w 2000 
roku. 
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iii niepodległościowy
Bieg orła 2021

typowo jesIeNNa, czylI wIetRzNa I deszczowa auRa NIe pRzeszkodzIła 
w RealIzacjI III NIepodległoścIowego BIegu oRła, któRy 7 lIstopada 
2021 Roku odBył sIę w gRaBowIe paRchowskIm.

wyniKi: 
 trasa 5 km:

1. Justyna Janta Lipińska
2. Izabela Metel
3. Karolina Sadon

1. Maciej Janta 
2. Dariusz Guzowski
3. Piotr Reclaw

nordic walking – 5km: 
1. Maciej Kukliński
2. Włodzimierz Kusiak
3. Borys Gielniak

1. Barbara Krefft
2. Anna Kuchta
3. Zofia Lipinska

trasa 10 km:
1. Michał Zieman
2. Mateusz Marchewka
3. Łukasz Borucki

1. Emilia Kluczewska
2. Izabela Krefta
3. Joanna Jereczek

Celem organizowanego przez Gmi-
nę Parchowo przedsięwzięcia było 
upamiętnienie wydarzeń z 2017 roku, 
kiedy przez region przeszła niszczyciel-
ska nawałnica. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, także w tym rywalizacja na 
dystansie 5, 10 km oraz 5 km Nordic Wal-

king odbyła się na terenach leśnictwa 
Glinowo (Nadleśnictwo Lipusz). W za-
wodach wystartowało łącznie blisko 70 
osób. Oprócz nagród dla najlepszych 
i losowych gadżetów każdy z uczestni-
ków otrzymał statuetkę z zielonym orłem, 
który zamiast piór ma liście brzozy. To na-

wiązanie do lasu brzozowego, który po-
sadzono na tych terenach w 2018 roku 
w kształcie orła – Godła Polski. 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 
w Parchowie składa podziękowania za 
pomoc i wsparcie w realizacji projektu 
pn. III Niepodległościowy Bieg Orła: An-
drzejowi Dołębskiemu, wójtowi Gminy 
Parchowo, doradcy Prezydenta RP Pio-
trowi Karczewskiemu, Starostwu Bytów, 
Gminie Sulęczyno, GOK Sulęczyno, Gmi-
nie Lipusz, Nadleśnictwu Lipusz, BS Bytów, 
firmie Pacino Promotion oraz Piroefekt 
Słupsk.

Dziękujemy i do zobaczenia wkrót-
ce! 
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gmINNe ceNtRum kultuRy
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BaRtłomIej jeReczek, RepRezeN-
taNt gRupy modelaRskIej wIRe-
laNd mausz paRchowo zajął 
w połowIe wRześNIa (11-12.09) 
dRugIe mIejsce w klasIe f5-e pod-
czas lajkoNIk cup, któRe zoRga-
NIzowaNe zostały w kRakowIe. 
Na Najwyższym stopNIu podIum 
w tej RywalIzacjI staNął julIaN 
damaszk (BlIza wejheRowo), zaś 
tRzecIe mIejsce zajął mIeczy-
sław mulleR (Rjk BlIza). to kolej-
Ny sukces BaRtłomIeja jeReczka.
Przypomnijmy, że tydzień wcześniej (4-

5.09) w Łącku (gm. Postomino) zajął trze-
cie miejsce w eliminacjach do Mistrzostw 
Polski Jachtów Sterowanych Radiem, 
również w klasie F5-E.

Także trzecia lokata przypadła repre-
zentantowi Grupy Modelarskiej z Parcho-
wa w Mistrzostwach Polski w klasie F5-E 
zorganizowanych w ostatni weekend 
września (25-26.09) w Pucku. Najlep-
szym zawodnikiem tej rywalizacji okazał 

BartłoMiej jareCzeK nie traCi forMy
się Jan Springer. Tuż za nim na podium 
uplasował się Julian Damaszk. To kolejne 
sukcesy Bartłomieja Jereczka reprezen-
tującego Grupę Modelarską Wireland 
Mausz Parchowo.

Gratulujemy! 

- Imprezę należy zaliczyć do udanych 
– twierdzi Jan Ringwelski, sołtys Sołectwa 
Żukówko. – Chociaż rozgrywki adreso-
wane były do amatorów, to uważam, że 
poziom był bardzo wysoki. Każdy chciał 
wygrać i zdobyć nagrody. A te były 
bardzo atrakcyjne. Mieliśmy chociażby 
voucher o wartości 150 złotych do stu-
dia fryzjersko-kosmetycznego. Dziękuję 
sponsorom oraz GCKiB za zaangażowa-
nie przy organizacji tego turnieju. 

turniej teniSa StołoweGo w ŻuKówKu

Rywalizacja odbywała się przy czte-
rech stołach. Zdaniem sołtysa z Żukówka 
głównym celem tego rodzaju zawodów 
jest promocja aktywnego spędzania 
wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży. 

- Cieszę się, że na turniejach orga-
nizowanych w Żukówku pojawiają się 
młodzi ludzie. Promujemy każdą możli-
wą aktywność, żeby odciągnąć dzieci 
i młodzież od komputerów i telefonów. 
I to się udaje. Jeśli chodzi o tenis stołowy, to właśnie Aleksander Siluta zaszczepił 

wśród lokalnej społeczności pasję gry 
w ping-ponga. My organizując dwa lata 
temu pierwszy turniej nie widzieliśmy nic 
na ten temat, a pamiętam, że to właśnie 
on sędziował nam pierwsze zawody. Je-
steśmy i będziemy mu za to wdzięczni, 
że zawsze bezinteresownie nas wspiera 
w tym zakresie. 

Kolejna tego rodzaju rywalizacja zo-
stała zaplanowana wiosną. Okres zimo-
wy adepci gry w ping ponga zamierzają 
poświęcić na intensywne treningi i przy-
gotowania do kolejnego turnieju.

2 paźdzIeRNIka w salI wIejskIej w żukówku zoRgaNIzowaNy został tuR-
NIej teNIsa stołowego o puchaR aleksaNdRa sIluty. w pRzedsIęwzIęcIu, 
któRe Było efektem współpRacy mIejscowego sołtysa oRaz gmINNe-
go ceNtRum kultuRy I BIBlIotekI w paRchowIe wystaRtowało BlIsko 
20 pasjoNatów gRy w pINg-poNga. opRócz udzIału w RozgRywkach 
uczestNIcy moglI skoRzystać z poczęstuNku w foRmIe pIeczoNej kIeł-
Basy, waty cukRowej oRaz popcoRNu. 

wyniKi: 
Kategoria do lat 12:

1. Laska Nikodem
2. Kostuch Tomasz
3. Wałdoch Olga

Kategoria 13-16 lat:
1. Wilma Wojciech
2. Lubocki Jakub
3. Popowicz Kacper

Kategoria 17-55 lat:
1. Popowicz Tomasz
2. Popowicz Radosław
3. Mielewczyk Mariusz 

Kategoria 55+: 
1. Kurkowski Henryk
2. Ryngwelski Jan
3. Wolska Iwona


