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okolicZne lasy były pełne grZy-
bów! Takie wnioski wysnuć Moż-
na po niedZielnyM (2.10) „wielkiM 
GrzybObraniu”, które wspólnie 
Z nadleśnicTweM lipusZ Zorga-
niZowało gckib na Terenie le-
śnicTwa parchowo. do udZiału 
w rywaliZacji Zgłosiło się osTa-
TecZnie sZeść dwuosobowych 
drużyn. 

WIELKIE GrzybobranIE czas
było JUŻ zacząć

Najwięcej, bo blisko 8 kilogramów 
zebrała Aleksandra Michałek i Nata-
lia Zatoń. Druga lokata przypadła An-
nie i Bożenie Reca, a trzecia Barbarze 
i Henrykowi Krefft. Laureaci oprócz 
zebranych grzybów zabrali do domu 
zaproszenia do Restauracji „Rzemyk” 
w Kościerzynie o wartości kolejno 200, 
150 i 120 złotych. Były też pamiątkowe 
dyplomy oraz pakiety upominków. Naj-
większym okazem w swoich zbiorach 
poszczycili się strażacy z OSP w Parcho-
wie, którzy także otrzymali pakiet pa-
miątkowych gadżetów. 

Na zakończenie wszyscy uraczyli się 
gorącymi napojami i upieczoną na ogni-
sku kiełbasą.

Do zobaczenia za rok!

prZed wyreMonTowaną siedZi-
bą gckib w parchowie ZaMon-
Towany ZosTał nowy MasZT, na 
kTóryM Zawisła okaZała flaga 
rZecZypospoliTej polskiej. Za-
danie ZosTało w całości sfi-
nansowane w raMach projekTu 
pn. „pod biało-cZerwoną” pod 
honorowyM paTronaTeM pre-
Zesa rady MinisTrów MaTeusZa 
Morawieckiego. 
- Cieszę się, że nasza placówka 

została wytypowana jako miejsce 
dla lokalizacji tego masztu. Dziękuje-
my pracownikom Gminy Parchowo, 
a w szczególności Pani Izabeli Jago-
dzińskiej za ogromne zaangażowanie 
w realizację tego projektu – mówi Łu-
kasz Boyke, dyrektor GCKiB w Parcho-
wie. 

barWy narodoWE przEd GcKIb
W parchoWIE
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„opErETKa na Wynos”
W parchoWIE

To było wyjąTkowe niedZielne 
popołudnie w gckib w parcho-
wie Za sprawą arTysTów sTo-
warzyszenia „Operetka wrO-
cławska”. nieMal dwugodZinny 
koncerT prZeniósł licZnie Zgro-
MadZoną publicZność w świaT 
najwięksZych prZebojów ope-
retkOwych takich twórców, 
jak: johann sTrauss, eMMerich 
kalMan, franZ lehar, sTanisław 
MoniusZko cZy jacques offen-
bach.

W programie nie mogło zabraknąć 
ukochanych przez słuchaczy szlagie-
rów: „Wielka sława to żart!”, „Brunetki, 
blondynki”, „Usta milczą, dusza śpiewa”, 
„Pieśń o Wilji”, „Kuplety Adeli”, „Lat dwa-
dzieścia miał mój dziad”, a także czar-
daszów, walców i foxtrottów. Wystąpili: 
Liza Wesołowska – sopran, Damian Do-
malewski – tenor, Tomasz Maleszewski 
– tenor oraz tancerze Teatru Scena Ka-
mienica. Koncert poprowadził Maciej 
Michałkowski. 

- Cieszę się, że publiczność dopisała – 
przyznaje Łukasz Boyke, dyrektor GCKiB 
w Parchowie. – 20 listopada w śnieżną 
i mroźną niedzielę odwiedzili nas cho-
ciażby mieszkańcy Bytowa czy Czarnej 

Dąbrówki. Po koncercie dzieci otrzymały 
kolorowanki operetkowe, które zawierają 
ciekawostki, rebusy, zagadki, wykreślanki 
i krzyżówki związane ze sztuką operetko-
wą. Autorzy najpiękniejszych kolorowa-
nek otrzymali od artystów nagrody, a na 
profilu społecznościowym stowarzyszenia 
utworzona została okolicznościowa gale-
ria konkursowych prac. 

Zadanie publiczne zostało sfinan-
sowane ze środków Gminy Parcho-
wo. Partnerem wydarzenia było GC-
KiB w Parchowie. Szczegółowa relacja 
z tego wydarzenia oraz materiały wideo 
opublikowane są na profilu społeczno-
ściowym @GCKiBParchowo oraz stronie 
internetowej www.gckib-parchowo.pl. 
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w prZedosTaTnią soboTę paź-
dZiernika (22.10) w byTowskiM 
cenTruM kulTury odbył się Xiii 
fesTiwal cassubia canTaT. celeM 
Tego niebagaTelnego prZedsię-
wZięcia jesT ZapreZenTowanie 
współcZesnych aranżacji daw-
nych kasZubskich pieśni.
Do udziału w przesłuchaniach zgłosiło 

się łącznie osiem grup wśród których nie 
mogło zabraknąć Zespołu Folklorystycz-
nego „Modraki” z Parchowa. Grupa pod 
przewodnictwem Joanny Szroeder i Mar-
cina Kapiszki zdobyła nagrodę pienięż-
ną w wysokości 600 złotych. Jury doceni-
ło także występ wokalistek grupy ZuJuKa 
(Zuzanna Kapiszka, Julia Bronk, Karolina 
Cyrzan, którym akompaniował Marcin 
Kapiszka), którzy zdobyli nagrodę w wy-
sokości 400 złotych.

Gratulujemy!
Podczas koncertu finałowego wystą-

pił zespół Kiev Office.

zespół „modraki” z koleJną nagrodą

panie Z koła gospodyń wiej-
skich Z parchowa wZięły udZiał 
w fesTiwalu dyni „bania fesT” 
w krapkowicach (wojewódZ-
Two opolskie).

W programie wizyty, która odbyła 
się na przełomie września i października 
bieżącego roku były nie tylko spotka-
nia z miejscowymi gospodyniami, ale 
także udział w próbie bicia rekordu Pol-
ski w jednoczesnym lepieniu pierogów. 
Do ich nadzienia zaproponowano farsz 

kgW parchoWo na festiWalU
dynI W KrapKoWIcach

z dyni z dodatkiem parmezanu, którego 
zastosowanie zasugerowały właśnie pa-
nie z Parchowa. Ostatecznie, po przygo-
towaniu 2461 pierogów udało się pobić 
i ustanowić nowy rekord. Ziemię Bytow-
ską na tej imprezie oprócz Parchowa re-
prezentowało jeszcze KGW Sierzno oraz 
kaszubski zespół z Tuchomia. 

Podczas zorganizowanego w Krapko-
wicach festiwalu udało się jeszcze roz-
strzygnąć konkurs na największą dynię. 
Zwycięska ważyła ponad 600 kilogra-
mów. Na gości czekały jeszcze pokazy 
kulinarne i występy artystyczne. Organi-
zatorem Festiwalu Dyni było Starostwo 
Powiatowe w Krapkowicach. 
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28 paźdZiernika w sZkole podsTawowej w nakli odbyła się urocZy-
sTość pasowania na ucZnia. w TyM sZcZególnyM dniu dZieci ZosTały 
oficjalnie prZyjęTe do grona ucZniowskiego i w Trakcie urocZysTości 
pokaZały, że poTrafią pięknie śpiewać, recyTować wiersZe i już dosko-
nale orienTują się w sprawach sZkolnych.

pasoWanIE pIErWszoKLasIsTóW
W sp naKLa

Najważniejszą częścią wydarzenia 
było ślubowanie oraz pasowanie wiel-

kim ołówkiem przez dyrektora placówki 
Jana Pyrchę. Pierwszaki przyrzekały być 

dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetel-
nie wypełniać swoje obowiązki, o czym 
przypominać im będą wręczone przez 
wychowawczynię - Kazimierę Dołębską 
dyplomy. 

Pierwszakom gratulujemy i życzymy 
wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz 
wielu sukcesów w dalszej edukacji. Po-
wodzenia! 

UcznioWie z sp nakla
odWiedzili torUń

wyciecZka najMłodsZych klas 
do Torunia odbyła się w środę 9 
lisTopada i Tak saMo jak w prZy-
padku klas iV-Vi ZorganiZowa-
na ZosTała w raMach projekTu 
Menin „poZnaj polskę”. dZieci 
ZwiedZiły najciekawsZe punkTy 
MiasTa, w TyM M.in. żywe MuZeuM 
piernika, gdZie Mogły prZy poMo-
cy osób prowadZących warsZ-
TaTy upiec pysZne ciasTka. 
Na trasie zwiedzania znalazł się jesz-

cze pomnik i Dom Mikołaja Kopernika. 
Nie obyło się bez wizyty w Planetarium, 
w którym uczestnicy eskapady obejrze-
li seans pt. „Cudowna podróż”. Toruń 
zachwycił wszystkich różnorodnością 
i mnogością atrakcji, dlatego na pewno 
jest to miasto, do którego warto wracać.
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soboTni wiecZór (1.10) Z okaZji 
„nocy biblioTek” upłynął w bi-
bliOtece w nakli w bajkOwO
-poeTyckiej aTMosferZe. oprócZ 
wspólnego cZyTania, gier i dys-
kusji nie Mogło Zabraknąć słod-
kich akcenTów.

to mUsiało 
się poWieść

Było nie tylko wspólne pieczenie cia-
steczek według bajkowej receptury, ale 
również degustacja waty cukrowej. To 
musiało się powieść! 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 
w Parchowie dziękuje KGW Nakla za 
wsparcie przy realizacji tego przedsię-
wzięcia. 

gMinne cenTruM kulTury i bi-
bliOteka w parchOwie kOnty-
nuuje swój udZiał w ogólnopol-
skiM projekcie „Mała książka 
- wielki cZłowiek”. do biblioTeki 
publicZnej gMiny parchowo do-
Tarła prZesyłka Z kolejnyMi wy-
prawkaMi cZyTelnicZyMi oraZ 
MaTeriałaMi proMocyjnyMi. 
akcja skierowana jesT do dZie-
ci w wieku prZedsZkolnyM (3-6 
laT).
Dla każdego Małego Czytelnika, któ-

ry weźmie udział w akcji, przygotowany 
jest specjalny pakiet zawierający kartę 
do przyklejania naklejek oraz dwie książki: w Parchowie i Nakli oraz punktów w Goł-

czewie i Żukówku.
Celem projektu „Mała książka — wiel-

ki człowiek” jest systemowa poprawa 
stanu czytelnictwa w Polsce poprzez 
skoordynowane, wieloletnie działania 
na rzecz promocji i edukacji czytelniczej 
oraz kształtowania nawyku obcowania 
z książką od najmłodszych lat. Projekt 
ma zachęcić rodziców do odwiedzania 
bibliotek, które dzisiaj – poza udostęp-
nianiem księgozbiorów – pełnią również 
funkcję nowoczesnych centrów kultury. 
Dzieci natomiast, wyrabiając nawyk czy-
tania, poznają bibliotekę jako miejsce 
będące ciekawą alternatywą dla tele-
wizji i komputera.

Projekt finansuje Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

koleJna odsłona proJektU
dla małych czytelnikóW

książka dla przedszkolaka „Krasnal w Krzy-
wej Czapce” Wojciecha Widłaka oraz 
broszura dla rodziców „Książką połącze-
ni, czyli Mały Czytelnik w bibliotece”.

Zasady udziału w projekcie są proste. 
Za każdą wizytę w bibliotece, zakoń-
czoną wypożyczeniem minimum jednej 
książki z księgozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebra-
niu dziesięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki 
akcji dziecko pozna ważne miejsce na 
czytelniczej mapie dzieciństwa (biblio-
tekę) i zostanie pełnoprawnym uczestni-
kiem życia kulturalnego. Nowością w te-
gorocznej kampanii są również wyprawki 
w wersji ukraińsko-polskiej. Mamy na-
dzieję, iż pomogą one dzieciom z Ukra-
iny zaprzyjaźnić się z polskimi biblioteka-
mi i literaturą. Zapraszamy do biblioteki 

Szanowni Czytelnicy Biblioteki Pu-
blicznej Gminy Parchowo, możecie 
już przeglądać cały nasz księgozbiór z 
dowolnego urządzenia i z dowolnego 
miejsca. W katalogu on-line dostępny 
jest już nie tylko księgozbiór bibliote-
ki w Parchowie, ale również jej filii w 
Nakli. Zachęcamy do odwiedzania 
naszej strony internetowej www.gckib
-parchowo.pl oraz logowania do sys-
temu, przeglądania naszych zasobów 
i rezerwacji ulubionych pozycji na: 
https://m6171.lib.mol.pl. Nie znalazłeś 
interesującej Cię książki? Zasugeruj 
nam jej zakup! Rozważymy każdą 
sugestię i postaramy się, by znalazła 
się w naszej książnicy. Na propozycje 
czekamy pod numerem telefonu: 59 
821-44-91.
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gMina parchowo prZejęła od dal-sol-u fragMenT 
grunTu prowadZącego do nowego kąpieliska nad 
jeZioreM MausZ.
W piątek (4.11) w obecności przedstawicieli spółki oraz gmin-

nych radnych i urzędników teren został oficjalnie oddany do 
użytkowania przez mieszkańców i przebywających w naszej oko-
licy turystów. W wyniku darowizny samorząd stał się właścicielem 
parceli o powierzchni blisko tysiąca metrów kwadratowych.

gmina przeJęła 
działkę

„brzozaki” z koleJną proJekcJą
gMinne cenTruM kulTury i bi-
blioTekę w parchowie odwie-
dZili w piąTkowy wiecZór (21.10) 
wyjąTkowi goście. grupa Te-
aTralna „brZoZaki” Z chośnicy 
ZapreZenTowała po raZ kolejny 
lokalnej społecZności swój filM 
pT. „nasZa ZieMia rodZi kaMienie 
i... drZewa”.

Podziękowania i gratulacje kierowa-
ne pod adresem młodych artystów wy-
dawały się nie mieć końca.

Nie mogło zabraknąć konstruktywnej 
dyskusji, której efektem będą najpew-
niej kolejne tego rodzaju projekcje. Film 
grupy działającej pod przewodnictwem 
Ewy Orzechowskiej wyświetlany był jesz-
cze przez pedagogów w niektórych kla-
sach Zespołu Szkół w Parchowie.

w paźdZierniku 2022 na Tere-
nie placówki prZeprowadZo-
no dwie akcje charyTaTywne. 
pierwsZa doTycZyła Zbierania 
arTykułów sZkolnych dla dZie-
ci uchodźców prZebywających 
w ośrodku grupa koło grudZią-
dZa. dZięki ofiarności ucZniów, 
prZedsZkolaków, rodZiców i na-
uczycieli zebranO: 157 zeszytów, 
80 ołówków, 39 długopisów, 19 
ZesTawów kredek i wiele innych 
pojedyncZych arTykułów po-
TrZebnych do nauki. 

charyTaTyWnIE W zs parchoWo

- Nie spoczywamy na laurach i już przy-
gotowujemy się do realizacji kolejnego 
filmu – mówi Ewa Orzechowska, instruk-
torka Grupy Teatralnej „Brzozaki” z Cho-
śnicy. – Nie mogę zdradzać szczegółów 

jeśli chodzi o ten projekt. Mogę tylko po-
wiedzieć, że obraz także zrealizuje Adam 
Ptaszyński ze Szczecina. Chęć współpra-
cy wyraziła także Pani geolog Teresa Ma-
deyska co bardzo nas cieszy – dodaje. 

Kolejna zbiórka odbyła się na rzecz 
zwierząt przebywających w azylu „Na-

sze futrzaki” w Przyborzycach, koło 
Bytowa. Polegała na zebraniu karmy 
mokrej i suchej oraz innych akcesoriów 
dla zwierząt (smycze, obroże, zabawki). 
Wielu uczniów szkoły zaangażowało się 

w akcję i okazało wielkie serce wobec 
bezbronnych i potrzebujących pomocy 
zwierząt. Zespół Szkół w Parchowie bar-
dzo dziękuje uczniom i rodzicom za ak-
tywny udział w przedsięwzięciach.
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w środowe popołudnie (23.11) 
w gckib w parchowie było wy-
jąTkowo głośno i kolorowo. 
w sali widowiskowej obiekTu 
przy ulicy kartuskiej 5 pOja-
wiła się nie Tylko dMuchana 
Zjeżdżalnia, ale Także TłuM 
dZieci, żywa MaskoTka oraZ 
aniMaTor w sTroju klauna. 
były nie Tylko TanecZne pląsy 
i wspólne Zdjęcia, ale również 
Małe co nieco. 
- Każde dziecko, które odwiedziło 

nas tego dnia mogło przynieść misia 
bądź maskotkę, której już nie potrzebu-
je – mówi Łukasz Boyke, dyrektor GCKiB 
w Parchowie. – W zamian otrzymało 
słodką watę cukrową i dwie godziny 
beztroskiej zabawy. Pluszaki zostaną te-
raz poddane selekcji. Kiedy wrócą do 

dzień misia W gckib W parchoWie

dzień seniora W gckib W parchoWie
9 lisTopada w gckib w parcho-
wie było nie Tylko gwarno i ko-
lorowo, ale również wesoło. 
w wyreMonTowanyM obiekcie 
przy ulicy kartuskiej 5 zOrGani-
Zowane ZosTały gMinne obchody 
dnia seniora. oprócZ pocZęsTun-
ku dla ciała, była Też ucZTa dla 
ducha.

Na scenie zaprezentowali się nie tyl-
ko jubilaci, ale także Julia Bronk oraz 
Zespół Folklorystyczny „Modraki” z Par-
chowa. 

- To seniorzy są źródłem życiowej 
mądrości, której nabywa się właśnie 
z upływem lat – powiedział Andrzej Do-
łębski, wójt Gminy Parchowo. – Niech 
jesień życia będzie najlepszym czasem 
do niespełnionych marzeń i zamierzeń 
oraz właściwego wykorzystania życiowej 
wiedzy. Szanowni seniorzy życzę wam 

nas z pralni chciałbym rozdysponować 
wśród jednostek policji, czy straży pożar-

nej, które uczestniczą w akcjach ratow-
niczych z udziałem dzieci. 

długich lat życia w dobrym zdrowiu, peł-
nych radosnego ciepła, pogody ducha, 
a każdy dzień niech dostarcza Państwu 
wiele radości i uśmiechu na twarzy – do-
dał włodarz. 

W organizację wydarzenia włączyło 
się jeszcze GCKiB oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich z Parchowa. Wspólne biesia-
dowanie trwało kilka godzin i zakończy-
ło się tuż przed cyklicznymi zajęciami 
zumba/fitness organizowanymi w jed-
nostce.
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Uroczysty apel przed osp W gołczeWie
w osTaTni piąTek paźdZiernika 
(28.10) prZed reMiZą ochoTni-
cZej sTraży pożarnej w gołcZe-
wie odbył się urocZysTy apel Z 
okaZji oficjalnego prZekaZania i 
poświęcenia nowego – lekkiego 
saMochodu raTownicZo-gaśni-
cZego.
Nowoczesny i wyposażony w profe-

sjonalny sprzęt pojazd kosztował 375 
tys. złotych. Nowe Iveco Daily ma silnik 
o mocy 180 KM. Wyposażone m.in. w 
zbiornik wody o pojemności 1200 litrów, 
piany 120 litrów, agregat prądotwórczy, 
pompę pływającą, pompę szlamową, 
wyciągarkę, maszt oświetleniowy stero-
wany z kabiny pojazdu oraz zestaw do 
ratownictwa medycznego. W wydarze-
niu uczestniczyli nie tylko strażacy z oko-
licznych jednostek, ale również miesz-
kańcy Gminy Parchowo. 

- Dziękuję nie tylko stronie rządowej, 
ale także włodarzowi Panu Andrzejowi 
Dołębskiemu, który wspiera tego rodzaju 
inicjatywy – stwierdził Wojciech Megier 
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP w Bytowie i członek Zarządu Głów-
nego OSP w Warszawie. – Gmina Par-
chowo jest liderem, bo przypomnę, że 
dwa lata temu nowy samochód otrzy-
mali strażacy OSP z Parchowa. Później 
nowy samochód został przekazany do 
Nakli, a teraz do Gołczewa. Cieszę się, 
że na kolejny rok są podobne plany. Oby 
spełniły się marzenia strażaków z kolejnej 
jednostki. Dziękuję włodarzowi, że głos 
strażaków jest wysłuchany - dodał. 

Wojciech Megier podkreślił jeszcze, 
że bez odpowiedniego sprzętu i wypo-

sażenia strażacy nie są w stanie pro-
wadzić w odpowiedni sposób działań 
ratowniczo – gaśniczych. W podobnym 
tonie wypowiadali się też inni zaproszeni 
goście. Wśród nich znalazł się m.in. Piotr 
Karczewski, doradca Prezydenta RP czy 
poseł Aleksander Mrówczyński.  

- Pomysłów jest dużo i będą one suk-
cesywnie realizowane – powiedział Je-
rzy Barzowski, radny wojewódzki. – Dzięki 
przychylności wójta, miejscowego soł-
tysa oraz zaangażowaniu wielu osób w 
Gołczewie właśnie udało zorganizować 
w połowie września bieżącego roku „Bi-

twę Regionów”, w której uczestniczyły 
Koła Gospodyń Wiejskich z całego po-
wiatu bytowskiego. Z tej oceny, którą ja 
znam była to jedna z najlepiej zorgani-
zowanych tego rodzaju imprez w woje-
wództwie pomorskim. Niech ten nowy 
wóz służy strażakom z Gołczewa jak naj-
lepiej. Oczywiście jak najwięcej podczas 
ćwiczeń, a jak najmniej podczas praw-
dziwych działań. 

Strażacy z Gołczewa prezentowali już 
pojazd m.in. podczas Gminnego Święta 
Plonów oraz IV Niepodległościowego 
Biegu Orła. 

ucZniowie Zespołu sZkół w par-
chowie kibicowali piłkarZoM re-
preZenTacji polski, kTórZy wZięli 
udZiał w MisTrZosTwach świaTa 
w piłce nożnej w kaTarZe. we wTo-
rek (22.11) w sZkole ZosTał Zorga-
niZowany dZień kibica. 
- Tego dnia biało-czerwoni rozegrali 

swój pierwszy mecz na tym turnieju z re-
prezentacją Meksyku. Uczniowie przyszli 
do szkoły ubrani w barwy narodowe, a 
na trzech długich przerwach odbył się 
konkurs żonglowania piłką – relacjonuje 
Jerzy Werra, dyrektor ZS w Parchowie. 

Przypomnijmy, że podopieczni Cze-
sława Michniewicza zremisowali w tym 
spotkaniu 0:0.

kibicoWali reprezentacJi polski

W ramach  naboru „FLOREK –  wsparcie dla OSP” (II edycja 2022) jednostka 
OSP Jamno zrealizowała zadanie pn. „Podniesienie gotowości bojowej poprzez 
doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”. Zostało ono dofinan-
sowane w formie dotacji ze środków Programu Priorytetowego Ogólnopolski pro-
gram finansowania służb ratowniczych. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 6.770 
zł. Jednostka OSP Jamno otrzymała z WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW środki 
w formie dotacji w łącznej wysokości 6.000 zł. Zadanie polegało na zakupie ubrań 
specjalnych (2 komplety) i ubrań koszarowych (5 kompletów).
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W sKrócIE
 Z Barbara Węsierska, Julita Pietra-

nek, Natalia Gliszczyńska, Justyna 
Wenta-Labuda oraz Fryderyk Kla-
man to laureaci konkursu zorganizo-
wanego przez GCKiB w Parchowie 
z okazji 11.11. Zadaniem uczestników 
było zaprezentowanie, w jaki sposób 
celebrują obchody Narodowego 
Święta Niepodległości. Zdjęcia publi-
kujemy na profilu społecznościowym 
@GCKiBParchowo. Zwycięzcy w na-
grodę otrzymali okolicznościowe 
kalendarze na 2023 rok oraz Małą 
Księgę Patrioty. Nagrody ufundowa-
ne zostały przez Urząd Gminy w Par-
chowie oraz GCKiB w Parchowie. 
Gratulujemy!  
 Z W wyniku zakończenia procedu-

ry naboru na stanowisko młodszy 
bibliotekarz w Bibliotece Publicznej 
Gminy Parchowo wybrana zosta-
ła Anita Bejnerowicz, zam. w Nakli. 
Kandydatka spełniła wymagania 
formalne i kwalifikacyjne określone 
w ogłoszeniu o naborze. Podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej Komisja 
Rekrutacyjna stwierdziła, że kandy-
datka posiada odpowiednie pre-
dyspozycje, wiedzę i umiejętności 
gwarantujące prawidłowe wykony-
wanie obowiązków na powierzonym 
stanowisku. Ponadto zaprezentowa-
na przez kandydatkę wizja pracy 
spełniła wymagania i oczekiwania 
pracodawcy. 
 Z Gminne Centrum Kultury i Bibliote-

ka w Parchowie zaprasza do udzia-
łu w zajęciach: balet (poniedziałek 
godz. 15:30), z instruktorem muzyki 
i wokalne (zapisy pod nr: 664-124-
762), zumba/fitness (środa godz. 
19:00) oraz plastyczne (czwartek 
godz. 16:00). Szczegółowe informa-
cje pod nr: 59 821 44 58. 
 Z 2 lipca 2023 roku (niedziela) 

Ochotnicza Straż Pożarna z Jamna 
obchodzić będzie jubileusz 100-lecia 
działalności. To kolejny taka roczni-
ca w naszej gminie. Przypomnijmy, 
że w tym roku identyczną obchodzili 
strażacy z OSP w Nakli i OSP w Goł-
czewie. 
 Z Sołtys Sylczna, miejscowa Rada 

Sołecka i KGW zorganizowali 10 
grudnia w świetlicy wiejskiej spotka-
nie z okazji Mikołajek. Przewidziany 
był słodki poczęstunek, wspólne 
ubieranie choinki, dekorowanie 
ciasteczek oraz zabawy i spotkanie 
z Mikołajem. W organizacji tego wy-
darzenia włączyło się także Gminne 

Centrum Kultury i Biblioteka w Parcho-
wie. 
 Z Informujemy, że Gmina Parchowo 

przyjęła „Plan dystrybucji preparatu 
jodowego na terenie Gminy Parcho-
wo” na wypadek wystąpienia zda-
rzenia radiacyjnego. W związku z tym 
prosimy mieszkańców o zapoznanie 
się z rozmieszczeniem punktów wyda-
wania preparatu, zgodnie z miejscem 
zamieszkania/zameldowania. Przyjęty 
plan ma charakter działania prewen-
cyjnego, aby w przypadku wystą-
pienia zdarzenia radiacyjnego, mieli 
Państwo świadomość, gdzie należy 
zgłosić się po preparat. Jeśli dojdzie 
do ww. zdarzenia będzie ono komu-
nikowane w mediach, a po wydaniu 
zarządzenia przez Wojewodę Pomor-
skiego, także za pośrednictwem me-
diów lokalnych z określeniem terminu 
rozpoczęcia wydawania preparatu 
na terenie Gminy Parchowo.
 Z mieJsca WydaWania tabletek 

JodkU potasU:
- Zespół Szkół w Parchowie, ul. Kar-

tuska 19a, 77-124 Parchowo, tel. 59 
821 44 67 - (Parchowo, Frydrychowo, 
Parchowski Bór, Parchowski Młyn, Kar-
łowo, Wiślany, Zielony Dwór, Bawerni-
ca, Chośnica, Baranowo, Nowa Wieś, 
Soszyca Struga, Bylina i Żukówko).

- Szkoła Podstawowa w Nakli, ul. 
Szkolna 6, 77-127 Nakla, tel. 59 823 12 
78 – (Gołczewo, Jamno, Jamnowski 
Młyn, Jeleńcz, Grabowo Parchow-
skie, Sylczno, Garbacz, Sumin, Nakla 
i Wygoda). 

 Z Teren przed salą wiejską w Cho-
śnicy został zagospodarowany. Po-
wstała tam całoroczna infrastruktu-
ra rekreacyjna. Projekt zrealizowany 
został pn. „Plac zabaw w Chośnicy 
– spotkajmy się TAM”. Wydatek zo-
stał sfinansowany z dotacji celowej 
budżetu Województwa Pomorskie-
go w ramach programu Aktywne 
Sołectwo Pomorskie 2022, budżetu 
Gminy Parchowo i Funduszu Sołec-
kiego Sołectwa Chośnica na 2022 
rok. Zdjęcia terenu publikujemy na 
profilu społecznościowym @GCKi-
BParchowo. 
 Z 1-2 października w GCKiB w Par-

chowie zorganizowany został „Pchli 
Targ“. Do udziału w tym przedsięwzię-
ciu zgłosiło się kilkunastu wystawców, 
którzy na swoich stoiskach oferowa-
li kupującym m.in. ubrania, książki, 
drobny sprzęt AGD i RTV oraz zabawki. 
Kolejne tego rodzaju przedsięwzięcie 
zrealizowane zostanie wiosną przy-
szłego roku. 

 Z 15 października przed ZS w Par-
chowie zaparkował krwiobus RCKiK 
w Słupsku. W akcję zbiórki krwi włą-
czyło 13 dawców z całego regionu. 
10 grudnia odbyła kolejna – ostatnia 
w 2022 roku zbiórka życiodajnego 
płynu. Informację o wynikach tej ak-
cji publikujemy na profilu społeczno-
ściowym @GCKiBParchowo. 

 Z Gminne Centrum Kultury i Biblio-
teka w Parchowie rozpoczyna ak-
cję pn. „KARMA WRACA”. Jeśli nie 
jest Ci obojętny los porzuconych 
i bezdomnych zwierząt pomóż już 
dziś! Zbieramy suchą i mokrą kar-
mę oraz zabawki dla psów i kotów. 
Miejsca zbiórki: GCKiB w Parcho-
wie, WDK w Gołczewie oraz filia 
biblioteki w Nakli. Akcja trwa do 22 
grudnia 2022 roku. Partnerem akcji 
jest Fundacja „Nasze Futrzaki” z By-
towa. ZAPRASZAMY! 

 Z Uczniowie klas I – III Zespołu Szkół 
w Parchowie po raz kolejny w Dniu 
Zdrowego Śniadania (8.11.2022) 
przygotowali przepyszne, zdrowe 
śniadanie. Przygotowanie posiłku 
poprzedziły zajęcia o zasadach 
zdrowego odżywiania. Uczniowie 
wiedzą już, że Ci, którzy spożywają 
prawidłowo skomponowane śnia-
danie szybciej pracują na lekcjach, 
mają więcej pomysłów i są spraw-
niejsi fizycznie. Dzieci przyniosły ze 
sobą wszystko co było im potrzeb-
ne na zajęcia. Na stołach było 
zdrowo i kolorowo, a samodzielnie 
przygotowane śniadanie wszystkim 
bardzo smakowało.
 Z Od 3 października 2022 r. w godzi-

nach od 9:00 do 13:00 zapraszamy 
chętnych seniorów na zajęcia realizo-
wane w ramach Klubu Seniora. Szcze-
gółowe informacje w GOPS Parcho-
wo pod numerem 59 821 48 35. 
 Z GCKiB w Parchowie, Sołectwo 

Parchowo, Parafia pw. św. Mikołaja 
w Parchowie oraz OSP w Parchowie 
zorganizowało w obiekcie przy ul. Kar-
tuskiej 5 imprezę okolicznościową pn. 
„Mikołajki jak z bajki“. W programie 
było m.in. spotkanie z Mikołajem w ko-
ściele, objazd Mikołaja wozem stra-
żackim po ulicach sołectwa, występy 
artystyczne dzieci w GCKiB oraz świą-
teczne animacje z udziałem elfów. 
Podczas spotkania w GCKiB zbierane 
były środki na leczenie i rehabilitację 
Błażeja Różańskiego, podopiecznego 
Fundacji „Zdążyć z pomocą“. Relacja 
z tego wydarzenia na profilu społecz-
nościowym @GCKiBParchowo oraz 
na www.gckib-parchowo.pl. 
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TegorocZny iV niepodległo-
ściowy bieg orła ZorganiZo-
wany w 4. rocZnicę odZyskania 
prZeZ polskę niepodległości 
prZyciągnął do grabowa par-
chowskiego blisko pięćdZie-
sięciu Miłośników akTywnego 
wypocZynku. prZedsięwZięcie 
o charakTerZe ponadlokal-
nyM łącZy w sobie nie Tylko 
aspekT sporTowy, ale Także pa-
TrioTycZny. jego celeM jesT Też 
upaMięTnienie wydarZeń Z 2017 
roku, kiedy prZeZ region prZe-
sZła nisZcZycielska nawałni-
ca.

W tym miejscu w 2018 roku setki osób 
wzięło udział w akcji sadzenia lasu. Lasu, 
którego kształt to Orzeł, Godło Polski, 
które będzie widziane z lotu ptaka. Miej-
sce wybrano nieprzypadkowo, gdyż 
leży ono na ścieżce podchodzenia do 
lądowania i startu samolotów z lotniska 
w Gdańsku, a także w korytarzu po-
wietrznym prowadzącym przez Pomorze.

W tegorocznej edycji biegu udział 
wzięli pasjonaci biegów z powiatu by-
towskiego, człuchowskiego, kartuskiego 
i lęborskiego. Oprócz zawodników, któ-
rzy mierzyli się w trzech kategoriach na 
miejscu pojawili się też włodarze okolicz-
nych samorządów. Wśród gości honoro-
wych znaleźli się m.in. Piotr Karczewski – 
doradca Prezydenta RP, Jerzy Barzowski 
– radny wojewódzki, czy Mirosław Tłokiń-
ski – były polski piłkarz, legendarny na-
pastnik Widzewa Łódź. 

Do zobaczenia za rok! 

Wyniki:

 Z Dystans 5 kilometrów: 
mężczyźni:
1. Maciej Janta
2. Emilian Czarnowski
3. Piotr Kobiela
kobiety:
1. Wiktoria Gliszczyńska (nagroda od 

firmy Wireland)
2. Marta Kobiela
3. Agnieszka Okseniuk

 Z Dystans 5 kilometrów Nordic Walking:
mężczyźni:
1. Maciej Kukliński
2. Mirosław Tłokiński
3. Bogdan Adamczyk
kobiety:
1. Zofia Lipińska
2. Joanna Kuklińska
3. Olga Gliszczyńska – Klasa

 Z Dystans 10 kilometrów:
mężczyźni:
1. Dawid Janta
2. Piotr Michałowski
3. Kordian Cygert
kobiety:
1. Joanna Jereczek
2. Krystyna Barton
3. Katarzyna Czajka

gminne centrum kultury i biblioteka w parchowie dziękuje za pomoc w organi-
zacji iV niepodległościowego biegu orła, który odbył się w grabowie parchow-
skim. Wsparcia udzielili: Andrzej Dołębski, wójt Gminy Parchowo i pracownicy 
urzędu, Nadleśnictwo Lipusz, Lasy Państwowe, Starosta Bytowski Leszek Waszkie-
wicz, firma Radmor z Gdyni, firma Wireland z Bytowa, Bank Spółdzielczy z Bytowa, 
Marcin Pacyno i firma Pacino Promotion z Bytowa, Gmina Sulęczyno, Gmina Li-
pusz, OSP Gołczewo oraz OSP Sylczno.

„bieg orła” JUŻ po raz czWarty



12 GRUDZIEŃ 2022 CZAS PARCHOWA

Media nie Tylko w polsce, ale Tak-
że na świecie ZainTeresowały się 
nasadZeniaMi w ksZTałcie godła 
polski, kTóre jesT już widocZne 
na Terenie nadleśnicTwa lipusZ 
w leśnicTwie glinowo w gMi-
nie parchowo. projekT wZoru 
wyTycZyła jedna osoba, kTórej 
Zajęło To dwa dni. prZy sadZeniu 
„leśnego orła” (20 paźdZiernika 
2018 roku) wZięło udZiał blisko 
TrZy Tysiące osób i Trwało To 
sZeść godZin. wykorZysTano 
wówcZas 100 Tysięcy sadZonek 
drZew, w TyM: 23 Tysiące brZóZ, 
kTóre TworZą orle pióra, 400 
ModrZewi, kTóre sTały się koro-
ną i paZuraMi oraZ 67 Tysięcy so-
sen będących TłeM dla nasZego 
godła. dobór drZew nie był prZy-
padkowy. 
- Wiosną brzoza na tle sosnowej zie-

leni wyróżnia się jasną, świeżą zielenią 
liści, która latem stanie się intensywniej-
sza i głębsza – tłumaczy Maciej Kostka, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Lipusz. - Jesie-
nią przez około 2-3 tygodnie orzeł będzie 

złoty. Późną jesienią, przez całą zimę 
i w okresie przedwiośnia barwy sylwetce 
orła będą nadawały białe pnie drzew 
na tle leśnego gruntu – dodaje. 

„Leśny Orzeł” został zasadzony w 2018 
roku z okazji setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości w miejscu, 
gdzie znajdowało się epicentrum nisz-
czycielskiego huraganu, który w sierpniu 
2017 roku spustoszył Kaszuby. W Nad-
leśnictwie Lipusz powalonych zostało 
wówczas 2,3 mln metrów sześciennych 
drzew! Orzeł z Leśnictwa Glinowo walczy 
o tytuł “największego na świecie wzoru 
z drzew”. W 2019 roku podczas kwalifika-

orzeł śWiatoWeJ słaWy
W gminie parchoWo

gMinne cenTruM kulTury
i bibliOteka w parchOwie
redakTor nacZelny:
łukasZ boyke

gckib: 59 821 44 58
biblioTeka: 59 821 44 91
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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cji do walki o rekord wykonano pomiary 
leśnego godła, mierzy ono dokładnie: 
99 898,26 metrów kwadratowych. Osta-
teczna decyzja, czy orzeł z drzew trafi 
do Księgi Rekordów Guinnessa zapad-
nie dopiero, gdy drzewa będą w pełni 
ukształtowane.

Akcja sadzenia lasu zainicjowana 
została wówczas przez leśników, lokal-
nych samorządowców i harcerzy Cho-
rągwi Gdańskiej ZHP. Dziś wszyscy może-
my podziwiać efekty ich pracy. Więcej 
zdjęć „Leśnego Orła” znaleźć można 
na profilu społecznościowym @GCKi-
BParchowo.
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