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Motocykle zjechały
do Parchowa

POZOSTAŁY SETKI ZDJęć, NAgRANIA I DOBRE WSPOMNIENIA – TAK NAJKRÓCEJ 
PODSuMOWAć MOŻNA TEgOROCZNY MOTOfOLK KASZuBY, KTÓRY uDAŁO SIę 
W KOńCu ZORgANIZOWAć. PRZYPOMNIJMY, ŻE W ROKu uBIEgŁYM SZTANDARO-
WA IMPREZA gMINY PARCHOWO NIE ODBYŁA SIę ZE WZgLęDu NA OBOSTRZENIA 
PANDEMICZNE. DOPISAŁA NIE TYLKO POgODA, ALE RÓWNIEŻ fREKWENCJA. PO-
JAWIŁO SIę OKOŁO 200 MOTOCYKLI. BYŁY TEŻ POJAZDY ZABYTKOWE. 

i Biblioteki w Parchowie. – Organiza-
cja tego przedsięwzięcia pochłonę-
ła mnóstwo czasu, ale było warto. 

Przyjechało do nas mnóstwo osób. 
Na boisku przy ulicy Strażackiej po-
jawili się nie tylko miejscowi, ale tak-
że przyjezdni z innych województw. 
W tegorocznym Motofolk Kaszuby 
wzięli udział chociażby mieszkań-
cy Trójmiasta, Koszalina, Szczecina, 
Bydgoszczy, a nawet Lublina. I wła-
śnie Pan z Lublina pokonał najwięk-

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

- Jeżeli chodzi o pogodę, to była 
wręcz idealna – mówi Łukasz Boyke, 
dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
szy dystans, żeby do nas przyjechać. 
Pokonał ponad 700 kilometrów i jed-
nocześnie wygrał konkurs w tej ka-
tegorii. 

Oprócz konkursu na największy 
pokonany w drodze do Parchowa 
dystans był jeszcze ten na najstar-
szego uczestnika zlotu (Józef 76 lat), 
najmłodszego (Kuba 4 lata), najstar-
szy motocykl (BMW R6 1937 rok) oraz 
największa (2000 cm3) i najmniejsza 
pojemność (50 cm3). Oczywiście 
nie mogło zabraknąć „wielkiego 
żarcia”, czyli jedzenia pierogów z ja-
godami na czas. Do udziału w tej 
rywalizacji zgłosiło się osiem osób. 
Najszybciej, bo w niespełna 30 se-
kund 10 pierogów zjadł Piotr z Jeleń-
cza. Drugie miejsce zajął Przemek 
z Gdańska, zaś na trzeciej pozycji 
uplasował się Marek z Gowina koło 
Wejherowa. Laureaci wszystkich 
konkursów zostali uhonorowani na-
grodami rzeczowymi. 

- Wśród nagród były głównie 
materiały promocyjne przekazane 
przez sponsorów. Oprócz darmo-
wych gadżetów, które rozdyspono-
waliśmy głównie wśród motocykli-
stów, praktycznie w mgnieniu oka 
rozeszło się jeszcze 50 litrów darmo-

Gminne Centrum Kultury i Biblio-
teka w Parchowie dziękuje wszyst-
kim zaangażowanym w organizację 
tegorocznego Motofolk Kaszuby. 
Szczególne podziękowania kieruje-
my do: wójta Gminy Parchowo An-
drzeja Dołębskiego, radnych Rady 
Gminy Parchowo, strażaków OSP 
z Gminy Parchowo, KGW Sylczno, 
KGW Jamno, KGW Gołczewo oraz 
firmy Drutex z Bytowa, Ardon, Wire-
land, ZZO Sierzno i Restauracji „Sta-
cja Smaku” z Udorpia. Wsparcie 
okazał także: sklep „u Strojki” Gro-
szek z Parchowa, sklep „Lewiatan” 
z Parchowa oraz Skład Opału „Flis” 
z Parchowa. Szczególne podzięko-
wania należą się pani Krystynie Szy-
szło za przygotowanie potraw oraz 
panu Kazimierzowi Las za obsługę 
techniczną podczas imprezy. Dzię-
kujemy i do zobaczenia za rok!

14 sierpnia podczas trwania Motofolk Kaszuby 2021 w przedszkolu przy 
ul. Tartacznej w Parchowie z pomocą miejscowego Ośrodka Zdrowia zor-
ganizowano Tymczasowy Punkt Szczepień przeciwko COVID-19. Przygo-
towano 100 sztuk jednodawkowego preparatu Johnson&Johnson. Każda 
osoba, która się zaszczepiła otrzymała bon na drobny poczęstunek oraz 
wzięła udział w loterii fantowej. Do wygrania były m.in. apteczki, bido-
ny na wodę, torby materiałowe oraz plecaki. Chętnych nie brakowało. 
Ostatecznie udało się zaszczepić 94 osoby. Wszystkim zaangażowanym 
w organizację akcji serdecznie dziękujemy.

wej grochówki, 40 litrów bigosu i 8 
blach ciasta. Dziękuję radnym Rady 
Gminy Parchowo, którzy przekazali 
nam słodki poczęstunek dla moto-
cyklistów. Dodatkowo nasi pracow-
nicy przygotowali darmową kawę 
i herbatę. Myślę, że nikt nie wyszedł 
od nas głodny, bo był także darmo-
wy chleb ze smalcem i ogórkiem. 
Dodatkowo działała też strefa ga-
stronomiczna, więc na pewno każdy 
znalazł coś dla swojego podniebie-
nia - twierdzi Boyke. 

Oprócz czegoś dla ciała, było też 
coś dla ducha. Na scenie prezento-
wali się kolejno: Zespół Tańca Ludo-
wego „Leszczyniacy” ze Świdnika, 
Julia Bronk, Zespół Folklorystyczny 
„Modraki” z Parchowa, Zespół „Sło-
wiańska Dusza” oraz gwiazda wie-
czoru Zespół „Lili”. Dyskotekę pod 
gwiazdami poprowadził DJ Mati. 
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animator w Parchowie
4 i 25 sierpnia bieżącego roku 

Gminne Centrum Kultury i Biblio-
tekę w Parchowie odwiedził DJ 
Amigol, animator z wieloletnim 
doświadczeniem, który przez dwie 
godziny dostarczał dzieciom po-
zytywnych wrażeń. Podczas pierw-
szego spotkania, którym animator 
zadebiutował przed parchowską 
publicznością był pokaz iluzji, za-
jęcia ruchowe, wyścigi w workach 
i wspólny taniec. Podczas kolejne-

OSTATNI DZIEń LIPCA BYŁ TYM, KIE-
DY W PARCHOWIE PO RAZ KOLEJNY 
ZORgANIZOWANA ZOSTAŁA ZBIÓR-
KA KRWI. TYM RAZEM AKCJA POD 
NAZWą „MuNDuROWY DAR SERCA” 
ADRESOWANY BYŁ gŁOWNIE DO 
POLICJANTÓW, STRAŻAKÓW, LE-
śNIKÓW I RATOWNIKÓW MEDYCZ-
NYCH. NA OgÓLNOPOLSKI APEL 
O ODDAWANIE KRWI POD KTÓRYM 
PODPISAŁ SIę MARCIN MICHAŁKA 
ODPOWIEDZIAŁO 21 MuNDuRO-
WYCH. ŁąCZNIE uDAŁO SIę ZEBRAć 
9 LITRÓW KRWI. 

-  Bardzo dziękuję wszystkim służ-
bom mundurowym, które zaangażo-
wały się w zbiórkę krwi – mówi Marcin 
Michałka, inicjator przedsięwzięcia. 
– Wspomnieć należy m.in. o straża-
kach z OSP Półczno, OSP Nakla oraz 

mundurowy dar serca

KSRG OSP Parchowo, ale również 
funkcjonariuszach reprezentujących 
Komendę Powiatową Policji w Byto-
wie oraz Nadleśnictwo Bytów i Nad-
leśnictwo Lipusz oraz klasę munduro-
wą z ZSP Bytów. Dziękuję wszystkim 
za ten piękny dar, jakim jest właśnie 
krew, a której zwłaszcza w wakacje 

brakuje w całym kraju najbardziej. 
Nie zawiedli także honorowi 

krwiodawcy z Parchowa i okolicz-
nych miejscowości. Kolejna akcja 
zbiórki krwi w Parchowie przewidzia-
na została na 25 września bieżące-
go roku.

Zapraszamy. 

go spotkania do zajęć ruchowych 
doszedł pokaz baniek i modelowa-
nie balonów. 

A już 22 września od godziny 16:00 
do 18:00 zapraszamy wszystkie dzie-
ci z Parchowa i okolicznych miej-
scowości na kolorową watę cukro-
wą, którą osobiście przygotuje dla 
dzieci właśnie DJ Amigol. Zachęca-
my do polubienia naszego profilu 
i śledzenia bieżących komunikatów 
bowiem spotkania z animatorami 
będą odbywały się w sali widowi-
skowej GCKiB regularnie. Zaprasza-
my! 
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OD 11 LIPCA 2021 ROKu STRAŻACY OSP NAKLA MOgą OfICJALNIE KORZYSTAć 
Z NOWOCZESNEgO WOZu STRAŻACKIEgO. uROCZYSTOśCI PRZEKAZANIA WAR-
TEgO PRAWIE MILION ZŁOTYCH MERCEDESA ATEgO Z NAPęDEM 4x4 ROZPOCZę-
ŁY SIę NABOŻEńSTWEM W MIEJSCOWYM KOśCIELE.

osP nakla z nowym
wozem ratowniczym

Następnie uczestnicy ceremonii 
przemaszerowali na pobliskie bo-
isko, gdzie odbyła się część oficjal-
na. W uroczystości przekazania wozu 
wziął udział m.in. wojewoda pomor-
ski Dariusz Drelich i komendant woje-
wódzki PSP w Gdańsku, st. bryg. Piotr 
Socha. Był też doradca Prezydenta 
RP Piotr Karczewski, komendant po-
wiatowy PSP w Bytowie bryg. Dariusz 
Kaźmierczak, radny wojewódzki Je-
rzy Barzowski, prezes zarządu OSP 
w powiecie bytowskim Wojciech 
Megier, nadleśniczy Nadleśnictwa 
Bytów Radosław Grzegorczyk, nad-
leśniczy Nadleśnictwa Lipusz Maciej 
Kostka oraz komendant KPP Bytów 
insp. Andrzej Borzyszkowski. Zdaniem 
wójta Andrzeja Dołębskiego nowy 
wóz strażacki, to zasługa mieszkań-
ców całej Gminy Parchowo. 

- Samochód ten Gmina Parcho-
wo wygrała w „Bitwie o wozy” za 
największą frekwencję w drugiej tu-
rze wyborów prezydenckich, która 
w naszej gminie wyniosła 75,77 pro-
cent. Pan Prezydent Andrzej Duda 
otrzymał u nas 62,41 procent gło-
sów. Korzystając z dzisiejszego spo-
tkania chciałbym bardzo podzięko-
wać mieszkańcom Gminy Parchowo 
za obywatelską postawę i tak liczny 

udział w wyborach. Drodzy miesz-
kańcy, to dzięki wam możemy się 
tutaj dzisiaj spotkać i cieszyć tak 
pięknym nowym samochodem. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Nakli 
została założona w maju 1922 roku, 
a więc niespełna 100 lat temu. Moż-
na zatem powiedzieć, że ten samo-
chód, to prezent na stulecie istnienia 
jednostki od mieszkańców naszej 
gminy.

Nowoczesny pojazd ratowniczo-
gaśniczy przyda się strażakom tym 
bardziej, że od 2017 roku służą w eli-
tarnej grupie ratowników. 

- OSP w Nakli liczy 83 dobrze wy-
szkolonych i wyposażonych stra-
żaków, którzy o każdej porze dnia 
i nocy są gotowi do niesienia pomo-
cy. Od 1 maja 2017 roku strażacy 
z Nakli należą do Krajowego Syste-

mu Ratowniczo-Gaśniczego. Nowy 
wóz strażacki jest w pełni przystoso-
wany do działań także w trudnym 
terenie, także w terenie leśnym, który 
pokrywa Gminę Parchowo w 52 pro-
centach. Mam nadzieję, że nowy 
samochód będzie służył nam wszyst-
kim przez lata. Strażakom życzę czę-
stych wyjazdów na ćwiczenia i jak 
najmniej wyjazdów do akcji.  

Samochód warty prawie 823 tys. 
złotych został dofinansowany z Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego  (400 tys. zł) oraz Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (400 tys. zł). 
W zakupie partycypowała Gmina 
Parchowo oraz OSP Nakla, które 
łącznie przekazały na ten cel prawie 
23 tys. zł. Parchowo, to jedna z gmin 
na Pomorzu, w której odnotowano 
największą frekwencję w czasie dru-
giej tury wyborów prezydenckich 
w 2020 roku. 

- Cieszę się, że mogę być tu z miesz-
kańcami i strażakami – stwierdził Da-
riusz Drelich, wojewoda pomorski. – 
Straż pożarna, to taka służba, która 
czuwa przez 7 dni w tygodniu i 24 go-
dziny na dobę. Również ta jednostka 
w ramach KSRG jest zawsze gotowa 
do działania. Trudno, by bez nowo-
czesnego sprzętu móc skutecznie 
działać. Ale sprzęt to nie wszystko, 
bo najważniejsi są ludzie, czyli w tym 
przypadku strażacy. Jesteśmy wam 
wszyscy wdzięczni za każdą prze-
prowadzoną akcję. Życzę wszystkim 
strażakom, także z Nakli, aby zawsze 
wracali z akcji ratowniczych cali 
i zdrowi. A ten samochód i sprzęt, 
którym się posługujecie nigdy was 
nie zawiódł – podkreślił wojewoda 
pomorski. 

„Bitwa o wozy” była profrekwen-
cyjną akcją w czasie wyborów pre-
zydenckich w 2020 roku. W każdym 
z byłych 49 województw, gmina do 
20 tys. mieszkańców z najwyższą fre-
kwencją w II turze wyborów prezy-
denckich otrzymała wóz strażacki. 
Oprócz Gminy Parchowo, w woje-
wództwie pomorskim nowe pojazdy 
gaśnicze trafiły także do Kosakowa 
(frekwencja 78,12 proc), Krynicy 
Morskiej (74,73 proc.) i Brus (70,87 
proc.).
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21 sierpnia na boisku w Żukówku 
odbyły się Gminne Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych z terenu Gminy 
Parchowo. Rywalizacja połączona 
była z uroczystością przekazania sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego 
STAR M78 do jednostki OSP Żukówko. 

W zawodach wzięło udział sześć 
młodzieżowych drużyn pożarni-
czych: pięć drużyn chłopięcych z 
jednostek OSP Parchowo, Nakla, 
Jamno, Chośnica, Żukówko oraz 
jedna drużyna dziewczęca z jed-

Przekazanie wozu dla oSP Żukówko
nostki OSP Nakla.  Zmagania skła-
dały się z dwóch części - sztafety 
pożarniczej i ćwiczenia bojowego. 
Podczas sztafety zawodnicy przeka-
zywali sobie prądownicę wodną, a 
każdy z zawodników danej drużyny 
na swoim odcinku pokonywał ja-
kąś przeszkodę. Druga konkurencja 
polegała na zbudowaniu linii gaśni-
czych, uruchomieniu motopompy i 
przewróceniu, za pomocą strumie-
nia wody, pachołków oraz tarczy. 
Wygrały drużyny, które ukończyły 
obie konkurencje w najkrótszym cza-

sie. Wyniki zawodów prezentują się 
następująco: 
 Z kategoria chłopięca:

I miejsce OSP Parchowo 
II miejsce OSP Żukówko
III miejsce OSP Nakla
IV miejsce OSP Jamno
V miejsce OSP Chośnica

 Z kategoria dziewczęca:
I miejsce OSP Nakla

Drużyny, które zajęły pierwsze 
miejsca tj. OSP Parchowo i Nakla, 
reprezentowały Gminę Parchowo 
na szczeblu powiatowym, podczas 
Powiatowych Zawodów Sportowo
-Pożarniczych dla Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, które odbyły 
się 4 września bieżącego roku na 
boisku sportowym w Studzienicach. 
Nagrody dla najlepszych w Żuków-
ku wręczali: komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Byto-
wie Dariusz Kaźmierczak, wójt Gmi-
ny Parchowo Andrzej Dołębski oraz 
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Żukówku Bogdan Hnatiuk. Zwycięzcy 
otrzymali puchary oraz bony poda-
runkowe. Pozostałym drużynom wrę-
czono dyplomy i pamiątkowe statu-
etki. Po rozegranych konkurencjach 
i ogłoszeniu wyników na wszystkich 
czekał darmowy poczęstunek przy-
gotowany przez strażaków oraz GC-
KiB. 

Gminne Centrum Kultury i Bi-
blioteka oraz Zespół Szkół w Par-
chowie zorganizowały darmo-
wy wyjazd dla dzieci do kina 
„Albatros” w Bytowie. Grupa 
dzieci i kilku opiekunów obej-
rzało 9 sierpnia podczas seansu 
zamkniętego bajkę pt. „Kraina 
Smoków”.

30 sierpnia natomiast wypeł-
niony dziećmi autokar wyjechał 
na kolejny darmowy seans. Tym 
razem był to film familijny „Lassie, 
wróć”. 

Obie eskapady należy zali-
czyć do udanych, a GCKiB dzię-
kuje dyrektorowi ZS w Parchowie 
za okazane wsparcie!

wyjazd
do kina2 lipca 2021 roku w Wiejskim Domu 

Kultury w Gołczewie odbył się XII 
Zjazd Oddziału Gminnego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Parchowie. Na 33 delegatów 
w zjeździe uczestniczyło 32, co stano-
wi 96,97 %. Oprócz strażaków w zjeź-
dzie uczestniczyli m.in. nadleśniczy 
Nadleśnictwa Lipusz Maciej Kostka, 
przedstawiciel Komendy Powiatowej 
Policji w Bytowie Damian Chamier 
Gliszczyński, przewodniczący Rady 
Gminy w Parchowie Waldemar Jaku-
bek oraz dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Biblioteki w Parchowie Łu-
kasz Boyke. Uczestnicy zjazdu wybrali 
członków Zarządu Oddziału Gmin-
nego Związku OSP RP w Parchowie, 
delegatów na Zjazd Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP i przedstawicieli 

do Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku na kolejną 5-letnią kadencję. 
Skład Zarządu nieznacznie ulegał 
zmianie. Funkcję prezesa wciąż pełni 
Tomasz Majkowski, funkcję komen-
danta gminnego Wiesław Kinowski, 
natomiast funkcję sekretarza objęła 
Magdalena Jakubek.

zjazd StraŻaków
ochotników w gołczewie
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Małogrzata Górna – Saniternik, 
Anna Żylis i Grzegorz Puchacz spę-
dzili w tym roku najwięcej czasu pra-
cując z dziećmi i młodzieżą podczas 
wakacyjnych warsztatów plastycz-
nych w WDK Gołczewo. Tematem 
przewodnim tegorocznych zajęć 
była m.in. woda. 

- Warsztaty artystyczne zorgani-
zowaliśmy w tym roku pod hasłem 
„W zgodzie z naturą” - mówi Małgo-
rzata Górna – Saniternik, która pra-
cowała z dziećmi i młodzieżą w WDK 
Gołczewo. – Właśnie w tym kierunku 
się poruszaliśmy. Głównie koncen-
trowaliśmy się na kwestii wody w róż-
nych odsłonach. Mieliśmy wodę, 
która była malowana na płaskiej 
powierzchni, wodę która była trój-
wymiarowa w postaci akwarium pu-
dełkowego i wodę w słoikach z ka-
mykami, piaskiem i muszlami oraz 
rybami na zewnątrz.  

Małgorzata Górna-Saniternik jest 
absolwentką PWSP w Łodzi. Dyplom 
obroniła w 1987. Zajmuje się malar-
stwem, kolażem, tkaniną unikato-
wą, ubiorem, rzeźbą, wyplataniem 
obiektów przestrzennych z wikliny, 
aranżacją wnętrz, tkaniną i dziani-
ną artystyczną oraz ubiorem unika-
towym i bielizną. Uczestniczka wielu 
wystaw i pokazów mody w kraju, 

warSztaty PlaStyczne z łódzkiMi
artyStaMi w gołczewie

a także za granicą, między innymi 
w Kanadzie, Francji, Niemczech, 
Wielkiej Brytanii i na Litwie. W tym 
roku w Gołczewie oprócz wody 
ważne były też zdaniem artystów te 
elementy otoczenia, z którymi mamy 
do czynienia na co dzień. 

- Ponadto dzieci zbierały korzenie, 
konary czy kamienie – tłumaczy ar-
tystka. – Chodziło mi o to, żeby do-
strzec w rzeczach, z którymi mamy 
do czynienia na co dzień coś wyjąt-
kowego. Dzieci chętnie współpraco-
wały i angażowały się we wszystkie 
zadania. Okazało się, że frekwen-
cja dopisała, bo najmłodsi chętnie 
uczestniczyli w zajęciach. Atmosfera 
była bardzo przyjemna i myślę, że 
tegoroczne warsztaty możemy bez 

18 lipca w kościele św. Mikołaja 
w Parchowie odbyło się uroczyste 
nabożeństwo z udziałem Zespołu 
Pieśni i Tańca „Ziemia Żywiecka”. 
Po mszy świętej organizatorzy za-
planowali krótki występ artystów. 
Przedsięwzięcie zorganizowało GC-
KiB w Parchowie, Andrzej Dołębski 
- wójt Gminy Parchowo, ks. Antonii 
Mazur oraz Jan Brodka - kierownik 
zespołu. 

Zespół, który zagościł w Parcho-
wie koncertował już w całej Polsce. 
Odwiedził cztery kontynenty i ponad 
dwadzieścia państw świata - peł-
niąc rolę ambasadora Kultury Pol-
skiej, zdobył niezliczoną ilość nagród 
oraz wyróżnień. „Ziemia Żywiecka” 
za swoją działalność artystyczną 
otrzymała liczne dyplomy, listy gra-
tulacyjne oraz medale: za zasługi 

„zieMia Żywiecka” w Parchowie

dla Miasta Żywca, za zasługi dla 
województwa bielskiego i śląskiego, 
Towarzystwa „Polonia”, miasta Oło-

muniec, Vittel, Blanzy, Annemasse, 
Tulle, Drezna, San Saverino Marco 
i Salonik. 

wątpienia zaliczyć do udanych. 
Tegoroczne warsztaty artystyczne 

w Gołczewie trwały 6 dni. Już teraz 
artyści z Łodzi, którzy regularnie od-
wiedzają Gminę Parchowo zapowie-
dzieli, że ze względu na zainteresowa-
nie przedsięwzięciem przyszłoroczne 
zajęcia powinny trwać zdecydowa-
nie dłużej. Podobnego zdania jest 
także wójt Gminy Parchowo. 

- Cieszymy się, że możemy go-
ścić w naszym regionie tak utalen-
towanych i utytułowanych artystów 
– twierdzi wójt Andrzej Dołębski. – 
Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
uda się zorganizować także ple-
nery malarskie, które spotykają się 
z ogromnym zainteresowaniem – 
dodaje włodarz. 



7WRZESIEŃ 2021CZAS PARCHOWA

BOŻENA PŁOTKA – MRuK WSPÓLNIE Z JOANNą MARMOŁOWSKą BęDą REPRE-
ZENTOWAć gMINę PARCHOWO, A DOKŁADNIE KgW „gOŁCZEWSKIE BABECZKI” 
W WARSZAWIE. OBIE PANIE ZDOBYŁY TYTuŁ MISS PuBLICZNOśCI W SWO-
ICH KATEgORIACH WIEKOWYCH PODCZAS fESTIWALu „POLSKA OD KuCHNI” 
W PARSZCZYCACH (gM. KROKOWA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM). OgÓLNO-
POLSKI fINAŁ KOBIECEJ RYWALIZACJI ODBęDZIE SIę 25 WRZEśNIA NA STADIO-
NIE NARODOWYM. 

„gołczewSkie babeczki” 
jadą do warSzawy

- Oczywiście jesteśmy dumne z na-
szych dziewczyn – twierdzi Danuta 
Grzenkowska, szefowa KGW „Goł-
czewskie Babeczki”. – Na scenie 
zaprezentowały się w trzech odsło-
nach: stroju codziennym, regional-
nym i wieczorowym. Obie zachwy-

ciły swoim usposobieniem i zdaniem 
publiczności okazały się najlepsze. 
Przed nami wyjazd do stolicy. Przygo-
towania zaczęłyśmy już na początku 
sierpnia. Mamy nadzieję, że wszystko 
pójdzie po naszej myśli. Wyjazd do 
Warszawy połączymy na pewno ze 

zwiedzaniem stolicy. Niewykluczone, 
że zostaniemy tam nawet kilka dni – 
dodaje z uśmiechem Grzenkowska. 

Szefowa „Gołczewskich Babe-
czek” była przekonana, że reprezen-
tantki ich KGW zostaną dostrzeżone. 

- Można było wziąć udział we 
wszystkich wskazanych w regulaminie 
konkurencjach, bądź zgłosić się tylko 
do jednej wybranej - tłumaczy Da-
nuta Grzenkowska. - Przez pandemię 
i brak spotkań nie wyrobiłybyśmy się 
z przygotowaniem do innych katego-
rii, więc postanowiłyśmy wziąć udział 
w konkursie piękności. Do 45 lat od 
razu wybrałyśmy Asię. Bożenka też 
była łatwym wyborem, bo to nie tyl-
ko ładna buzia, ale też wszechstronne 
zdolności. Tańczy w bytowskim zespo-
le kaszubskim, udziela się w Modra-
kach. Wiedziałyśmy, że dobrze zapre-
zentuje się na scenie – dodaje. 

Jak zakończyły się finałowe pre-
zentacje Bożeny Płotka – Mruk i Jo-
anny Marmołowskiej w Warszawie? 
Po te i wiele innych ciekawych in-
formacji zapraszamy na profil spo-
łecznościowy Gminnego Centrum 
Kultury i Biblioteki w Parchowie oraz 
stronę internetową www.gckib-par-
chowo.pl. 

Teatr „Brzozaki” z Chośnicy, który 
pracuje pod bacznym okiem Ewy 
Orzechowskiej podsumował wa-
kacyjną aktywność. Warsztaty ar-
tystyczne, zajęcia plenerowe czy 
wycieczki rowerowe to tylko niektó-
re punkty wakacyjnego harmono-

„brzozaki” nie PróŻnowały
gramu zajęć. „Brzozaki” pracowa-
ły nie tylko pod okiem samej Ewy 
Orzechowskiej, ale również Laury Fo-
remskiej, Beaty Korynt czy Agnieszki 
Maćkowiak. 

- Agnieszka jest nadzwyczajną 
artystką i mieliśmy wielkie szczęście 

że znalazła czas dla „Brzozaków”, 
bo podczas wakacji prowadzi też 
warsztaty dla dzieci w Poznaniu 
– mówi Ewa Orzechowska, instruk-
torka Teatru „Brzozaki” z Chośnicy. 
- Agnieszka jest nie tylko kierowni-
kiem wydziału linorytu w Katedrze 
Grafiki na Uniwersytecie Artystycz-
nym w Poznaniu, ale jej prace są 
wielokrotnie nagradzane w Polsce 
i w międzynarodowych konkursach. 
Ostatnio zdobyła nagrodę specjal-
ną na Międzynarodowym Trienna-
le Grafiki w Krakowie. Obiecała też 
że niebawem znowu nas odwiedzi. 
Zaprosiła nas też do pracowni w Po-
znaniu – dodaje Orzechowska.  

Wakacyjne zajęcia „Brzozaków” 
zwieńczyło w ostatnim tygodniu 
sierpnia ognisko z kiełbaskami oraz 
drobnym poczęstunkiem ufundowa-
nym przez Gminne Centrum Kultury 
i Bibliotekę w Parchowie. 



8 WRZESIEŃ 2021 CZAS PARCHOWA

godne PoŻegnanie dwóch 
Pracownic urzędu gMiny

27 SIERPNIA BIEŻąCEgO ROKu W 
ZWIąZKu Z PRZEJśCIEM NA EME-
RYTuRę ODBYŁO SIę POŻEgNANIE 
DWÓCH DŁugOLETNICH PRACOWNIC 
uRZęDu gMINY W PARCHOWIE.

Pani Grażyna Kapiszka przepraco-
wała w Urzędzie Gminy w Parcho-
wie 40 lat, zajmowała się obsługą 
kasy i działalnością gospodarczą. 

Pani Bernadeta Majkowska w Urzę-
dzie Gminy w Parchowie przepraco-
wała 30 lat i zajmowała się gospo-
darką nieruchomościami. Podczas 
uroczystości pożegnania, która od-
była się w GCKiB była okazja, by po-
dziękować im za wieloletnią pracę 
na rzecz mieszkańców Gminy Par-
chowo i życzyć wielu lat w zdrowiu 
oraz zadowolenia z odpoczynku na 
zasłużonej emeryturze.

nowa
Powieść
romy j. Fiszer

 Z „Wzgórze miłości” – najnowsza powieść 
Romy J. Fiszer, która swoją premierę 
miała 11 sierpnia bieżącego roku do-
stępna już także w bibliotece w Parcho-
wie. Autorka opatrzyła egzemplarz oko-
licznościowym autografem.
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23 lipca na scenie Gminnego 
Centrum Kultury i Biblioteki w Par-
chowie pojawił się Mariusz Saniter-
nik, znany aktor. Zagrał w filmach 
w reżyserii: Jana Jakuba Kolskiego, 
Juliusza Machulskiego, Łukasza Wy-
lężałka, Tadeusza Słobodzianka 
i Andrzeja Wajdy. Jest laureatem 
wielu prestiżowych nagród. Artysta 
przez niemal półtorej godziny opo-
wiadał o swoich doświadczeniach 
zawodowych i życiu prywatnym. 
Mariusz Saniternik zainaugurował 
tym samym cykl spotkań „Uczę się 
od Mistrzów”, które będą systema-
tycznie organizowane przez GCKiB. 
Zachęcamy więc do polubienia 
profilu Gminnego Centrum Kultury 
i Biblioteki w Parchowie, gdzie na 
bieżąco zamieszczamy wszystkie 
aktualne informacje. 

- Zachęcam też do udostępniania 
naszych postów, bo dzięki temu za-
sięg publikowanych przez nas infor-
macji staje się jeszcze większy – mówi 
Łukasz Boyke, nowy dyrektor GCKiB 
w Parchowie. – Jednym z elemen-
tów ożywienia jednostki jest właśnie 
odświeżenie i systematyczne aktu-
alizowanie profilu na Facebooku. 
Wszystko po to, by jeszcze szybciej 
i sprawniej komunikować się z naszy-
mi odbiorcami. Uważam, że profil na 
portalu społecznościowym jest dziś 

MariuSz Saniternik na Scenie gckib

najskuteczniejszą formą komunikacji 
z otoczeniem.  Oczywiście będziemy 
pracować także nad naszą stroną 
internetową – dodaje Boyke.

Nowy dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury w Parchowie stawia na ożywie-
nie jednostki i organizację wielu cie-
kawych przedsięwzięć, które spełnią 
oczekiwania lokalnej społeczności. 

- Mam sporo pomysłów, ale póki 
co musimy obracać się w realiach 
budżetu, który został ustalony na ten 
rok. W kolejnych latach chciałbym 
już realizować swoje założenia. Poza 
tym wolałbym mówić o tym co uda-
ło się zrealizować, zamiast tego, co 
chciałbym zrobić – tłumaczy Łukasz 
Boyke. 

26 lipca wójt Gminy Parchowo 
Andrzej Dołębski wręczył najlepszym 
absolwentom klas ósmych szkół 
podstawowych w gminie bony na 
zakup nagród rzeczowych, dyplomy 
oraz drobne upominki. Celem kon-
kursu było wyróżnienie i promowa-
nie wybitnych osiągnięć  społecz-
ności uczniowskiej w roku szkolnym 
2020/2021. 

- Wszyscy zgłoszeni uczestnicy wy-
kazali się zarówno wysokimi osiągnię-
ciami naukowymi, jak również osią-
gnięciami w działalności społecznej, 
artystycznej, czy też sportowej. Do 
konkursu zgłoszono 3 uczniów z kla-
sy VIII Szkoły Podstawowej w Zespole 
Szkół w Parchowie oraz 3 uczniów z 
klasy VIII Szkoły Podstawowej w Na-
kli – tłumaczy Andrzej Dołębski, wójt 
Gminy Parchowo. – Jeśli chodzi o 
bony na zakup nagród rzeczowych, 
to wychodzę z założenia, że każdy 

sam najlepiej wie, czego mu potrze-
ba i myślę, że taka forma nagród jest 
jak najbardziej uzasadniona. 

Po przeanalizowaniu wniosków 
złożonych przez dyrektorów placó-
wek oświatowych pierwsze miejsce 

włodarz wyróŻnił PryMuSów
przypadło Annie Słomińskiej, drugie 
Małgorzacie Wolskiej zaś trzecie Bła-
żejowi Komarzańskiemu. Następne 
miejsca przypadły kolejno: Paulinie 
Biłanicz, Natalii Stenka oraz Natalii 
Osowskiej. Gratulujemy! 
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Rozmowa z ks. Jerzym Zgodą, no-
wym proboszczem Parafii św. Miko-
łaja w Parchowie.
 Z w Parchowie jest ksiądz od 19 

sierpnia. jak się tu księdzu podoba?
Tak naprawdę, to debiutuję w roli 

proboszcza. Mam 38 lat i można po-
wiedzieć, że informacja o tym, że 
będę w Parchowie proboszczem 
spadła na mnie dość niespodzie-
wanie. Wdrażam się w moje nowe 
obowiązki, sytuację i okoliczności. 
Na pewno będę musiał się zmierzyć 
z nowymi sytuacjami. Przyznam, że 
doświadczam ludzkiej życzliwości ze 
strony parafian. Widzę, że nie jestem 
z tym wszystkim sam, więc jest to dla 
mnie obiecujące, że od samego po-
czątku mogę liczyć na pomoc para-
fian.
 Z  Skąd ksiądz pochodzi i czy bliska 

jest księdzu kultura kaszubska?
Pochodzę z Wiela i z kulturą ka-

szubską jestem związany od lat. Do 
Parchowa przyszedłem z Sanktu-
arium Matki Bożej w Sianowie. Kul-
tura, tradycje i obyczaje oraz język 

nowy ProboSzcz w Parchowie

kaszubski są mi bliskie. Parafia Par-
chowo ma piękny kościół i pleba-
nię. Otoczenie też jest okazałe i na 
pewno będzie co robić. Jeśli cho-
dzi o moje plany na przyszłość? Na 
pewno chcę poznać lokalną spo-
łeczność. Chcę przyjrzeć się temu 
czym dysponuje parafia i z czasem 
będę realizować swoje doświadcze-

nia z poprzednich parafii. Żadnych 
gwałtownych ruchów na pewno nie 
planuję. Mam kilka ciekawych po-
mysłów, które chciałbym wdrożyć, 
ale o tym będę informować na bie-
żąco.
 Z  czym się ksiądz interesuje i jak 

spędza wolny czas?
Moje zainteresowania są zróżni-

cowane. Interesuję się filmem i histo-
rią kina. Lubię zajęcia artystyczne. 
W pewnym momencie mojego życia 
byłem związany z teatrem. Lubię się 
angażować w ciekawe inicjatywy. 
Jeżeli chodzi o aktywności, to bar-
dzo wciągnął mnie badminton. To 
bardzo wymagająca i wciągająca 
dyscyplina. Jeśli chodzi o zaintere-
sowania, to chciałbym jeszcze nad-
mienić, że moją dziedziną, w którą 
jestem szczególnie zaangażowany, 
to działalność misyjna. Byłem na 
studiach misjologicznych, w semina-
rium działałem w kole misyjnym i ak-
tualnie w diecezji pelplińskiej jestem 
odpowiedzialny za Dzieła misyjne 
i aktywizację w tym zakresie.

20 sierpnia Pani Wanda Jankow-
ska, mieszkanka Gminy Parchowo 
obchodziła swoje 100 urodziny. Z 
tej okazji  wójt Gminy Parchowo An-
drzej Dołębski odwiedził jubilatkę 
oraz wręczył upominek, kwiaty oraz 
list gratulacyjny. Dostojnej Jubilatce 
- Pani Wandzie Jankowskiej  składa-
my życzenia wszelkiej pomyślności 
oraz wielu kolejnych lat życia w zdro-
wiu, a także samych szczęśliwych 
chwil w gronie najbliższych.

u jubilatki
z najlePszymi
ŻyczeniaMi

w Skrócie
 Z Aplikacja !go Gmina Parchowo już dzia-

ła! Niezmiernie miło jest nam poinformować 
Państwa, że aplikacja mobilna !go Gmina 
Parchowo stworzona przez firmę Cityway 
Sp. z o.o. jest już dostępna w sklepie Google 
Play i App Store. 
 Z Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 

w Parchowie ogłasza nabór do sekcji ba-
letowej. Zajęcia taneczne zaplanowane 
zostały na 10 września w sali widowiskowej 
GCKiB w Parchowie przy ulicy Kartuskiej 5. 
Prowadząca - ANNA SĄSIADEK, solistka Te-
atru Wielkiego Opery Narodowej w Warsza-
wie. Zajęcia mają charakter otwartej lekcji 
baletu i rozpoczną się o godzinie 15:00. 
 Z Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 

w Parchowie zaprasza dzieci i młodzież do 
wzięcia udziału zajęciach plastycznych 
o charakterze patriotycznym, które zapla-
nowane zostały na 21.10 oraz 28.10. Pro-
wadząca – Aleksandra Gliszczyńska. Zapisy 
przyjmujemy pod nr 59 821 44 58. Ilość miejsc 
ograniczona. 
 Z 2 października w sali wiejskiej w Żukówku 

odbędzie się turniej ping-pong. Zapisy do ry-
walizacji przyjmowane są u sołtysa pod nu-
merem 505-136-804.
 Z 27 sierpnia bieżącego roku w Gminnym 

Centrum Kultury odbyły się warsztaty teatral-
ne z Magdaleną Sildatk, absolwentką Aka-
demii Teatralnej w Warszawie. W trzygodzin-
nych – darmowych dla zainteresowanych 
zajęciach – uczestniczyło kilkanaście osób. 
 Z Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 

w Parchowie ogłasza nabór chętnych do 
nauki gry na instrumentach. Rozpoczęcie za-

jęć z profesjonalnym instruktorem przewidy-
wane jest na wrzesień bieżącego roku. Ilość 
miejsc ograniczona. Więcej szczegółów pod 
numerem 664-124-762. Zapraszamy.
 Z Czas na samodzielnie spisanie się w Na-

rodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021 masz do momentu, gdy 
skontaktuje się z Tobą rachmistrz – nie czekaj 
do 30 września! Pamiętaj, że udział w spisie 
to twój obowiązek. Masz wiele możliwości 
zrealizowania obowiązku spisowego. Naj-
szybciej i najwygodniej zrobisz to przez Inter-
net. Wypełnij formularz online na https://spis.
gov.pl/, to zajmie tylko kilka minut. Zadzwoń 
na numer 22 279 99 99 i spisz się telefonicznie 
– rachmistrz wprowadzi do formularza Twoje 
dane. Odwiedź najbliższy urząd gminy i spisz 
się przez Internet na specjalnie utworzonym 
w tym celu stanowisku. Pamiętaj masz na 
to czas tylko do momentu, gdy skontaktuje 
się z Tobą rachmistrz. Rachmistrzowie spiso-
wi przeprowadzają wywiady bezpośrednie 
oraz wywiady telefoniczne. Kontaktu ze 
strony rachmistrza mogą spodziewać się 
osoby, które dotychczas nie spisały się sa-
modzielnie przez Internet lub telefon na in-
folinii spisowej. W przypadku wywiadów te-
lefonicznych, niezależnie od województwa, 
rachmistrzowie dzwonią z numerów: 22 828 
88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrz może rów-
nież zapukać do drzwi naszego mieszkania 
w celu przeprowadzenia wywiadu bezpo-
średniego. Przypominamy, że zgodnie z art. 
17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 
r., nie można odmówić przekazania danych 
rachmistrzowi kontaktującemu się z osoba-
mi fizycznymi objętymi spisem. 
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gMINA PARCHOWO WSPÓLNIE Z gMINNYM OśRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ 
W PARCHOWIE REALIZuJE PROJEKT PARTNERSKI DOfINANSOWANY Z fuNDuSZY 
EuROPEJSKICH „SENIO-RITA - REHABILITACJA, INTEgRACJA, TELEOPIEKA I ASY-
STENTuRA DLA SENIORÓW, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH 
ORAZ ICH OPIEKuNÓW W POWIECIE BYTOWSKIM”. PROJEKT ADRESOWANY 
JEST DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOśCIAMI I DO SENIORÓW ZAMIESZKuJą-
CYCH W REgIONIE.
Celem projektu jest dostęp do zin-

dywidualizowanych usług społecz-
nych dla seniorów, osób  z  niepeł-
nosprawnościami i ich opiekunów. 
Działania w projekcie zostały zapla-
nowane na okres  od 1 grudnia 2020 
roku do 30 czerwca 2023 roku. Na 
potrzeby realizacji projektu powstał 
Punkt Usług Społecznych przy GOPS 
w Parchowie, gdzie w godzinach 
pracy ośrodka można się kontakto-
wać w sprawach projektu. Specjali-
ści Usług Socjalnych w GOPS  prze-
prowadzają rekrutację uczestników 
projektu oraz organizują i koordynu-
ją wdrażanie usług. Nowością dla 
mieszkańców Gminy Parchowo jest 
bezpłatny system teleopieki domo-
wej dla osób, które tego najbardziej 
potrzebują.

 - Wprowadzamy świadczenie są-
siedzkich usług opiekuńczych i usług 
asystentów osobistych osób z nie-
pełnosprawnościami, którzy będą 
z osobami starszymi czy niepełno-
sprawnymi m.in. ułatwiać korzysta-
nie z działań w ramach naszego pro-
jektu, pomagać w robieniu zakupów 
czy też towarzyszyć podczas space-
rów – wyjaśnia Marta Lutz z GOPS 
w Parchowie.

Największym powodzeniem cie-
szą się usługi rehabilitacji domowej, 
w ramach których uczestnicy pro-
jektu skorzystają z pakietów 10 wizyt 
rehabilitacji domowej. Usprawnie-
niu  i poprawie zdrowia służą też za-

gotowany przez „Gołczewskie Ba-
beczki”. Nie zabrakło smacznego 
bigosu, ciast i pieczonych wafli. Pik-
nik był okazją do zabawy i spędze-
nia wspólnie czasu przez naszych 
seniorów i osoby z niepełnospraw-
nościami. Zaplanowaliśmy szereg 
atrakcyjnych wyjazdów i imprez inte-
gracyjnych dla uczestników nasze-
go projektu – mówi kierownik GOPS 
w Parchowie, Katarzyna Wirkus.

W ramach projektu pomyślano 
również o opiekunach osób z nie-
pełnosprawnościami. Już odbyły się 
pierwsze szkolenia dla opiekunów 
osób zależnych. Prowadzone będzie 
poradnictwo oraz pomoc w uzyska-
niu informacji umożliwiających po-
ruszanie się po różnych systemach 
wsparcia. 

- Bardzo ważnym elementem re-
alizacji projektu jest zbudowanie 
wolontariatu i wyłonienie liderów 
środowiska lokalnego, którzy będą 
inicjować proces zmiany w celu ani-
mowania społeczności lokalnej. Ta-
kie osoby z pewnością są w naszej 
gminie, potrzebują być może wspar-
cia i zachęty, żeby zacząć działać 
– mówi Katarzyna Wirkus. – Liczymy, 
że uda się w Gminie Parchowo po-
wołać Społeczną Radę Seniorów, 
która mogłaby działać na rzecz 
osób starszych opiniując i doradza-
jąc przy podejmowaniu decyzji istot-
nych z punktu widzenia dobrostanu 
seniorów. 

Najważniejsze, że w każdym cza-
sie można jeszcze zadeklarować 
swój udział w projekcie. Pracownicy 
GOPS w Parchowie zachęcają do 
kontaktu osoby w wieku 60+ oraz te 
posiadające orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności. Można to zro-
bić osobiście bądź telefonicznie pod 
numerem tel. 59 821 48 36.  

Senio-rita ruSzył na dobre

jęcia profilaktyczno- ruchowe, do-
stosowane do potrzeb i możliwości 
naszych uczestników.  W pakiecie 
prozdrowotnych działań zaplano-
waliśmy też wykłady między innymi 
z lekarzami specjalistami, ratowni-
kiem medycznym, zielarką i diete-
tyczką. 

Przy PCPR w Bytowie zostanie 
utworzona wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego, z którego nie-
odpłatnie będą mogły skorzystać  
osoby potrzebujące np. łóżka re-
habilitacyjnego, sprzętu usprawnia-
jącego, czy wózka inwalidzkiego. 
Nasi mieszkańcy będą mogli również 
skorzystać z mobilnego poradnic-
twa dla osób niesamodzielnych i ich 
opiekunów, czyli domowych wizyt 
psychologa. 

- Od lipca odbywają się w każ-
dy czwartek od godziny 9:00 do 
13:00 w sali widowiskowej GCKiB 
w Parchowie warsztaty animacyjne 
prowadzone przez panią Danutę 
Grzenkowską. Są to zajęcia rozwija-
jące zainteresowania, usprawniają-
ce i integrujące grupę uczestników. 
Odbędą się także zajęcia plastycz-
ne, kulinarne czy rękodzielnicze – tłu-
maczy Marta Lutz, pracownica par-
chowskiego GOPS. 

31 lipca odbył się festyn promują-
cy działania projektowe. Uczestnicy 
brali udział w konkursach z nagro-
dami, zabawach integracyjnych 
i obejrzeli program artystyczny przy-
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19-20 czerwca nad jeziorem Mausz, odbyły się XVIII 
Ogólnopolskie Regaty Jachtów Żaglowych Sterowa-
nych Radiem, które były eliminacją do Mistrzostw Polski 
w klasie F5-E. Organizatorem tych zawodów była Gmi-
na Parchowo. W dwudniowej rywalizacji uczestniczyło 
40 zawodników z różnych stron Polski. Nad jezioro Mausz 
przyjechali zawodnicy m. in. z Krakowa, Gdańska, Gdyni, 
Szczecina, Poznania, Wejherowa, Świdwina, Piszcza. Nie 
mogło zabraknąć gospodarzy z Parchowa. Wśród męż-
czyzn w zawodach o wygraną walczyła jedna kobieta, 
Anna Klejsza z Krakowa. 

- Warunki do żeglowania na Jeziorze Mausz były dobre 
i przeprowadzono wszystkie zaplanowane biegi. Swoją 
wyśmienitą klasę pokazał Janek Springer, zawodnik Jacht 
Klubu Morskiego „Roda” w Gdyni, aktualny Mistrz Świa-
ta w dwóch klasach. Janek nie tak dawno na wodach 
Zatoki Puckiej pokonał całą plejadę żeglarzy, włącznie 
z zawodnikami RJK PZPOW „Bliza” Wejherowo. I tym ra-
zem wygrał Jan Springer, przed zawodnikiem gospoda-
rzy Bartłomiejem Jereczkiem i zawodnikiem RJK PZPOW 
„Bliza” Wejherowo, Mieczysławem Mullerem – relacjonuje 
Edmund Wrycz Rekowski z Grupy Modelarskiej „Mausz”. 

W kategorii juniorów triumfował Kacper Konkol z RJK 
PZPOW „Bliza” Wejherowo, który był przed Błażejem Dą-
drowskim, również reprezentującym RJK PZPOW „Bliza” 
Wejherowo. Najniższe miejsce na podium zajął Wiktor Per-
skiewicz z SM Osiedle Świdwin. W kategorii młodzików całe 
podium zajęli żeglarze z RJK PZPOW „Bliza „ Wejherowo. 
Zwyciężył Maksymilian Krampa przed braćmi Igorem i Bła-
żejem Pawłowicz. W kategorii drużynowej, pierwsze miej-
sce zajął RJK PZPOW „Bliza „ Wejherowo, wyprzedzając 
Spółdzielnię Mieszkaniową ze Świdwina i Radiojachting 
Szczecin. Kolejne zawody radiojachtingowcy zaplanowali 
na 26-29 sierpnia w Wągrowcu. Po wszystkie aktualne in-
formacje zapraszamy na profil społecznościowy Gminne-
go Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie.

bartłoMiej jareczek znów na PodiuM

 Z Seniorzy 
1. Jan Springer – JKM „Roda” Gdynia
2. Bartłomiej Jereczek Wirland Mausz Parchowo
3. Mieczysław Muller - RJK PZPOW „Bliza” Wejherowo

 Z Juniorzy
1. Kacper Konkol - RJK PZPOW „Bliza” Wejherowo
2. Błażej Dąbrowski - RJK PZPOW „Bliza” Wejherowo
3. Wiktor Perskiewicz – SM Osiedle Świdwin

 Z Młodzicy
1. Maksymilian Krampa - RJK PZPOW „Bliza” Wejhe-

rowo
2. Ex. Igor Pawłowicz – RJK PZPOW „Bliza” Wejherowo
Ex. Błażej Pawłowicz – RJK PZPOW „Bliza” Wejherowo

 Z Oldboje
1. Cezary Salamaj - Radiojachting Szczecin
2. Eugeniusz Ginter YKRP
3. Zbigniew Piskorz - SM Osiedle Świdwin

 Z Klasyfikacja Zespołowa
1. RJK PZPOW „Bliza” Wejherowo
2. SM Osiedle Świdwin
3. Radiojachting Szczecin

wyniki regat

 Z 28 sierpnia podczas „Zakończenia wakacji” w Parchowie rozstrzy-
gnięte zostały rozgrywki w piłce plażowej o puchar sołtysa Parcho-
wa. Pierwsze miejsce zajęła drużyna „RodzinkaPl”, drugie „TurboP-
tysie”, a trzecie „Kopytniki”. Oprócz statuetek laureaci otrzymali 
upominki, gadżety oraz sprzęt sportowy.

 Z Rozgrywki piłki plażowej, warcaby, chińczyk, tenis stołowy oraz 
dmuchańce - to tylko część atrakcji, z których można było skorzy-
stać uczestnicząc w festynie rodzinnym, który zorganizowany został 
17 lipca na przystani przy jeziorze Żukowskim w Żukówku. Przedsię-
wzięcie współorganizowało GCKiB w Parchowie.


