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GCKiB ma SWOJE lOGO

gmina parchowo otrzymaŁa dofinansowanie na wszystkie 3 zŁożone 
projekty z rządowego funduszu polski Ład:  programu inwestycji 
strategicznych. edycja ii

1. Budowa ul. Leśnej w Parchowie 
– kwota dofinansowania 1.788.850 zł, 
udział własny - 94.150 zł.

2. Budowa obiektu Centrum Informa-
cji Turystycznej wraz z pomieszczeniami 
administracji samorządowej w Parcho-
wie - 4.995.000 zł, udział własny - 555.000 
zł.

3. Uporządkowanie infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej na terenie Gmi-
ny Parchowo - etap II – kwota dofinan-
sowania - 3.206.158 zł, wkład własny – 
174.000 zł.

Łączna kwota dofinansowania 
9.990.008 złotych

pan marcin michaŁek z parcho-
wa zostaŁ laureatem i zdobywcą 
nagrody w konkursie na opra-
cowanie znaku graficznego - 
logo gminnego centrum kultury 
i biblioteki w parchowie. od dziś 
możecie utożsamiać nas wŁaśnie 
z tym znakiem! 
- Wybór nie był łatwy, bo łącznie 

wpłynęło do nas ponad 40 projektów 
i propozycji – tłumaczy Łukasz Boyke, 
dyrektor GCKiB w Parchowie. - Co cie-
kawe napływały do nas sukcesywnie 
nie tylko z Parchowa i okolicznych miej-
scowości, ale również innych regionów 
Polski. Gratuluję zwycięzcy i dziękuję 
pozostałym uczestnikom konkursu za 
nadesłane propozycje. 

Nadesłane projekty oceniła Komisja 
Konkursowa, w skład której oprócz dy-
rektora GCKiB w Parchowie wchodził 
instruktor Edmund Wrycz Rekowski oraz 
ilustratorka książek Aleksandra Gliszczyń-
ska.
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„NIe ByŁo Nas, ByŁ Las,
NIe BędzIe Nas, BędzIe Las”

dyrekTorzy Na koLejNe 5 LaT
26 kwietnia bieżącego roku w urzędzie gminy w parcho-
wie wójt andrzej doŁębski wręczyŁ powierzenia peŁnie-
nia funkcji dyrektora zespoŁu szkóŁ w parchowie panu 
jerzemu werra oraz dyrektora szkoŁy podstawowej im. 
janusza korczaka w nakli panu janowi pyrcha. nominacje 
obejmują czas peŁnienia funkcji od 1 września 2022 r. do 
31.08.2027 r. 
 

- Życzymy Panom dyrektorom wytrwałości, sukcesów, a także 
satysfakcji w jakże niełatwej pracy pedagogicznej – stwierdził 
podczas spotkania z dyrektorami włodarz Gminy Parchowo. 
Niech sukcesom zawodowym towarzyszy także wszelka pomyśl-
ność w życiu prywatnym – dodał wójt Dołębski.

nie przeszkodziŁ ani deszcz, ani śnieg w akcji sadzenia lasu, która zor-
ganizowana zostaŁa na początku kwietnia przez nadleśnictwo lipusz, 
urząd gminy w parchowie oraz gminne centrum kultury i bibliotekę 
w parchowie. 

nizowanej akcji było odtwarzanie 
terenów zniszczonych przez nawał-
nicę w sierpniu 2017 roku. Przy okazji 
pozbieraliśmy trochę śmieci i spędzi-
liśmy wspólnie czas na świeżym po-
wietrzu.

Leśnicy przygotowali nie tylko 
teren, ale także kilkaset sadzonek 
dębu, buka i jawora. Czterogodzin-
na akcja zakończyła się ciepłym po-
częstunkiem nad pobliskim jeziorem. 
Dodatkowo na zakończenie wszyscy 
uczestnicy otrzymali imienne certy-
fikaty potwierdzające udział w tym 
niebagatelnym przedsięwzięciu. 
Dziękujemy, że tego dnia byliście 
z nami! 

23 kwietnia natomiast podobne 
przedsięwzięcie odbyło się w Le-
śnictwie Żółno (Gmina Parchowo) 
w Nadleśnictwie Lipusz, gdzie odby-
wa się akcja #donasadzenia. Blisko 
tysiąc uczestników z całego woje-
wództwa pomorskiego musiały na-
karmić tu „Gołczewskie Babeczki”.

- Pod bacznym okiem leśników 
wspólnie z mieszkańcami zasadzili-
śmy dla przyszłych pokoleń hektar 

nowego lasu w Leśnictwie Glinowo 
– tłumaczy Andrzej Dołębski, wójt 
Gminy Parchowo. - Celem zorga-
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75-LeCIe kzPIT „ByTów”

QUeBoNafIde w ŻUkówkU

2 maja w bytowskim centrum kultury celebrowa-
na byŁa 75. rocznica powstania kaszubskiego ze-
spoŁu pieśni i tańca „bytów”. podczas niemal trzy-
godzinnej gali licznie zgromadzona publiczność 
mogŁa podziwiać żywioŁowe tańce narodowe oraz 
te z różnych stron polski. 
Nie mogło zabraknąć akcentów z Gminy Parchowo. 

„Gołczewskie Babeczki” w przerwie zaprezentowały 
skecz kabaretowy o wyborach miss. Na zakończenie uro-
czystości podziękowania i gratulacje wydawały się nie 
mieć końca. Pamiątkowy obraz „Kaszubskie kwiaty” au-
torstwa Grzegorza Puchacza z Łodzi przekazał na ręce 
choreograf KZPiT „Bytów” Joanny Jeśmontowicz dyrektor 
GCKiB w Parchowie, Łukasz Boyke. Na scenie pojawili się 
jeszcze członkowie Zespołu Folklorystycznego „Modraki” 

z Joanną Szroeder na czele, którzy przekazali zespołowi 
z Bytowa m.in. pamiątkową rzeźbę. 

tŁumy fanów jakuba grabowskiego, czyli Quebonafide zjechaŁo 
w ostatnią niedzielę maja do sali wiejskiej w żukówku.

Miłośnikom hip-hopu z Bydgosz-
czy, Grudziądza czy Trójmiasta nie 
przeszkodziło nawet to, że informa-
cja o spontanicznym koncercie zo-
stała oficjalnie opublikowana nie-
spełna trzy godziny przed samym 
wydarzeniem. Na scenie w Żukówku 
pojawiła się także wokalistka Na-
talia Szroeder oraz raper Taco He-
mingway. Wizyta znanych artystów 
była częścią trasy „Jakub On Sta-
ge”, podczas której kolejne występy 
zapowiadane są w ostatniej chwili, 
a ich miejsce może być sporym za-
skoczeniem.

zesPóŁ „ModrakI” doCeNIoNy
W ChOJniCaCh

zespóŁ folklorystyczny „modra-
ki” z parchowa uświetnia swo-
imi występami nie tylko lokalne 
uroczystości, ale także z powo-
dzeniem reprezentuje mieszkań-
ców gminy.
Tylko w ostatnim czasie zespół pre-

zentował swoje umiejętności pod-
czas IX Ogólnopolskiego Konkursu 
„Na Szlaku Kultur”, który zorganizo-
wany został na początku maja w 
Chojnicach. Do rywalizacji zgłosiły się 
grupy z Wielkopolski, Kujaw, Dolnego 
Powiśla, Kaszub, Pomorza Zachod-
niego, Dolnego Śląska i Ziemi Lubu-
skiej. W ostatecznym rozrachunku 
kapela „Modraki” zdobyła I miejsce. 

Dodatkowo zespół otrzymał wyróż-
nienie. Nagrania z tego wydarzenia 

obejrzeć można m.in. na profilu FB: @
GCKiBParchowo. Zapraszamy!
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dzIeń dzIeCka TeŻ w ParChowIe
tegoroczne gminne obchody dnia dziecka w parchowie z pewnością 
zapiszą się na dŁugo w pamięci najmŁodszych.

4 czerwca na stadionie przy uli-
cy Strażackiej pojawili się nie tylko 
strażacy OSP Parchowo i policjanci 
z KPP w Bytów, ale także żołnierze 
z Morskiej Jednostki Rakietowej z Sie-
mirowic. Dopisała nie tylko pogoda, 
ale także frekwencja. 

- Zainteresowani mogli nie tyl-
ko porozmawiać z żołnierzami, ale 
także obejrzeć z bliska sprzęt, który 
zamknięty jest za ogrodzeniem ko-
szar – mówi Łukasz Boyke, dyrektor 
GCKiB w Parchowie. - Na płycie 
boiska zaparkowała m.in. wyrzutnia 
rakiet NSM, wóz dowodzenia ba-
terii w systemie NSM oraz mobilna 
armata przeciwlotnicza. Sprzęt pre-
zentowało łącznie 10 wojskowych. 
Kilkugodzinna obecność wojska 
w Parchowie możliwa była dzięki 
wielomiesięcznym rozmowom z do-
wództwem Sił Zbrojnych RP – doda-
je.

Na dzieci czekały także przejażdż-
ki konne oraz konkursy sprawnościo-
we z nagrodami m.in. na dmucha-

nym – trzydziestometrowym torze 
przeszkód. Była też dmuchana zjeż-
dżalnia oraz dmuchany plac zabaw 
dla mniejszych dzieci. Nie mogło 
zabraknąć baniek mydlanych, ma-
lowania twarzy oraz strefy gastro-
nomicznej i stoiska z zabawkami czy 
chłodnymi napojami. 

Gminne Centrum Kultury i Bi-
blioteka w Parchowie dziękuje za 
bezinteresowne wsparcie tego 
przedsięwzięcia: Panu Andrzejowi 
Dołębskiemu, wójtowi Gminy Par-
chowo, Panu kmdr Bogdanowi To-
maszyckiemu, dowódcy Morskiej 
Jednostki Rakietowej im. kmdr Zbi-
gniewa Przybyszewskiego z Siemiro-
wic, Pani Justynie Jakubek, Sołec-
twu Parchowo, Panu Kazimierzowi 
Las oraz Pani Alicji Rompa. 

Piknik Rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka zorganizowany został 
także w Sylcznie. Wśród atrakcji 
nie mogło zabraknąć dmucha-
nych zjeżdżalni, słodkiego poczę-
stunku oraz pieczonej kiełbasy. Tu 
w organizację włączyli się także 
uchodźcy z Ukrainy. 

- Dzięki naszej ukraińskiej rodzi-
nie mogliśmy spróbować ukra-
ińskich prawdziwych pierogów, 
które były przepyszne. Było czuć 
że włożyli w nie całe swoje serce. 
Wszystkim, którzy byli zaangażo-
wani w pomoc przy organizacji 
tego przedsięwzięcia oraz naszym 
sponsorom, na których zawsze 
możemy liczyć bardzo dziękujemy 
– przyznaje Daniela Laska, sołtys 
Sołectwa Sylczno. 

Dzień Rodziny zorganizowało także w drugi weekend czerwca w Żuków-
ku. W tym przypadku także nie mogło zabraknąć dmuchanych atrakcji, 
animacji dla najmłodszych oraz lodów i pieczonego poczęstunku. W kon-
kurencjach sportowych uczestniczyły nie tylko całe rodziny, ale też mun-
durowi z miejscowego OSP. 
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reCyTowaLI w koNkUrsIe
„PTakI I PTaszkI PoLNe”

12 maja w auli zespoŁu szkóŁ w parchowie odbyŁy się eliminacje gmin-
ne 52. konkursu recytatorskiego „ptaki i ptaszki polne”.
Komisja w składzie: Aleksandra Micha-

łek, Mirosława Kurek i Jarosława Pyrcha 
wysłuchała łącznie 106 wykonawców 
w czterech kategoriach wiekowych. 
W najliczniejszej kategorii - Grupa Przed-
szkolna - wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy oraz słodkie upominki. 

Laureaci eliminacji gminnych awan-
sowali do finału regionalnego. Nagrody 
książkowe, statuetki, dyplomy i słodkie 
upominki dla wszystkich uczestników 
etapu gminnego ufundowane zostały 
przez organizatora konkursu - Gminne 
Centrum Kultury i Bibliotekę w Parcho-
wie. Dziękujemy dyrekcji ZS w Parchowie 
za udostępnienie pomieszczeń placówki 
do przeprowadzenia konkursu.

WYniKi: 

 Z Kategoria I – klasy I – III
1. Zuzanna Wrońska – SP Parchowo
2. Michalina Michałek - SP Parchowo
3. Aleksandra Brzeska - SP Parchowo

 Z Wyróżnienia: 
Julia Wrońska – SP Parchowo
Natalia Lipska – SP Nakla 

 Z Kategoria II – klasy IV – VI 
1. Zofia Różek – SP Nakla
2. Natalia Lubecka – SP Nakla
3. Jakub Gawin – Hinca – SP Parcho-

wo
 Z Wyróżnienia:

Mateusz Gowin – SP Nakla
Zofia Hinc – SP Parchowo

 Z Kategoria III – klasy VII - VIII
1. Kinga Wrońska - SP Parchowo
2. Zuzanna Mielewczyk - SP Parchowo
3. Michalina Adamska – SP Nakla

 Z Wyróżnienia:
Nadia Treder – SP Parchowo
Paulina Dułak – SP Parchowo
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reCyTaCje w językU kaszUBskIM
w eliminacjach gminnych konkursu recytatorskiego literatury ka-
szubskiej „rodno mowa” wzięŁo udziaŁ 20 osób. recytacje oceniaŁa 
komisja konkursowa w skŁadzie: marzena reglińska, gabriela garska 
i bożena wajs.

Zwycięzcy poszczególnych ka-
tegorii otrzymali bony upominkowe 
o wartości 150 złotych. Za drugie 
miejsce 100 złotych, natomiast trze-
cia lokata skutkowała zdobyciem 
bonu o wartości 50 złotych. Dodat-
kowo laureaci otrzymali dyplomy 
oraz słodkie upominki. 

WYniKi: 
 Z Kategoria I – przedszkolna

1. Antonina Freitag
2. Maksymilian Węsierski
3. Kacper Węsierski

 Z Kategoria II – uczniowie klas I-III SP
1. Natalia Lipska
2. Marcin Majer
3. Justyna Błaszkowska

 Z Kategoria III – uczniowie klas IV-VI SP
1. Jakub Gawin – Hinca
2. Paulina Stencel
3. Antonina Zielińska

 Z  Kategoria IV – uczniowie klas VII 
– VIII SP 

1. Martyna Lubecka
Uczestnicy, którzy nie stanęli na 

podium otrzymali wyróżnienia oraz 
słodkie upominki. Do udziału w elimi-
nacjach powiatowych Konkursu Re-

cytatorskiego Literatury Kaszubskiej 
„Rodno Mowa”, które odbyły się 17 
maja w WDK w Gołczewie awanso-
wali: Antonina Freitag, Maksymilian 
Węsierski, Natalia Lipska, Marcin Ma-
jer, Jakub Gawin – Hinca, Paulina 
Stencel i Martyna Lubecka. Zarów-
no tych, jak i recytacje pozostałych 
uczestników z regionu oceniała ko-
misja w składzie: Piotr Dziekanowski 
(redaktor naczelny Kuriera Bytow-
skiego), Alina Werochowska (SP 5 
Bytów) oraz Wioleta Cyra-Bazal (SP 
Półczno), którzy wysłuchali łącznie 
25 recytatorów. 

WYniKi:
 Z Kategoria I – przedszkolna

1. Faustyna Prądzyńska – ZS Boro-
wy Młyn 

2. Antonina Freitag – ZS Parchowo
3. Maksymilian Węsierski – ZS Par-

chowo
 Z Kategoria II – uczniowie klas I-III SP

1. Natalia Lipska – SP Nakla
2. Magdalena Szewczak – SP Ja-

sień
3. Natalia Świątek – Brzezińska – SP 

Brzeźno Szlacheckie

 Z Kategoria III – uczniowie klas IV-VI 
SP

1. Nadia Krauze – ZS Borowy Młyn 
2. Marta Jerszewska – SP Jasień
3. Dominika Zelewska – SP Jasień 

 Z Kategoria IV – uczniowie klas VII – 
VIII SP

1. Patrycja Zblewska – ZS Tucho-
mie

2. Oliwia Depka Prądzyńska – ZS 
Borowy Młyn 

3. Izabella Kossak Główczewska – 
ZS Brzeźno Szlacheckie 

Na tym etapie konkursu zdoby-
cie pierwszego miejsca skutkowa-
ło nie tylko otrzymaniem statuetki, 
dyplomu oraz bonu upominkowe-
go o wartości 200 złotych, ale tak-
że zgłoszeniem do udziału w fina-
le wojewódzkim, który odbył się 
w Chmielnie. Laureaci drugich 
i trzecich miejsc także otrzymali 
statuetki, dyplomy oraz bony upo-
minkowe o wartości kolejno 150 
złotych oraz 100 złotych. Oczywi-
ście nie mogło zabraknąć słodkich 
upominków i dyplomów dla pozo-
stałych uczestników.
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blisko 50 mŁodych artystów z caŁego regionu zaprezentowaŁo swo-
je zdolności wokalne podczas XV powiatowego festiwalu piosenki 
szkolnej.

XV PowIaTowy fesTIwaL
PIoseNkI szkoLNej

Po pandemicznej przerwie prze-
słuchania w formie tradycyjnej zor-
ganizowane zostały w auli Zespołu 
Szkół w Parchowie. Laureaci po-
szczególnych kategorii otrzymali 
statuetki, dyplomy, nagrody rze-

czowe, słodkie upominki oraz pły-
ty z autografem Natalii Szroeder. 
Zmagania uczestników oceniało 
jury w składzie: Ewelina Kluczewska 
(wokalistka, laureatka wielu konkur-
sów wokalnych, pracownik BCK), 
Jan Stec (multiinstrumentalista, kie-
rownik artystyczny Kaszubskiego Ze-
społu Pieśni i Tańca „Bytów”, a tak-
że instruktor muzyczny i kapelmistrz 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej w By-
towie) oraz Dawid Trzeciński (instruk-
tor muzyczny). 

WYniKi: 
 Z Kategoria I – kl. I- II SP

1. Hanna Zander 
2. Julia Kulas
3. Paulina Lenz
Wyróżnienie: Justyna Błaszkowska, 

Lena Kuczkowska, Mary Mura.

 Z Kategoria II – kl. III-IV SP
1. Dominika Jakubek
2. Kornelia Turzyńska
3. Anna Góra
Wyróżnienie: Julia Stenka, Zuzan-

na Kruza, Jan Las. 

 Z Kategoria III – kl. V – VI SP
1. Damian Zander
2. Kinga Spierewka
3. Dominika Zelewska
Wyróżnienie: Alina Yaremiychuk, 

Amelia Chrzan, Nikodem Kapiszka, 
Bartłomiej Piankowski, Jagoda Fen-
kanin.

 Z Kategoria IV – kl. VII – VIII
1. Maja Kuczkowska
2. Agata Kułakowska
3. Magdalena Wantoch Rekow-

ska
Wyróżnienie: Szymon Nazarko, 

Zuzanna Kapiszka, Maja Zelewska, 
Wojciech Majkowski, Martyna Kosiń-
ska, Julia Majchrowska. 

coroczny ogólnopolski konkurs „liga matematyczna” zostaŁ roz-
strzygnięty. uczestniczyŁo w nim 646 uczniów, w tym 284 z klas iV, V 
i Vi szkoŁy podstawowej.
Trzeba było wykazać się rewela-

cyjną wiedzą z matematyki i przez 
cały rok szkolny sumiennie rozwią-
zywać zadania, aby mieć szansę 
na zdobycie zaszczytnego miejsca. 
Jeden z uczniów Szkoły Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka w Nakli 
- Szymon Kuczkowski (kl. V) podjął 

matematyczne wyzwanie i dzięki 
swojej solidnej pracy pod czujnym 
okiem nauczycielki matematyki 
Pani Doroty Wiatrowskiej zdobył 
tytuł finalisty oraz laureata. Roz-
danie nagród i dyplomów odbyło 
się 19 maja w Akademii Pomorskiej 
w Słupsku.

LaUreaT I fINaLIsTa
LIGI MaTeMaTyCzNej
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tegoroczne obchody nocy świętojańskiej zorganizowane zostaŁy na 
terenie przystani kajakowej nad urokliwym jeziorem w żukówku.

„wIeCzoreM Nad jezIoreM” 
w ŻUkówkU
„Wieczorem nad jeziorem” zorga-

nizowane przez Gminne Centrum 
Kultury i Bibliotekę w Parchowie oraz 
Sołectwo Żukówko mimo skwaru 
lejącego się z nieba przyciągnęło 

wielu zainteresowanych. W progra-
mie imprezy nie mogło zabraknąć 
ogniska z pieczoną kiełbasą, atrak-
cji dla najmłodszych, konkurencji 
sportowych oraz dwugodzinnego 

koncertu kapeli szantowej i zabawy 
tanecznej. Był też konkurs na naj-
piękniejszy wianek świętojański, któ-
rego laureatka otrzymała voucher 
upominkowy o wartości 100 złotych 
do salonu fryzjerskiego w Bytowie. 
Wideo z tego wydarzenia znaleźć 
można na profilu społecznościowym 
@GCKiBParchowo. 

„MaMa I ja” Na foToGrafIaCh
pani agnieszka bŁaszkowska, do-
minika toporek i ewelina kinow-
ska z parchowa zostaŁy laureat-
kami konkursu fotograficznego 
„mama i ja” zorganizowanego 
przez gckib w parchowie.

Nagrody w formie pakietu ko-
smetyków ufundowała firma AVON 
oddział Bytów. Dodatkowo zgod-
nie z wcześniejszymi założeniami 
publikujemy fotografie zwyciężczyń 

w bieżącym wydaniu Czasu Par-
chowa. Gratulujemy laureatkom 
i dziękujemy pozostałym uczestni-
kom konkursu za nadesłane zgło-
szenia. 
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100-LeCIe osP NakLa
I osP GoŁCzewo

2 lipca strażacy OSP Gołczewo tak-
że obchodzili jubileusz 100-lecia istnie-
nia jednostki. Uroczystości rozpoczęły 
się zbiórką strażaków przy miejscowej 
remizie i poświęceniem tablicy pamiąt-
kowej. Uczestnicy uroczystości przema-
szerowali następnie na pobliskie boisko, 
gdzie zgromadzeni mogli uczestniczyć 
w okolicznościowym nabożeństwie 
oraz poświęceniu i przekazaniu nowe-
go sztandaru. Po części oficjalnej przed 
zgromadzoną publicznością zaprezentowała się Orkiestra Dęta z Zapcenia, 
„Gołczewskie Babeczki”, wokalistka Julia Bronk oraz Zespół Folklorystyczny „Mo-
draki” z Parchowa. Obchody, podczas których nie mogło zabraknąć poczę-
stunku oraz atrakcji i animacji dla najmłodszych zwieńczyła zabawa taneczna.

rywaLIzaCja sTraŻaków
z GMINy ParChowo

11 czerwca na boisku przy zespole szkóŁ w parchowie w dniu przepro-
wadzone zostaŁy gminne zawody sportowo – pożarnicze dla drużyn po-
żarniczych powyżej 16 roku życia.
W zawodach wzięło udział 6 zespo-

łów - 5 drużyn męskich z jednostek OSP 
Parchowo, Sylczno, Chośnica, Gołcze-
wo i Żukówko oraz 1 drużyna damska 

reprezentująca OSP Nakla. Zawody ro-
zegrano w dwóch konkurencjach: szta-
feta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. 
Zmagania naszych strażaków obserwo-

wała licznie zgromadzona publiczność. 
Nad prawidłowością wykonywania po-
szczególnych konkurencji czuwała czte-
roosobowa komisja sędziowska. Sędzią 
głównym zawodów był kpt. Krzysztof 
Ramczykowski. Zwycięskie drużyny z OSP 
Gołczewo i OSP Nakla reprezentowały 
Gminę Parchowo na zawodach powia-
towych. 

W zawodach powiatowych zorgani-
zowanych 25 czerwca w Bytowie wystar-
towało 6 drużyn kobiecych i 10 męskich. 
Zawody zaczęły się od musztry. Później 
przyszedł czas na zmagania pożarni-
cze, czyli sztafetę pożarniczą i ćwicze-
nie bojowe. Poziom zawodów był bar-
dzo wysoki, a walka między drużynami 
mimo upału wyjątkowo zacięta. W gru-
pie dziewcząt pierwsze miejsce zajęły 
ochotniczki z Krosnowa, drugie miejsce 
przypadło Studzienicom, a trzecie Po-
myskowi Wielkiemu. W grupie chłopców 
zaś pierwsze miejsce przypadło druży-
nie z Trzebiatkowej, drugie z Niedarzy-
na, a na trzeciej pozycji uplasowali się 
ochotnicy z Gołczewa.

ostatnia sobota maja bieżącego roku (28.05) niewątpliwie zapisze się 
w historii dziaŁalności osp w nakli.
Tego dnia bowiem jednostka obcho-

dziła jubileusz 100-lecia istnienia. Było 
uroczyste nabożeństwo w kościele pa-
rafialnym i podniosły apel. Nie mogło 
zabraknąć poczęstunku dla gości oraz 
zabawy tanecznej. 

- Emocje już opadły, goście odjechali, 
a nam pozostały wspomnienia – mówi 
Mirosław Sobiecki, komendant OSP Na-
kla. - Niewątpliwie ta sobota zapisze 
się na kartach historii naszej jednostki. 
Były pokazy, medale, muzyka, łzy rado-
ści i wzruszenia. Było głośno, radośnie 
i swojsko. Dokładnie tak jak chcieliśmy. 
Widząc wszystkie uśmiechnięte twarze 
i słysząc słowa uznania wiemy, że war-
to było poświęcić kilkanaście dni i parę 
nocy, aby ten dzień wyglądał tak jak 
wyglądał. Tego wydarzenia nie udało-
by się zorganizować, gdyby nie pomoc 
przychylnych nam osób, instytucji i spon-
sorów. Dziękujemy wszystkim zaproszo-

zaproszenie Gminnego Centrum Kultury 
i Biblioteki w Parchowie. 

- Strażacka domena „Idę tam, skąd 
wszyscy uciekają przed śmiercią” powin-
na być wszystkim dobrze znana – twierdzi 
Łukasz Boyke, dyrektor GCKiB w Parcho-
wie. – Ogień ma też swoje piękne oblicze 
i to chcieliśmy zaprezentować przy okazji 
tej uroczystości – dodaje. 

Obszerną galerię zdjęć z tego wyda-
rzenia publikujemy na profilu społeczno-
ściowym @GCKiBParchowo.

nym gościom, którzy odpowiedzieli na 
nasze zaproszenie, a zwłaszcza naszym 
znajomym z sąsiednich jednostek. Miło 
jest spotkać się w innych okoliczno-
ściach niż pożar czy powódź. Tego dnia 
była z nami Ochotnicza Straż Pożarna 
Parchowo, OSP Jamno, OSP Żuków-
ko, OSP Chośnica, OSP Gołczewo, OSP 
Sylczno, OSP Sulęczyno oraz Komenda 
Powiatowa PSP Bytów. Pojawiła się tak-
że zaprzyjaźniona delegacja z Niemiec 
(OSP Friesack). Dziękujemy Wam bardzo, 
że byliście z nami w tym dniu! 

Obchody uświetniła Orkiestra Dęta 
z Zapcenia. Kulminacyjnym punktem 
tego wieczoru był występ Teatru Ognia 
„Manipura”, który przyjechał do Nakli na 
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katarzyna klaman, mieszkanka gminy parchowo na początku maja bie-
żącego roku zdobyŁa tytuŁ mistrzyni europy w bodyfitness. zawody 
rozegrano w hiszpańskiej santa susanna w hiszpanii. 

kaTarzyMa kLaMaN zosTaŁa MIsTrzyNIą

- Jadąc na te zawody wierzyłam, 
że uda mi się stanąć na podium. Nie 
chciałam zapeszać, dlatego nie 
mówiłam głośno jaki jest mój cel na 
tej imprezie. Szłam po swoje i udało 
się – tłumaczy laureatka hiszpańskiej 
rywalizacji, reprezentantka KS Ha-
rem Koszalin.  

To kolejny, wielki sukces Katarzyny 
Klaman z Jamna. Wcześniej, bo 23-
24 kwietnia atletka zajęła bowiem 
pierwsze miejsce w swojej kategorii 
w Mistrzostwach Polski w Kulturysty-
ce i Fitness zorganizowanych w Oża-
rowie Mazowieckim. Gratulujemy!

28 czerwca podczas posiedzenia Rady Gminy Parchowo, Katarzyna 
Klaman z Jamna odebrała z rąk wójta Andrzeja Dołębskiego nagrodę za 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury fizycznej. Zdjęcia z tego 
wydarzenia publikujemy na profilu społecznościowym @GCKiBParchowo. 

Klaman z zawodu jest nauczyciel-
ką wychowania fizycznego. Dlatego 
sportem zajmuje się od lat, a przynaj-
mniej od czasów studiów. Profesjo-
nalną kulturystyką zajęła się od 2018 
roku. Na co dzień mieszka w Jamnie, 
w Gminie Parchowo. W Bytowie 
pracuje prowadząc studio treningu 
personalnego, klub fitness i gabinet 
dietetyczny. Klaman jest dietetykiem 
i trenerem personalnym w jednej 
osobie. Swoją pasję połączyła z za-
wodem. Mistrzyni Europy ma obec-
nie 35 lat. Mówiąc o sobie podkreśla, 
że od zawsze była aktywna fizycznie. 

 Z Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 
w Parchowie zakończyło  realizację projek-
tu  „Sieć na kulturę” podczas którego mło-
dzież  mogła  uczestniczyć w  szkoleniach 
pn.  „Dziennikarstwo  on-line”.  Zwień-
czeniem  tego  projektu  było  m.in.  to, 
że jednostka otrzymała sprzęt kompu-
terowy  w  postaci  sześciu  laptopów. 
Posłuży on do stworzenia w najbliższej 
przyszłości ogólnodostępnej pracowni 
komputerowej  znajdującej  się  w  sie-
dzibie  jednostki  przy  ul.  Kartuskiej  5 
w Parchowie. 

 Z Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 
w Parchowie informuje, że szczegóło-
wy harmonogram imprez oraz przed-
sięwzięć organizowanych podczas 
wakacyjnej przerwy od zajęć w szkole 
opublikowany jest na www.gckib-par-
chowo.pl oraz na profilu społeczno-
ściowym @GCKiBParchowo. 
 Z 2  czerwca  Szkołę  Podstawową  im. 
Janusza  Korczaka  w  Nakli  odwiedzili 
funkcjonariusze  z  Komendy  Powiato-
wej Policji w Bytowie, by porozmawiać 
z uczniami z klas IV - VIII o bezpieczeń-
stwie w  sieci,  cyberprzemocy  i  innych 
zagrożeniach.  Młodsi  uczniowie  z  klas 
I - III poznawali tajniki pracy policjanta 
i na placu przed szkołą mogli obejrzeć 
policyjny radiowóz. 
 Z Uczniowie  klasy  VI  z  Zespołu  Szkół 
w  Parchowie  wzięli  udział  w  OGÓL-
NOPOLSKIM  PROJEKCIE  EDUKACYJNO 
–  SPOŁECZNYM  “W  cudownym  świe-
cie  z  Wami  –  niebieskimi  motylami”. 
Projekt  skierowany  był  między  innymi 

do uczniów szkół podstawowych  i  jego 
głównym celem było poszerzanie  świa-
domości  społecznej wśród dzieci  i mło-
dzieży  na  temat  autyzmu,  kształtowa-
nie właściwych postaw prospołecznych 
wśród dzieci i młodzieży, wychowanie do 
wartości takich jak empatia, wyrozumia-
łość,  szacunek  i wrażliwość.  -  Po wyko-
naniu wszystkich zadań zamieszczonych 
w formie fotorelacji w grupie projektowej 
oraz przesłaniu pracy plastycznej na ad-
res organizatora otrzymaliśmy certyfikat 
potwierdzający udział w projekcie – wy-
jaśnia Mariola Mudyn,  nauczyciel  z  Ze-
społu Szkół w Parchowie. 

 Z Dwie  uczennice  klasy  VII  Szkoły  Pod-
stawowej  im. Janusza Korczaka w Nakli: 
Maja Konkol i Michalina Adamska zdoby-
ły wyróżnienie w  konkursie  powiatowym 
zorganizowanym przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną  w  Bytowie 
pt.  „E-papieros  -  niebezpieczna moda”. 
Nagrodzona  praca  -  plakat  dotycząca 
szkodliwości  palenia  e-papierosów  oka-
zała się być na tyle pomysłowa, by przy-
kuć uwagę jurorów i uzyskać nagrodę.

 Z 6  czerwca  na  dziedzińcu  bytowskie-
go  zamku  odbył  się  piknik  ekologiczny. 
Wśród licznie zaproszonych dzieci i mło-
dzieży z powiatu bytowskiego znaleźli się 
uczniowie klasy IVA z ZS w Parchowie. Ich 
kolega z klasy Hubert Lang zajął I miejsce 
w kategorii klas I-IV w Powiatowym Kon-
kursie Plastycznym „STOP SMOG” i w na-
grodę cała klasa wzięła udział w pikniku 
zorganizowanym  z  okazji  Światowego 
Dnia  Środowiska. Hubert  za  zwycięstwo 
w  konkursie  otrzymał  pamiątkowy  dy-
plom  oraz  elektryczną  deskorolkę.  Na 

początku  czerwca  Hubert  Lang  ode-
brał  jeszcze z  rąk dyrektora Muzeum  II 
Wojny Światowej w Gdańsku nagrodę 
za  zwycięstwo  w  Wojewódzkim  Kon-
kursie Plastycznym „Krasnale, kraśnięta, 
bożęta: skrzat Kacperek i inni…” Celem 
konkursu  było  uczczenie  180.  rocznicy 
urodzin Marii Konopnickiej, autorki naj-
słynniejszej książki o krasnoludkach oraz 
plastyczne przedstawienie postaci kra-
snoludków  i  przeżywanych  przez  nich 
przygód.  W  kategorii  klas  II-IV  Hubert 
zajął I miejsce. Gratulujemy!
 Z 28  maja  uczniowie  ZS  Parchowo 
wzięli  udział  w  „XVII  RAJDZIE  PIESZYM 
Z JÓZEFEM WYBICKIM”. W tym roku wy-
stawiliśmy bardzo  silną ekipę,  składała 
się ona  z  9 uczniów, podzielonych na 
3  drużyny.  Rajd  rozpoczął  się  w  Dwo-
rze Wybickich w Sikorzynie, a zakończył 
w Muzeum Hymnu Narodowego w Bę-
dominie.  Trzeba było pokonać prawie 
trzynastokilometrową  trasę,  na  której 
przygotowano  dla  uczestników  rajdu 
zadania  sprawnościowo  –  wiedzowe. 
Nie wystarczyła tylko wiedza o autorze 
hymnu. Uczniowie musieli wykazać  się 
znajomością szyfrów, języka angielskie-
go, topografii czy umiejętnością udzie-
lania pierwszej pomocy. Za wykonane 
zadania otrzymywali punkty, które wpi-
sywano do paszportu grupy. Na mecie 
w Będominie na uczestników rajdu ocze-
kiwali  organizatorzy,  którzy  wyczerpanych 
zawodników  zaprosili  na poczęstunek. Dru-
żyna  z  Parchowa  świetnie  poradziła  sobie 
z zadaniami oraz wiedzą ogólną na temat 
patrona szkoły, zajmując I i IV miejsce w ka-
tegorii klas V-VIII oraz  II miejsce w kategorii 
klas I-IV. 

w skróCIe
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w ostatni weekend maja (27-29.05) nad jeziorem mausz zorganizowa-
na zostaŁa trzydniowa rywalizacja w XiX ogólnopolskich regatach 
jachtów żaglowych f5. do udziaŁu w zawodach zorganizowanych 
przez gminne centrum kultury i bibliotekę w parchowie zgŁosiŁo się 
kilkudziesięciu zawodników.
Wśród nich znaleźli się reprezentanci 

gospodarzy (Wireland Mausz Parcho-
wo), ale także klubów ze Szczecina, Pisz-
cza, Włocławka, Wejherowa, Poznania 
czy Świdwina. Po raz kolejny niepokona-
ny w swojej kategorii okazał się Bartło-
miej Jereczek, wychowanek sekcji mo-
delarskiej z Parchowa. 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii 
odebrali nagrody pieniężne, statuetki 
oraz dyplomy z rąk Andrzeja Dołębskie-
go, wójta Gmina Parchowo oraz Ewy 
Polzenius, przedstawicielki tytularnego 
sponsora Grupy Modelarskiej „Wireland 
Mausz Parchowo”.

Bartłomiej Jereczek nie spoczywa jed-
nak na przysłowiowych laurach. Tydzień 
później (04-05.06) reprezentant Gminy 
Parchowo zajął pierwsze miejsce w ka-
tegorii F5-E w zawodach zorganizowa-

nych w Pucku. Jereczek stanął jeszcze 
na najwyższym stopniu podium podczas 
Eliminacji do Mistrzostw Polski (11-12.06) 
we Włocławku. Warto nadmienić też, 
że w tegorocznym Pucharze Europy F5-E 
zorganizowanym w Mikołajkach (21-
22.05) Bartłomiej Jereczek zajął drugie 
miejsce w swojej kategorii. Gratulujemy! 

WYniKi
XIX ogólnopolskich regat

jachtów Żaglowych f5:
f5-M

 Z Kategoria Junior:
Pawłowicz Igor – Bliza Wejherowo
Pawłowicz Błażej – Bliza Wejherowo
Konkol Kacper – Bliza Wejherowo

 Z Kategoria Senior:
Jereczek Bartłomiej – Wireland Mausz 

Parchowo
Muller Mieczysław – Bliza Wejherowo
Mroske Jan - – Bliza Wejherowo

f5-e
 Z Kategoria Młodzik:

Pawłowicz Igor – Bliza Wejherowo
Kukowski Jakub – Czarni Pieszcz
Pawłowicz Błażej – Bliza Wejherowo
Osuch Krzysztof – Bliza Wejherowo
Barzowski Stanisław – Bliza Wejherowo
Zjawiński Łukasz – Czarni Pieszcz

 Z Kategoria Junior:
Konkol Kacper – Bliza Wejherowo
Dąbrowski Błażej – Bliza Wejherowo
Perskiewicz Wiktor – SM Osiedle Świdwin

 Z Kategoria Senior:
Jereczek Bartłomiej – Wireland Mausz 

Parchowo
Muller Mieczysław – Bliza Wejherowo
Myller Waldemar – Bliza Wejherowo

 Z Kategoria Old Boy:
Salamaj Cezary – Radiojachting 

Szczecin
Piskorz Zbigniew – SM Osiedle Świdwin
Ginter Eugeniusz - YKRP

oGóLNoPoLska rywaLIzaCja
Nad jezIoreM MaUsz

Bartłomiej Jereczek, reprezentant 
Grupy Modelarskiej „Wireland Mausz 
Parchowo” nie zwalnia tempa. 18-
19.06 podczas zawodów modeli 
jachtów żaglowych sterowanych ra-
diem w klasie F5-M zorganizowanych 
w Wągrowcu zdobył tytuł wicemistrza 
Polski. Gratulujemy!
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18 czerwca w parchowie już po raz piąty w odbyŁ się powiatowy tur-
niej mirosŁawa tŁokińskiego o puchar wójta gminy andrzeja doŁęb-
skiego dla piŁkarzy z rocznika 2011-2012.

TUrNIej MIrosŁawa TŁokIńskIeGo
o PUChar wójTa aNdrzeja doŁęBskIeGo

W zawodach współorganizowanych 
przez Gminne Centrum Kultury i Bibliote-
kę w Parchowie, Zespół Szkół w Parcho-
wie oraz Mirosława Tłokińskiego, w prze-
szłości znanego piłkarza występującego 
m.in. w Widzewie Łódź, RC Lens i Stade 
Rennais i reprezentanta Polski, udział 
wzięło 8 zespołów. Zwyciężyła Bytovia 
2011 Bytów prowadzona przez trenera 
Mateusza Krolla.

- Na samym początku apelowałem do 
młodych piłkarzy, by ten turniej był przede 
wszystkim dobrą zabawą z radosnym fut-
bolem, nie samą rywalizacją. Mam na-
dzieję, że zawodnicy, ale też ich rodzice, 
jako kibice, dobrze się u nas czuli i miło 
spędzili czas. Ten turniej to w jakimś sensie 
moje „dziecko” na parchowskiej ziemi. 
Jest pracą u podstaw z piłkarskim naryb-
kiem. Impreza stała się cyklicznym wyda-
rzeniem i niech tak zostanie. Na pewno 
będą kolejne edycje. Już myślimy o szó-
stym turnieju i o tym, jak jeszcze bardziej 
go uatrakcyjnić – powiedział przed rozpo-
częciem rywalizacji z Mirosław Tłokiński.

Walka drużyn, które zgromadziły się 
na kompleksie sportowym przy Zespole 
Szkół w Parchowie trwała blisko 5 go-
dzin. Zespoły walczyły nie tylko okazały 
puchar, medale i statuetki, ale także ty-
tuł najlepszego bramkarza, napastnika 
i zawodnika w turnieju. 

- Odkąd powstały Orliki, to dzieci 
i młodzież chętniej grają w piłkę nożną 
– twierdzi Andrzej Dołębski, wójt Gminy 
Parchowo. – Poziom tego rodzaju roz-
grywek jest wysoki co oczywiście bardzo 
cieszy. Korzystamy z obecności Pana 

Mirosława Tłokińskiego, który jest miesz-
kańcem Gminy Parchowo i chętnie 
angażuje się w kwestię propagowania 
sportu wśród dzieci i młodzieży. Oprócz 
tego turnieju mamy kilka pomysłów na 
przyszłość właśnie w kwestii upowszech-
niania aktywności wśród najmłodszych. 
W organizację tego przedsięwzięcia 
zaangażował się sztab ludzi. Wychodzę 
z założenia, że jak coś się robi, to nale-
ży robić to możliwie najlepiej. Mieliśmy 
świetnego sponsora i ciekawych gości. 
Wśród nich m.in. Pana Jana de Zeuwa, 
który w przeszłości był dyrektorem spor-

towym reprezentacji Polski prowadzonej 
przez Leo Beenhakera. Był z nami także 
Pan Piotr Karczewski, doradca Prezyden-
ta RP, czy Pan Jerzy Barzowski, radny wo-
jewódzki. Atmosfera na tegorocznym tur-
nieju była bardzo dobra. Dopisała nam 
nie tylko pogoda, ale także frekwencja 
na trybunach – dodaje włodarz. 

Wójt Dołębski zapewnił, że po pande-
micznej przerwie turniej będzie organizo-
wany cyklicznie. Pięciogodzinną relację 
wideo z tego wydarzenia publikujemy 
m.in. na www.gckib-parchowo.pl.

WYniKi:
1. Bytovia Bytów 2011
2. Kaszubia Studzienice
3. Magic Niezabyszewo
4. Bytovia Bytów 2012
5. Start Miastko
6. U-2 Bytów
7. Dolina Speranda Gałęźnia Wielka
8. ZS Parchowo

 Z Najlepszy bramkarz: Marta Zagdan 
(U-2 Bytów)

 Z Najlepszy zawodnik: Mateusz Pup-
ka Lipiński (Bytovia 2011)

 Z Najlepszy napastnik: Stanisław Ja-
kubek (Kaszubia Studzienice) 

 Z Nagroda specjalna przyznana 
przez Mirosława Tłokińskiego – Alek-
sander Jereczek ZS Parchowo


