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Szanowni Mieszkańcy

Zbliża się niezwykły czas. Wypełniony melodią kolęd i blaskiem 
strojonej choinki. Z tej okazji życzymy Wam wszystkim, aby każda 
chwila Bożego Narodzenia była wyjątkowa i niezapomniana.  
Niech pod świątecznym drzewkiem znajdzie się szczęście, życzliwość 
i wzajemne zrozumienie. A Nowy Rok niech obdaruje Was  
zdrowiem i przyniesie spełnienie najskrytszych marzeń. 

      Krzysztof Szadziewicz                                   Marcin Szulc
Przewodniczący Rady Gminy                    Wójt Gminy Rzeczenica



	 Drodzy	Mieszkańcy

	 Mija	pierwszy	rok	działalności	Wójta	i	Rady	Gmi-
ny	w	kadencji	2018	-	2023.	Był	to	czas	ciężkiej	pracy	dla	
nas	wszystkich.	To	właśnie	na	poziomie	samorządu	zapa-
dają	najważniejsze	decyzje	mające	wpływ	na	to,	jak	żyje	
się	nam	wszystkim	w	naszych	domach,	miejscowościach	
i	 gminach.	 To	 właśnie	 tutaj	 nierzadko	 musimy	 podej-
mować	 trudne,	 a	 czasami	nawet	niepopularne	decyzje.	
Mamy	 świadomość,	 że	 dla	 każdego	mieszkańca	ważne	
jest,	żeby	miał	blisko	przedszkole	dla	swoich	dzieci,	żeby	
miał	 blisko	 lekarza,	 sklep	 i	 kościół.	Każdy	 też	 oczekuje,	
żeby	 jego	 gospodarstwo	 było	 bezpieczne,	 a	 jego	 śmieci		
wywożono	odpowiednio	często.	

Za	nami	zmiany	organizacyjne	w	oświacie	i	zrealizowane	pierwsze	obiecane	Wam	inwe-
stycje.	Finalizujemy	też	prace	związane	ze	zmianą	systemu	gospodarki	odpadami.	Niech	
oddany	w	Państwa	ręce	biuletyn	zobrazuje	naszą	działalność	i	osiągnięcia	nas	wszystkich	
na	przełomie	minionych	12	miesięcy.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							Marcin	Szulc
Wójt	Gminy	Rzeczenica

	 	 Szanowni	Państwo	

	 	 Patrząc	wstecz	 i	 dokonując	podsumowania	 tego	
roku	i	lat	poprzednich,	mogę	powiedzieć,	że	nie	był	to	czas	
stracony	dla	naszej	gminy.	Mam	poczucie,	że	mijający	rok	
minął	w	dobrej	atmosferze,	bez	zbędnych	kłótni	i	przepy-
chanek.	 Mimo	 występujących	 różnic	 zdań,	 zawsze	 uda-
ło	 się	w	najważniejszych	 sprawach	 osiągnąć	 kompromis	 
i	porozumienie.	Mijający	rok	nie	był	czasem,	w	którym	zre-
alizowaliśmy	wiele	 inwestycji.	To	okres	 łapania	oddechu	
po	 latach	poprzednich,	gdzie	 inwestowano	znaczne	środ-
ki.	Niemniej	jednak	z	naszego	budżetu	wydano	w	tym	roku	
ponad	milion	złotych	na	takie	zadania.	Biorąc	pod	uwagę	
możliwości	finansowe	naszej	gminy,	to	sporo.		

Rok	2020	przed	nami.	Cieszymy	się	ogromnie,	że	udało	się	nam	pozyskać	dofinansowania	
na	kolejne	 inwestycje	drogowe.	W	przyszłym	roku	w	naszej	gminie	będzie	realizowany	
także	fundusz	sołecki.	W	budżecie	samorządu	znajdziemy	także	fundusze	na	realizację	ko-
lejnych	ważnych	dla	naszych	mieszkańców	zadań.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Krzysztof	Szadziewicz
Przewodniczący	Rady	Gminy	Rzeczenica
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Modernizacja roku dla Gminy Rzeczenica
Nowo przebudowana stacja uzdatniania wody w Zalesiu otrzymała prestiżową nagrodę  
Modernizacja Roku w kategorii obiekty ochrony środowiska. Tytuł taki przyznała Gminie Rze-
czenica kapituła konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku, organizowanego przez 
Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego. 

Do tegorocznej edycji konkursu 
zgłoszono ponad 500 inwesty-

cji. Nasza była jedyną nagrodzoną 
w powiecie człuchowskim. Jury 
uzasadniając wybór doceniło mo-
dernizację za nowatorski system  
w procesie uzdatniania wody, prze-
niesiony z dużych stacji na skalę 
mikro. Zadanie to zyskało również 
uznanie internautów. - W	głosowa-
niu	 internetowym,	 Stację	 Uzdat-
niania	 Wody	 w	 Zalesiu	 uznano	
za	 najpopularniejszą	 inwestycję	 
w	 Polsce	 w	 kategorii	 „Ochrona	
środowiska” - podkreśla Marcin 
Szulc, wójt gminy Rzeczenica.   

Gala wręczenia nagród w XXIII 
edycji konkursu Moderniza-

cja Roku & Budowa XXI wieku 
odbyła się na Zamku Królewskim 
w Warszawie. Podczas uroczysto-
ści wyróżnienie przekazano na 
ręce wójta Marcina Szulca, Doro-
ty Rosa - prezesa Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Rzeczenicy, 
Tomasza Prusa - kierownika Re-
feratu Inwestycji, Nieruchomo-
ści, Planowania Przestrzennego  
i Zamówień Publicznych, Arkadiu-
sza Skiby - właściciela firmy PSK 
AK z Gdańska - jako wykonawcy 
robót oraz Andrzeja Rosnera, wła-
ściciela firmy Ekosan z Koszalina 
- jako projektanta stacji. Konkurs 
organizowany był pod patrona-
tami: Ministra Infrastruktury, 
Ministra Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej,  Mini-
stra Edukacji Narodowej oraz  
Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych. 

Nagrodzona stacja zaopatru-
je mieszkańców w wodę po-

bieraną  z głębokości 50 metrów.  
W procesie uzdatniania oczyszcza 
ją ze związków żelaza i manga-
nu oraz utrzymuje odpowiednie 
parametry czystości. Inwestycja 
ta wpłynęła na znaczną poprawę 
jakości wody doprowadzanej do 
gospodarstw domowych podłączo-
nych do tej instalacji. 
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Rada Gminy Rzeczenica VIII kadencji (2018-2023) 

LUCYNA
LESZCZYNSKA-MEIRONK

HANNA UDYCZ

MARIAN GRECZYŁO

WOJCIECH BYTNER

ROBERT OŻAŃSKI

MARIA WYRWICZ

JANUSZ SKRZYPCZAK

JÓZEF ZNACZKO

EUGENIUSZ KOSARCZUK

ANNA KOŁSUT

GRZEGORZ KARASEK

STANISŁAW ZAJĄCZKOWSKI

KRZYSZTOF SZADZIEWICZ 

Okręg wyborczy nr 12
Miejscowość Międzybórz nr 87, miejsco-
wości: Cierniki, Dzików, Iwie, Łuszczyn, 
Przeręba, Przyrzecze, Sporysz, Zadębie
KWW MOJA MAŁA OJCZYZNA…

Okręg wyborczy nr 10
Miejscowości: Pieniężnica, Knieja
KWW MYŚLIMY PODOBNIE

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Okręg wyborczy nr 8
Miejscowość Brzezie: ul. Koszalińska od  
nr 1 do nr 65, ul. Władysława Komara
KWW MYŚLIMY PODOBNIE

Okręg wyborczy nr 6
Miejscowość Rzeczenica: ul. Nowa,  
ul. Pogodna, ul. Słoneczna, ul. Łąkowa
KKW SLD LEWICA RAZEM

Okręg wyborczy nr 4
Miejscowość Rzeczenica: ul. Białobórska, 
ul. Lipowa
KWW MYŚLIMY PODOBNIE

Okręg wyborczy nr 2
Miejscowość Rzeczenica: ul. Człuchowska
KWW MOJA MAŁA OJCZYZNA…

Okręg wyborczy nr 13
Miejscowości: Olszanowo, Garsk,  
Grodzisko
KWW MYŚLIMY PODOBNIE

Okręg wyborczy nr 11
Miejscowość Międzybórz od nr 1 do nr 86  
i od nr 88 do nr 93
KWW MYŚLIMY PODOBNIE

Okręg wyborczy nr 9
Miejscowość Brzezie: ul. Koszalińska od  
nr 65A do nr 79, ul. Wojska Polskiego,  
ul. Polna, miejscowości: Trzmielewo  
i Jeziernik
KWW ZWIASTUN JEDNOŚCI

Okręg wyborczy nr 7
Miejscowości: Breńsk, Gockowo, Zalesie
KWW MYŚLIMY PODOBNIE

Okręg wyborczy nr 5
Miejscowość Rzeczenica: ul. Przechlewska
KWW MOJA MAŁA OJCZYZNA…

Okręg wyborczy nr 3
Miejscowość Rzeczenica: ul. Akacjowa,  
ul. Leśna, os. Wybudowanie, os. Rzewnica, 
miejscowości: Bagnica, Lestnica
KWW MYŚLIMY PODOBNIE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Okręg wyborczy nr 1 
Miejscowość Rzeczenica:  
ul. Czarna, ul. Piaskowa, ul. Cicha
KWW MYŚLIMY PODOBNIE

W dniu 21 października 2018 r. w wyborach 
samorządowych wybraliście Państwo swoich 
przedstawicieli do Rady Gminy na kadencję 

2018-2023:
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Sołtysi i Rady Sołeckie Gminy Rzeczenica

NINA WILLMETTS NATALIA REFLIŃSKA

Okręg wyborczy nr 14
Miejscowość Gwieździn od nr 1 do nr 33
KWW MOJA MAŁA OJCZYZNA…

Okręg wyborczy nr 15
Miejscowość Gwieździn od nr 34 do nr 103
KWW MOJA MAŁA OJCZYZNA…

SOŁECTWO BRZEZIE

SOŁECTWO BREŃSK

SOŁECTWO PIENIĘŻNICA

SOŁECTWO MIĘDZYBÓRZ

SOŁECTWO GWIEŹDZIN

SOŁECTWO RZECZENICA

SOŁECTWO OLSZANOWO

SOŁTYS: Michał Czerniecki

Członkowie Rady Sołeckiej:
Ewa Karpiuk, Sandra Szumlas, Agnieszka Czerniecka,  
Krystyna Kowalik

SOŁTYS: Małgorzata Błaszczyk

Członkowie Rady Sołeckiej:
Agnieszka Pudzianowska, Marcin Pudzianowski,  
Patrycja Kokowicz, Robert Dymarski

SOŁTYS: Bogdan Karepin

Członkowie Rady Sołeckiej:
Janusz Woźniak, Danuta Karepin, Julian Baranowski,  
Edward Udycz

SOŁTYS: Józef Znaczko 

Członkowie Rady Sołeckiej:
Natalia Wołosewicz, Agnieszka Szporowska, Damian Wilma,
Adrian Orynycz, Lucyna Leszczynska–Meironk

SOŁTYS: Stefan Jasiak

Członkowie Rady Sołeckiej:
Natalia Reflińska, Nina Willmetts, Jacek Dulny, Michał Konera,
Bolesław Jasiak, Grzegorz Peciak, Marcin Tinelt

SOŁTYS: Maria Guza

Członkowie Rady Sołeckiej:
Elżbieta Bołwako, Kazimierz Budziszewski,  
Dariusz Kasperowicz, Stanisław Zajączkowski

SOŁTYS: Tomasz Nowak 

Członkowie Rady Sołeckiej:
Barbara Nowak, Jadwiga Zembrzycka, Wioletta Nowak,
Marcin Narloch, Anna Janczak

 Z początkiem kadencji 2018-2023 Rada Gminy obraduje na sesjach, które są nagrywane  
i transmitowane w internecie. Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczenica udostępniana jest w systemie „Rada 
dla Mieszkańców”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, głosowania na sesjach odbywają się za pomocą urzą-
dzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennych wykazów głosowań radnych, które po zakończeniu 
głosowania dostępne są w systemie. W internecie umieszczane są również nagrania z obrad Rady Gminy, inter-
pelacje, wnioski i zapytania radnych oraz kalendarz posiedzeń Rady Gminy i jej Komisji. 

Na przełomie lutego i marca bieżącego roku 
w sołectwach na terenie naszej gminy zostały 
przeprowadzone wybory Sołtysów oraz Rad 

Sołeckich, których skład prezentujemy Państwu 
poniżej:

Biuletyn Informacji Publicznej:   
ug.rzeczenica.ibip.pl

System „Rada dla Mieszkańców”:   
rada.rzeczenica.plGmina Rzeczenica

Gmina Rzeczenica
System Rada dla Mieszkańców
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Boisko już niebawem

Prawie 250 tysięcy złotych kosztowały tegoroczne inwestycje drogowe w Gminie Rzeczenica. 
Nie wszystkie wydatki to środki własne samorządu. Część pieniędzy stanowiły dofinansowa-
nia pozyskane od partnerów.   

Dobra współpraca się opłaca. 
Takimi słowami można pod-

sumować tegoroczne inwestycje 
drogowe. Zgodnie z ustalenia-
mi samorządu i mieszkańców,  
w tym roku kontynuowano od-
cinkową budowę dróg z kostki 
brukowej na ul. Wojska Polskiego  
w Brzeziu oraz na drodze przy  

placu zabaw i remizie w Gwieździ-
nie. Wykonanie tych dwóch zadań 
pochłonęło prawie 120 tys. zł. 

Ponadto dzięki współpracy  
z Nadleśnictwem Czarne 

Człuchowskie i Starostwem Po-
wiatowym w Człuchowie, w miej-
scowości Zbysławiec powstał 

nowy 230 metrowy odcinek dro-
gi z płyt typu jomb oraz zjazd 
utwardzony kostką brukową. 
Budowa tej drogi kosztowała  
115 tys. zł. Gmina i Nadleśnictwo 
podzieliło się tym kosztem po po-
łowie. Budowę zjazdu o wartości  
11 tys. zł sfinansowało Starostwo 
Powiatowe w Człuchowie.

Nowe drogi w naszej gminie

Mini boisko do piłki nożnej powstaje na terenie przyszkolnym w Rzeczenicy. Postępy w pra-
cach już są widoczne. Wszystko będzie gotowe w przyszłym roku. 

Po wybudowaniu siłowni ze-
wnętrznej w ramach pro-

gramu OSA przyszedł czas na 
realizację kolejnych elementów 
poprawiających funkcjonalność  
i atrakcyjność terenów rekreacyj-
nych. - Nowe	boisko	z	nawierzch-
nią	trawiastą	o	wymiarach	25	m	
x	15	m	będzie	świetnym	miejscem	
do	spędzania	wolnego	czasu	i	roz-
wijania	 umiejętności	 piłkarskich.	
Będzie	to	też	obiekt	ogólnodostęp-
ny - mówi Marcin Szulc, wójt 
gminy Rzeczenica.  Tegoroczne 
prace polegały na przygotowaniu 
terenu i montażu piłkochwytów.  
W przyszłym roku wykonana zo-
stanie nawierzchnia trawiasta oraz 
zamontowane zostaną bramki. 
Całe zadanie ma kosztować około 
20 tys. zł. Jedna trzecia to środki  
z funduszu sołeckiego, które miesz-

kańcy Rzeczenicy zgodzili się prze-
kazać na ten cel. Kolejne 7 tys. to 
pieniądze przekazane przez Radę 

Rodziców. Ten sam organ pozyskał 
dodatkowe 5 tys. zł także od firmy 
GoodValley.
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Inwestycje wodno - kanalizacyjne

OSP z nowym sprzętem

Rozbudowa sieci wodociągowej, modernizacja sieci kanalizacyjnej i zakup specjalistycznego 
sprzętu do obsługi tej infrastruktury - to zadania, które na listę swoich dokonań wpisać może 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy. Instytucja ta zainwestowała w tym roku  
700 tysięcy złotych. 

To był dobry okres w rozwoju 
naszej spółki - uważają władze 

samorządowe. Zakład Gospodar-
ki Komunalnej wybudował kolej-
ne 700 metrów sieci wodociągo-
wej w kierunku jeziora Krępsko  
w Gwieździnie. Tym samym obszar 
ten stał się jeszcze bardziej atrak-
cyjny dla budownictwa mieszka-
niowego i rozwoju turystyki.

W samej Rzeczenicy przebu-
dowano natomiast kana-

lizację sanitarną na ul. Lipowej  
i Białobórskiej. Inwestycja ta kosz-
towała ponad 400 tys. zł, 324 tys. 
zł stanowiła pożyczka z WFOŚiGW. 
ZGK w Rzecznicy wzbogaciło się 
także o dwa nowe pojazdy. W celu 
zapewnienia niezawodności sieci 

kanalizacyjnej oraz systemu prze-
pompowni, na początku roku za-
kupiono samochód specjalistyczny 
do czyszczenia kanalizacji WUKO. 
Kosztował on 125 tys. zł. Latem 
zakupiono również samochód do-
stawczy Renault, który służy jako 
pogotowie wodno–kanalizacyjne. 
Koszt tego zakupu to 92.300 zł. 

Nowszy wóz bojowy dla druhów z Pieniężnicy oraz wyposażenie za ponad 34 tysiące złotych dla 
trzech gminnych jednostek. Takie prezenty w tym roku otrzymali strażacy ochotnicy z Gminy 
Rzeczenica. Sprzęt jest już w służbie.  

Największą radość mieli stra-
żacy ochotnicy z Pieniężnicy. 

To właśnie tam trafił wóz bojowy 
marki Renault, użytkowany wcze-
śniej przez Państwową Straż Po-
żarną w Człuchowie. Nie jest to 

nowy pojazd, lecz mimo wszystko 
dużo lepszy niż ten, który służył 
dotychczas w pieniężnickiej remi-
zie. - Otrzymany	z	Człuchowa	wóz	
bojowy	z	2003	roku,	zastąpił	eks-
ploatowany	 dotychczas	 w	 jedno-
stce	 średni	 samochód	 ratowniczo	
-	gaśniczy	na	podwoziu	STAR	244	
z	roku	1988.	Nasz	pojazd		był	 już	
naprawdę	 mocno	 wyeksploato-
wany.	Naprawa	była	nieopłacal-
na,	gdyż	kilkukrotnie	przewyższa-
ła	 jego	 	wartość - mówi Marcin 
Szulc, wójt gminy Rzeczenica. 
Posiadanie nowego pojazdu, bez 
wątpienia wpłynie na nasze bez-
pieczeństwo. - Nowy	i	bezawaryj-

ny	sprzęt	z	pewnością	skróci	czas	
dojazdu	 na	 miejsce	 zdarzenia - 
dodaje Szulc.

Jednostki w Pieniężnicy, Rze-
czenicy i Gwieździnie otrzy-

mały także sprzęt przydatny  
w ratownictwie drogowym i przed-
medycznym. Zakupy zostały sfi-
nansowanie m.in. przez: Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, Urząd Marszał-
kowski w Gdańsku, Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
oraz Kasę Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego.
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Dwie nowe przystanie kajakowe powstały na szlaku kajakowym rzeki Brdy. To odcinki uru-
chomione na terenie gminy Rzeczenica. Dzięki temu Pomorski Szlak Kajakowy wydłużył się  
o kolejne kilkanaście kilometrów. 

Przystanie wodne wyposażone 
w bezpieczne pomosty, miej-

sca do odpoczynku i biwakowania 
otwarto w Rzewnicy nad jeziorem 
Szczytno oraz w Gwieździnie nad 
jeziorem Krępsko. To nowość, bo 
do tej pory nie było tam tak pro-
fesjonalnych stanic – mówi Mar-
cin Szulc, wójt gminy Rzeczenica. 
-	Jest	to	nowa	infrastruktura,	zbu-
dowana	od	podstaw,	więc	miesz-
kańcy,	 ale	 i	 turyści	 korzystający	
z	 tych	miejsc	 na	 pewno	 będą	 za-
dowoleni.	Liczymy	również	na	to,	
że	 zwiększy	 to	 ruch	 turystyczny	 
i	uatrakcyjni	ofertę	gminy	Rzecze-
nica	dla	turystów – dodaje wójt.

Rzeczenickie stanice są odda-
lone od siebie o kilka kilome-

trów. Można przemieszczać się 
pomiędzy nimi jeziorami Szczytno 
i Krępsko, które są połączone prze-
pustem pod drogą krajową nr 25. 
Do stanic można dopłynąć także 
od strony Przechlewa rzeką Brdą 
lub przez jezioro Końskie. O ile po-
krywa lodowa nie skuje zbiorników 
wodnych, miłośnicy kajakarstwa 
mogą korzystać z tych  obiektów 
nawet zimą. 

Budowa stanic kosztowała pół 
miliona złotych, 85 procent to 

dofinansowanie pozyskane z Unii 
Europejskiej.

Brdą wśrod natury

Mózg każdego człowieka zmienia się wraz z wiekiem, jego funkcjonowanie zwalnia i może po-
wodować uszczerbek w pamięci czy zapominanie nowych informacji. Jednak istnieje wiele 
czynników, które mogą wzmocnić sprawność umysłu mimo upływu lat. Jak to wykorzystać? 
Tego można było dowiedzieć się na warsztatach w ramach projektu „Aktywni i zdrowi”. 

Głównym celem projektu była 
aktywizacja osób w wieku 50+. 

Działania miały zachęcić do wyj-
ścia z domu i podejęcia aktywności 
społecznej. Na realizację projektu 
Gmina pozyskała 15 tys. zł dofinan-
sowania ze środków Fundacji BGK  
w ramach konkursu Generacja 5.0. 

Grupa licząca ponad 30 osób 
brała udział między innymi 

w zajęciach z dietetykiem i psy-
chologiem. Były też  warsztaty  
z zakresu profilaktyki starzenia 
się mózgu, bezpieczeństwa finan-
sowego oraz z promocji zdrowia  
i zachowania sprawności fizycznej.  

Uczestnicy projektu wzięli rów-
nież udział w wyjeździe na kon-
cert „A to Polska właśnie” Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”. Warsztaty 
odbywały się od lutego do maja 
2019 roku. Skorzystało z nich 
33 mieszkańców naszej gminy.

Projekt „Aktywni i zdrowi”
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O społecznej odpowiedzialności gminy najlepiej świadczą społeczne instytucje i organizacje, 
które na jej terenie działają. Gmina Rzeczenica posiada już nie tylko spółdzielnie socjalne, ale 
także Centrum Integracji Społecznej.  

Niektórzy mieszkańcy potrze-
bują szczególnego wsparcia, 

aby wrócić na rynek pracy. Szan-
są dla nich jest możliwość skorzy-
stania z zatrudnienia socjalnego  
w takich miejscach jak centra inte-
gracji społecznej lub spółdzielnie 
socjalne. Nie są to zwykłe firmy. 
Głównym celem każdej spółdziel-
ni socjalnej nie jest zysk. Uzyska-
ne z działalności pieniądze służą 
jej członkom. Mają one też pomóc  
w ich reintegracji i przeciwdziała-
niu wykluczeniu społecznemu.

Centrum Integracji Społecznej 
„SZANSA” służy natomiast 

osobom, które jeszcze stałej pracy 
nie mają. Przystosowuje też swoich 
podopiecznych do samodzielne-
go poruszania się po rynku pracy. 
Daje także szansę na zatrudnienie. 
Nasi uczestnicy CIS biorą udział  
w bieżącym utrzymywaniu porząd-
ku na terenie gminy. Wspierają rów-
nież kadrowo przedszkola, szkoły 
i świetlice wiejskie. Uczestniczą  
w pracach remontowych i poma-
gają przy organizacji imprez gmin-
nych. Jednym z miejsc, gdzie zna-
leźli zatrudnienie absolwenci CIS, 

jest Spółdzielnia Socjalna „Kle-
mens”, utworzona przez Gminę 
Rzeczenica i Stowarzyszenie „Za-
wsze Razem” z Gwieździna. W ra-
mach swej działalności „Klemens” 
zajmuje się sprzątaniem domów 
i biur, praniem tapicerek samo-
chodowych i meblowych, sprząta-
niem i myciem samochodów. Spół-
dzielnia świadczy również usługi 
opiekuńcze zlecone przez GOPS 
lub osoby prywatne. Zajmuje się 
również obsługą Klubu Senior+  
w Międzyborzu, który jest ośrod-
kiem wsparcia dziennego dla osób 
starszych z naszej gminy.

W styczniu 2019 roku uru-
chomiliśmy kolejną spół-

dzielnię socjalną. Tym razem 
pod nazwą „Zielone Tulipany II”.  
Założycielami byli: Gmina Rze-
czenica i Stowarzyszenie „Kobiety 
w działaniu” z Rzeczenicy. Spół-
dzielnia otrzymała wsparcie finan-
sowe w wysokości 100 tys. zł na 
utworzenie nowych miejsc pracy.  
Pieniądze te zostały przeznaczone 
na zakup maszyn, urządzeń i na-
rzędzi niezbędnych w prowadzeniu 
działalności. Spółdzielnia otrzy-

mała również wsparcie pomostowe 
w kwocie 69 tys. zł, które zostało 
przeznaczone na pokrycie kosztów 
związanych z bieżącym utrzyma-
niem. Spółdzielnia „Zielone Tuli-
pany II” świadczy usługi w zakresie 
prac porządkowych i pielęgnacji 
zieleni. Zajmuje się również pra-
cami związanymi z dokonywaniem 
nowych nasadzeń i zakładaniem 
trawników oraz sprzedaje drew-
no. Instytucja wynajmuje także 
samochód, maszyny oraz urządze-
nia rolnicze i budowlane. W spół-
dzielni znalazło pracę pięć osób.

Kolejny sukces naszych mieszkańców w Sportowym Turnieju Miast i Gmin. W kategorii gmin 
do 5 tysięcy mieszkańców zajęliśmy II miejsce. W nagrodę otrzymaliśmy 5 tysięcy złotych na 
organizację pikniku w ramach promocji hasła ”Sport to zdrowie, niech się każdy o tym dowie!”. 
U nas był to turniej sołectw na dożynkach gminnych. 

Do rywalizacji w Turnieju Miast i Gmin stanęło w tym roku 219 
samorządów. Rzeczenicka inauguracja turnieju miała miejsce 

26 maja na miejscowym stadionie sportowym. Był konkurs strze-
lecki (paintball), mecz piłki nożnej rodzice – uczniowie, turniej 
piłkarski chłopców klas IV–VI, gry i zabawy sprawnościowe oraz 
strażacki tor przeszkód. 

Przez 7 kolejnych dni sportowe imprezy odbywały się także we 
wszystkich miejscowościach naszej gminy. Były rajdy rowero-

we, turnieje piłki nożnej i siatkowej, zabawy sprawnościowe, nor-
dic walking i zumba. Łącznie w ciągu tygodnia zorganizowaliśmy 
69 konkursów, w których wystartowało 2547 zawodników. W or-
ganizację zaangażowanych było 78 wolontariuszy. 

Gmina odpowiedzialna społecznie  
- kolejna spółdzielnia socjalna

Sport to zdrowie



10 www.rzeczenica.pl

Plac zabaw w Rzeczenicy, podjazd i huśtawka dla niepełnosprawnych w Gwieździnie, dobrze 
oświetlone świetlice w Międzyborzu i Pieniężnicy - to tylko niektóre efekty pomysłów zgłoszo-
nych przez mieszkańców i zrealizowanych ze środków Funduszu Projektów Obywatelskich 
Gminy Rzeczenica.

W budżecie gminy na 2019 
rok na realizację funduszu 

utworzono rezerwę w wysokości  
40 tys. zł. Aby włączyć mieszkań-
ców w proces administrowania 
gminą, wójt zarządził przeprowa-
dzenie konsultacji społecznych,  
w czasie których mieszkańcy mieli 
zdecydować na co zostaną prze-
znaczone te środki. Wartość jedne-
go projektu nie mogła być większa 
niż 10 tys. zł. 

Zgłoszono 13 projektów na 
łączną kwotę ponad 96 tys. zł.  

O wyborze projektów decydowali 
mieszkańcy podczas głosowania 
w dniu 19 maja. Było dużo emo-
cji, bo głosować można było tylko 
na jeden projekt. Wnioskodawcy 
na różne sposoby przekonywali 
mieszkańców do głosowania na 
zgłoszone przez siebie zadania. 
Głosowanie odbywało się jedno-
cześnie we wszystkich punktach, 
które dla wygody mieszkańców zor-
ganizowano w każdym sołectwie. 
Zbiorczy protokół wyników głoso-
wania na podstawie protokołów  
z sołectw i listę rankingową projek-
tów sporządziła komisja gminna. 
W głosowaniu wzięło udział  566 
mieszkańców - czyli niecałe 20%  
uprawnionych do głosowania. 
Największa frekwencja była w naj-
mniejszym sołectwie Olszanowo, 
tam głosowało prawie 30% upraw-
nionych mieszkańców, najmniej-
sza w sołectwie Brzezie – głosowa-
ło niecałe 13% uprawnionych. 

Pierwszym zrealizowanym za-
daniem był montaż nowych 

lamp w międzyborskiej świetlicy 
wiejskiej. Różnica w doświetleniu 
pomieszczeń jest teraz imponu-
jąca. W świetlicy wiejskiej w Pie-
niężnicy natomiast, oprócz mo-

dernizacji oświetlenia położono 
także płytki podłogowe w kuchni 
i kotłowni, a na placu rekreacyj-
nym zamontowano zjeżdżalnię 
dla dzieci. W Gwieździnie przy 
świetlicy zamontowano podjazd 
dla niepełnosprawnych, a wiej-
ski plac rekreacyjny wzbogacił się 
o  bezpieczną huśtawkę dla dzieci 
niepełnosprawnych. Zainstalo-
wany w październiku plac zabaw 
przy przedszkolu w Rzeczenicy był 
ostatnim tegorocznym zadaniem, 
którego realizację wskazali miesz-
kańcy gminy.  

Wnioskodawcom i wszyst-
kim mieszkańcom, dzięki 

którym zrealizowane zostały te 
wszystkie potrzebne zadania ser-
decznie dziękujemy!  

Fundusz Projektów Obywatelskich
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Po pięciu latach funkcjonowania funduszu projektów obywatelskich w 2020 roku w gminnym 
budżecie wyodrębniony będzie fundusz sołecki. Taką decyzję podjęli radni w marcu 2019 roku. 
Wysokość środków na poszczególne sołectwa uzależniona będzie od liczby jego mieszkańców. 
Łączna kwota funduszu to ponad 200 tysięcy złotych.  

Pozostające w dyspozycji sołectw 
środki w ramach funduszu so-

łeckiego nie  mogą być jednak do-
wolnie rozdysponowywane. Usta-
wa o funduszu sołeckim stanowi, 
że sołectwo może we wniosku zgło-
sić tylko takie zadania, które są 
zadaniami własnymi gminy, przy 
czym muszą one służyć poprawie 
warunków życia mieszkańców  
i muszą być zgodne ze strategią 
rozwoju gminy. 

We wrześniu odbyły się ze-
brania wiejskie, na których 

mieszkańcy podejmowali uchwały 

o przeznaczeniu przysługujących  
środków z funduszu sołeckie-
go. Mieszkańcy zdecydowali, aby  
w każdym sołectwie zorganizować 
imprezy integrujące lokalne społe-
czeństwo. Najmłodsi mieszkańcy 
będą mogli niebawem korzystać  
z placów zabaw w miejscowo-
ściach Międzybórz, Gwieździn, 
Breńsk, Zalesie i Gockowo. Z ko-
lei lampy solarne mają być zain-
stalowane w Breńsku i na osiedlu 
Rzewnica. Tam też zostaną usta-
wione tabliczki kierunkowe z nu-
meracją posesji. Sołectwa Brzezie, 

Gwieździn, Olszanowo i Pienięż-
nica część środków przeznaczą na 
modernizację dróg. Międzybórz 
zdecydował się na utwardzenie 
placu przy świetlicy, a Rzeczenica 
na boisko i parking przy szkole. 
W Rzeczenicy przy placu Nivea 
ustawione będą też dwie wiaty,  
a do remizy OSP zakupione zostaną 
nowe krzesła. Brzezie wzbogaci się  
o nowy namiot eventowy oraz ze-
staw ławostołów. W Olszanowie 
ruszy budowa kaplicy cmentarnej.
Wszystkie zadania zostaną zreali-
zowane do końca 2020 roku. 

Sześć nowych Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy zarejestrowało się w Krajowym Reje-
strze KGW. Taka decyzja umożliwiła im ubieganie się o dofinansowania z budżetu państwa.

W 2018 roku z terenu naszej 
gminy zarejestrowały się 

cztery KGW: z sołectwa Breńsk, 
Brzezie, Gwieździn i Pieniężnica.  
W 2019 roku dołączyły jeszcze 
KGW Międzybórz i Olszanowo. 
W pierwszym roku działalności 
każde zarejestrowane koło mo-
gło skorzystać z dofinansowania 
z budżetu państwa w wysokości 
3 tys. zł. Takie samo dofinan-
sowanie panie mogły otrzymać  
w 2019 roku.  Za pozyskane pie-
niądze zakupiono między innymi: 
meble do świetlic wiejskich, naczy-
nia kuchenne, zmywarkę, stroje lu-
dowe. Zorganizowano także Dzień 
Kobiet, Dzień Dziecka i warsztaty 
dla mieszkańców.

Nowe przepisy, które we-
szły w życie w 2018 roku 

dają Kołom Gospodyń Wiejskich 
także możliwość prowadzenia 
drobnej działalności gospodar-
czej. Chodzi tu przede wszystkim  
o okazjonalną sprzedaż wytworzo-
nego przez siebie rękodzieła lub 
wyrobów kulinarnych. Taka forma 
zarobkowania w myśl nowej usta-
wy jest zwolniona z podatku. 

Trzydzieści tysięcy na działalność KGW

Fundusz sołecki
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Rekordowe 24 163,15 zł na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano w Gminie 
Rzeczenica. W kwestę uliczną zaangażowanych było 10 wolontariuszy. Co najmniej drugie tyle 
pomagało przy prowadzeniu licytacji w remizie OSP. 

Do orkiestrowego grania Gmina 
Rzeczenica włączyła się już po 

raz piętnasty. „Dzięki	 ofiarności	
naszych	 mieszkańców	 zebrano	
rekordową	 kwotę	 24	 163,15	 zł” – 
mówi Katarzyna Kasperowicz, 
koordynator akcji. Orkiestrowe 
granie rozpoczęło się od turnieju 
piłki siatkowej, następnie chęt-
ni mogli zatańczyć zumbę, którą 
poprowadziła Marta Kumor. Na 
ulicach kwestowali wolontariusze, 
którzy zebrali prawie 4 500 złotych. 
Punktem głównym finału była licy-
tacja, na której można było nabyć 
m.in. anioły z masy solnej, przycze-
pę opału, pellet, torty, usługi moto-
ryzacyjne, obrazy wykonane przez 
uczniów i przedszkolaków oraz no-
życe spalinowe do cięcia żywopłotu 
ufundowane przez Krzysztofa Sza-
dziewicza, który także przekazał 

złoto na złote serduszko. Najwięcej 
emocji wzbudziła licytacja jednego 
złotego i dwóch srebrnych serdu-
szek przygotowywanych co roku 
przez człuchowskiego złotnika. 
Pierwsze srebrne serce wylicyto-

wała za 900 zł Grażyna Osiurak, 
drugie za 900 zł strażacy z Rze-
czenicy. Złote serce wylicytowa-
ne za 2 800 zł trafiło do Marcina 
Szulca - Wójta Gminy Rzeczenica. 

Po raz kolejny zagrała WOŚP

Co w dniu 6 stycznia łączyło Rzeczenicę z 752 innymi miejscowościami w kraju i 22 poza jego 
granicami (m.in. Chicago, Monachium, Bukareszt, Kobeho w Rwandzie, Vils z Austrii, Buka-
reszt, Lyon i  Betlejem)?  Odpowiedź brzmi: Orszak Trzech  Króli, który przeszedł ulicami tych 
miejscowości.  W każdej  miał swój niepowtarzalny klimat, ale wspólną ideę – wspólne święto-
wanie uroczystości Objawienia Pańskiego.

W Rzeczenicy o godzinie 11  
w kościele p.w. Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa i święte-
go Mikołaja rozpoczęła się msza 
święta, po której koronowane  
(i nie tylko) głowy podążyły za 
gwiazdą do szopki bożenarodze-
niowej w centrum miejscowości. 
Były życzenia świąteczno - nowo-
roczne od księdza Wojciecha Przy-
bylskiego, Wójta Gminy Marcina 
Szulca i sołtysa Marii Guza. Nie 
mogło też zabraknąć tradycyj-

nego opłatka i śpiewania kolęd.  
Całej uroczystości towarzyszył Ze-
spół Przyjaciele Dobrej Muzyki  
z Brzezia, a przy szopce dodatkowo 
akompaniował na instrumentach 
klawiszowych Wiesław Stanios. 
Ciało można było pokrzepić gorą-

cym barszczykiem i przepysznymi 
pierogami. Cieszymy się ogrom-
nie, że z roku na rok do naszej 
akcji przyłącza się coraz więcej 
mieszkańców. Mamy nadzieję, że  
w styczniu 2020 r. będzie nas jesz-
cze więcej.

Mędrcy świata, monarchowie...
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Dnia 4 czerwca 1989 roku Polacy w sposób pokojowy i demokratyczny, za pomocą karty wy-
borczej, pokonali komunizm. To wydarzenie zapoczątkowało nowy rozdział na kartach historii 
naszego kraju. Dziesięć lat później Polska stała się członkiem NATO, a w roku 2004 wstąpiła 
do Unii Europejskiej. Uroczyste odchody tych wydarzeń odbyły się 6 czerwca w sali GCKSTiR  
w Rzeczenicy.

Gośćmi szczególnymi uroczy-
stości byli: Jan Król, który 

w latach 1989–2001 sprawował 
mandat posła na Sejm reprezen-
tując okręg słupski, a w latach 
1997–2001  był wicemarszałkiem 
Sejmu III kadencji oraz człon-
kowie Komitetu Obywatelskiego  
z Rzeczenicy z 1989 roku. Na uro-
czystości zgromadzili się również 
m.in.  radni i sołtysi wszystkich 
kadencji, począwszy od 1990 roku. 

Wójt Marcin Szulc w swoim 
wystąpieniu zaakcentował, 

że jest to dobry czas, by spoj-
rzeć wstecz i docenić, jak daleką 
drogę przeszła nasza ojczyzna. 
Pokreślił, że dzisiejszy dorobek 
gminy Rzeczenica: drogi, szkoły, 
świetlice, biblioteki i inne zreali-
zowane inwestycje nie mógłby 
powstać bez zaangażowania ca-
łego miejscowego społeczeństwa,   

a w szczególności pracowników, 
radnych i działaczy samorzą-
dowych. Poseł Jan Król przy-
pomniał wydarzenia 1989 roku  
z perspektywy parlamentarzysty. 
Przewodniczący Komitetu Oby-
watelskiego w Rzeczenicy w 1989 
roku Lech Zwoliński przedstawił 

swoje wspomnienia z okresu dzia-
łalności komitetu. Obecni gospo-
darze gminy – wójt Marcin Szulc 
i przewodniczący rady Krzysztof 
Szadziewicz przedstawili przegląd 
wydarzeń z ostatniego 30-lecia  
w naszej gminie. 

W dniach 4-8 lipca 2019 r. nasza młodzież  wspólnie z młodzieżą z Czarnego i Debrzna uczest-
niczyła w uroczystych obchodach 75. rocznicy operacji „Ostra Brama”.

Operacja „Ostra Brama” sta-
nowiła część akcji „Burza”, 

zakładającej samodzielne wyzwa-
lanie przez Armię Krajową oku-
powanych ziem polskich. Rozpo-
częła się w nocy z 6 na 7 lipca 1944 
roku. Oprócz piechoty i artylerii  
w sile około 17 tys. żołnierzy Niem-
cy wprowadzili tam do walki broń 
pancerną i siły lotnicze. Mimo du-
żej przewagi wroga Polakom udało 
się wyzwolić znaczną część Wilna. 
Do 13 lipca, już we współdziałaniu 
z wojskami radzieckimi, całe mia-
sto zostało oczyszczone z Niemców.

Obchody upamiętniające te wy-
darzenia rozpoczęły się mszą 

polową 6 lipca w Skorbucinach, 
gdzie przed laty żołnierze Armii 
Krajowej przysięgali wierność 
Rzeczypospolitej Polskiej. Następ-
nie w miejscowości Bogusze oraz  

w Kalwarii Wileńskiej złożono 
kwiaty pod pomnikiem upamięt-
niającym aresztowanie głównego 
sztabu wileńskiego Armii Krajo-
wej przez NKWD. Niedziela 7 lipca 
była najważniejszym dniem ob-
chodów. Rozpoczęła się mszą świę-
tą w kościele św. Teresy, następnie 
cała grupa udała się na cmentarz 
na Rossie, gdzie młodzież z Gminy 
Rzeczenica, Debrzna oraz harcerze 
z Czarnego oddali hołd Marszałko-

wi Piłsudskiemu i złożyli wiązan-
kę przy Mauzoleum Matki i Serca 
Syna w Wilnie. 

Poza udziałem w uroczysto-
ściach patriotycznych młodzież 

zwiedziła Troki i Wilno: Ostrą Bra-
mę, dom św. Faustyny, muzeum 
Adama Mickiewicza, kościół św. 
Apostołów Piotra i Pawła, kościół 
św. Anny, pomnik Trzech Krzyży 
oraz dom rodzinny marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego w miejscowości 
Zułów. Ponadto w Ponarach złoży-
ła hołd przy pomniku upamiętnia-
jącym tysiące Polaków zamordo-
wanych w latach 1941-44.  

Udział naszej młodzieży w uro-
czystościach 75. rocznicy ope-

racji „Ostra Brama” umożliwiło  
Stowarzyszenie „Brygada Inki”  
z Czarnego.

Gminne Święto Wolności i Solidarności

Młodzież z Gminy Rzeczenica na Litwie
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Setki mieszkańców i ich gości wzięły udział w tegorocznym Święcie Gminy Rzeczenica. Turnie-
je, zabawy i koncerty były największymi atrakcjami tegorocznych obchodów. Wspólna zabawa 
trwała dwa dni.

Turniej o Puchar Wójta

Tegoroczne świętowanie rozpo-
częło się w piątek turniejem 

piłki nożnej w kategorii oldboy  
o puchar Wójta Gminy Rzeczeni-
ca. Uczestnikami turnieju były trzy 
drużyny. Rywalizacja, chociaż za-
cięta, przebiegała w bardzo spor-
towej atmosferze. Zwyciężyła dru-
żyna „Patrycja” Miastko, drugie 
miejsce zajęła „Brda” Przechlewo, 
trzecie drużyna „Drzewiarz” Rze-
czenica.

Urodziło ci się dziecko? 
Posadź drzewo 

w Parku Pokoleń!

W  sobotę rano na terenie przy 
boisku Orlik odbyła się 

pierwsza akcja wspólnego sadzenia 
drzew „Jedno dziecko, jedno drze-
wo”.  Celem tej ogólnopolskiej akcji 

jest upamiętnienie narodzin dziec-
ka poprzez posadzenie drzewa.  
Akcję zorganizowała Gmina  Rze-
czenica wspólnie z Nadleśnic-
twem Czarne Człuchowskie. Do 
współpracy zostali zaproszeni 
rodzice z dziećmi urodzonymi 
w latach 2017–2019. Posadzo-
ne przez rodziców drzewa – lipy  
i graby zostały oznaczone tablicz-
ką z imieniem i datą narodzin 
dziecka. Dzieci otrzymały certy-
fikaty poświadczające posiadanie 
swojego drzewa w Parku Pokoleń. 
Maluchy otrzymały również  

maskotki od leśników, a od wójta 
– pluszowego bociana Klemensa.  
Na sadzenie drzew przyszli nie 
tylko rodzice ze swoimi pociecha-
mi. Były całe rodziny, dziadko-
wie, ciocie i wujkowie. Uczestni-
cy akcji podkreślali doskonałe jej 
przygotowanie oraz wspaniałą, 
wzruszającą i rodzinną atmosfe-
rę. Ze względu na duże zaintere-

sowanie, w następnych 
latach planowane są ko-
lejne edycje tej akcji.  
Niniejsze wydarzenie 
to też element więk-
szej kampanii, do której 
zachęca Pryzydent RP 
Andrzej Duda. Pilota-
żowy program sadze-
nia drzewek upamięt-
niających narodziny 
dziecka jako pierwsza 
w Polsce wprowadzi-
ła RDLP w Szczecinku.   

Turniej Sołectw

Popołudniowa część Święta Gmi-
ny Rzeczenica 2019  rozpoczęła się  
o godzinie 17:oo Turniejem So-
łectw. Drużyny sołectw: Breńsk, 
Brzezie, Gwieździn, Olszanowo, 
Pieniężnica i Rzeczenica brały 
udział w ośmiu konkurencjach. Był 
slalom z piłką na szpadlu, przewo-
żenie wieży ze skrzynek taczką na 
czas, hokej na trawie, „gąsienica”, 
strzały z markera paintballowego 
do nadmuchanych balonów, a dla 
dzieci bieg w workach i rzuty piłecz-
ką do celu. Rywalizacja przebiega-
ła w gorącej (nie tylko za względu  
na temperaturę powietrza) i ro-
dzinnej atmosferze. Zwyciężyła 
drużyna sołectwa Pieniężnica, dru-
gie miejsce zajęła drużyna sołec-
twa Rzeczenica, a trzecie sołectwa 
Olszanowo. Wszystkie drużyny 
otrzymały pamiątkowe dyplomy  
i bony pieniężne. 

Święto Gminy Rzeczenica
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Atrakcje 

Równocześnie z Turniejem 
Sołectw można było skorzy-

stać w wielu bezpłatnych atrakcji. 
Były strażackie atrakcje dla dzie-
ci przygotowane przez druhów  
z OSP Rzeczenica, Piana Party 
zorganizowane przez Konrada 
Zachajczuka, właściciela Prywat-
nego Muzeum Pożarniczego PRL  
w Gwieździnie, przejażdżki brycz-
ką Firmy Turystyka Konna Michał 
Konera „Konierowo”, stoisko pro-
mocyjne i poczęstunek wyrobami 
z dziczyzny Nadleśnictwa Czarne 
Człuchowskie. Ekologiczne sery  
i produkty mleczne zaprezentowa-
ło Ekologiczne Gospodarstwo Rol-
ne EKO KNIAŹ z Grabowa. Naj-
młodsi korzystali również z zajęć 
zorganizowanych przez Fundację 
„Zakątek Sztuki”, gdzie wielkim 
powodzeniem cieszyło się malowa-
nie toreb z logo Gminy Rzeczenica 
i logo Fundacji.

Zadbano także o poczęstunek 
dla wszystkich przybyłych na 

święto. Goodvalley Przechlewo 
przekazało kiełbaski do grillowa-
nia. Później dla wszystkich piekli 
je przedstawiciele sołectwa Brze-
zie. Strażacką grochówkę wyda-
wały panie ze Stowarzyszenia „Za-
wsze Razem z Gwieździna”. Koła 
Gospodyń Wiejskich z Olszanowa 
i z Breńska upiekły pyszne ciasta.  
Stoisko z ciastami i kawą obsłu-
giwały panie z KGW Breńsk. So-
łectwo Rzeczenica przygotowało 
i częstowało chlebem ze smalcem 
i ogórkami małosolnymi. Piero-
gi przygotowały i wydawały panie  
z KGW Międzybórz i Pieniężnica. 
Podkreślić wypada, że każde KGW 
wystąpiło w pięknych jednako-
wych strojach. 

Wieczorną część rozpoczął 
koncert ciepło przyjętej 

przez publiczność Ewy Kryzy, 
uczestniczki programu „Mam ta-
lent” i „Szansy na sukces”. Po 
koncercie mieszkańców bawił do 
późnej nocy Dj Kuba. Według sza-
cunków organizatorów przez dwa 
dni świętowania, w wydarzeniach 
wzięło udział kilkaset osób z Gmi-
ny Rzeczenica  i okolic.

Prezydent Andrzej Duda odwiedził Ziemię Człuchowską.  
8 stycznia spotkał się on z przedstawicielami władz samorzą-
dowych z powiatu człuchowskiego i chojnickiego. W spotkaniu 
uczestniczył również Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc.

Spotkanie z Prezydentem

Wizyta Prezydenta miała cha-
rakter gospodarski. Andrzej 

Duda w swojej kampanii wyborczej 
obiecał bowiem odwiedzić wszyst-
kie powiaty w Polsce. Podczas ta-
kich podróży rozmawia on nie tyl-
ko z mieszkańcami. To także okazja 
do zamienienia kilku słów z przed-
stawicielami lokalnych samorzą-
dów. Rozmowy w Człuchowie po-
święcone były problemom regionu. 
Podczas przemówienia Prezydent 
podkreślił jak ważną rolę przed-
stawiciele władzy ustawodawczej  
i wykonawczej muszą pełnić wobec 
obywateli. Wizytę Andrzeja Dudy 
w Człuchowie zakończyła wspólna 
kolacja z wójtami i burmistrzami  
z naszego regionu.
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W sobotę 31 sierpnia rolnicy z Gminy Rzeczenica świętowali zakończenie tegorocznych żniw. 
Uroczystość rozpoczęła dziękczynna msza święta, która została odprawiona w kościele para-
fialnym w Gwieździnie. Później barwny korowód przeniósł się na miejscowy plac rekreacyjny.  

Starostami dożynek byli Pań-
stwo Ewa i Józef Rudkowscy. 

Wręczyli oni bochen chleba Wój-
towi Gminy Rzeczenica Marcino-
wi Szulcowi, który podziękował za 
trud, nieodmiennie towarzyszący 
pracy rolnika. - Chcę	 w	 imieniu	
gminnej	 społeczności	 powiedzieć	
rolnikom	 DZIĘKUJĘ.	 Zgodnie	
ze	 staropolską,	 piękną	 tradycją	
chcę	 się	 też	 podzielić	 tym	 chle-
bem	 ze	 wszystkimi	 mieszkań-
cami	 oraz	 przybyłymi	 gośćmi.	
Niech	 to	 dzielenie	 chleba	 będzie	
wyrazem	 tego,	 że	 stanowimy	
jedną	 wspólnotę.	 Niech	 nigdy	 
i	 nikomu	 tego	 chleba	nie	 zabrak-
nie	- mówił wójt Marcin Szulc.

Jak co roku, przy okazji dożynek 
odbył się też Turniej Sołectw. 

Tym razem zwyciężyli gospodarze, 
drugie miejsce zajęła drużyna so-
łectwa Rzeczenica, trzecie - sołec-
twa Breńsk. W konkursie wieńców 
dożynkowych pierwsze miejsce 
zajęło sołectwo Międzybórz, dru-
gie Pieniężnica, trzecie Gwieździn. 
W konkursie na najsmaczniejszą 
drożdżówkę zwyciężyła drożdżów-
ka przygotowana przez KGW So-
łectwa Breńsk. 

W czasie  dożynek uczestni-
cy bawili się z zespołami 

Katarzynki, Zadry oraz Smoki 
Band. Wieczorną zabawę tanecz-
ną poprowadził DJ Godzilla. Or-
ganizatorami dożynek byli: Urząd 
Gminy, GCKSTiR oraz sołectwo 
Gwieździn. Podkreślali oni, że na 
każdym kroku spotykali się z po-
mocą i życzliwością mieszkańców. 
Tak jak w czasie lipcowego Święta 
Gminy, również na dożynki  udało 
się przygotować bezpłatny poczę-

stunek dla wszystkich przybyłych. 
Godnym podkreślenia jest fakt, 
iż w przygotowanie poczęstunku 
bardzo chętnie zaangażowali się 
przedstawiciele każdego sołectwa  
z gminy Rzeczenica.  

Wszyscy przybyli na dożynki 
mogli podziwiać także wspa-

niałe dekoracje zlokalizowane przy 
drodze prowadzącej na miejsce 
uroczystości. Doceniły to również 
osoby przejeżdżające przez Gwieź-
dzin, przysyłając na ręce wójta 
podziękowania za „fantastycznie	
udekorowane	 obejścia	 na	 do-
roczne	Święto	Plonów.	Niezwykle	
pomysłowo	 i	 dowcipnie	 przygo-
towano	scenki	z	życia	wsi.	Chcia-
łabym	 za	 Pana	 pośrednictwem	
podzielić	 się	 tymi	 wrażeniami	 
i	jednocześnie	prosić	o	przekazanie	
gratulacji	 Sołtysowi	 i	 mieszkań-
com	 Gwieździna	 za	 mobilizację	 
i	 chęć	 zrobienia	 czegoś	 niebanal-
nego” - czytamy w korespondencji.

Trzy tygodnie później w Nadzie-
jewie odbyły się z kolei Do-

żynki Powiatowe. Reprezentujące 
naszą gminę sołectwo Międzybórz 
odniosło podwójny sukces: druży-
na sołectwa zwyciężyła w turnieju 
sołectw, a wieniec zajął pierwsze 
miejsce ex aequo z wieńcem z Gmi-
ny Debrzno. 

Plon niesiemy, plon, w gospodarza  dom!
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Dzieci i oświata to dobro narodowe a nie nieszczęście gminne! Dlatego też nasza gmina na 
pierwszym miejscu stawia dobro dziecka. 

W Gwieździnie działa utwo-
rzony w 2014 roku Żłobek 

„Słoneczko” oraz placówka przed-
szkolna, które są ukierunkowa-
ne na zapewnienie odpowiedniej 
opieki dzieciom w żłobku do lat 3 
oraz dzieciom w przedszkolu do lat 
6, w tym ze specyficznymi trudno-
ściami w uczeniu się. Uczęszczają-
ce tam maluszki mają zapewnioną 
fachową opiekę. Naszą kadrę sta-
nowią między innymi specjaliści 
w dziedzinie neurologopedii, psy-
chologii i pedagogiki. Mamy też 
oligofrenopedagoga, nauczyciela 
wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka i rehabilitanta. Zaintere-
sowanie pobytem w przedszko-
lu w Gwieździnie było tak duże, 
że od września 2019 r. został 
utworzony drugi oddział. Łącz-
nie w tamtejszym żłobku i przed-
szkolu przebywa 41 maluchów.

W Rzeczenicy do największego 
przedszkola w gminie uczęszcza  68 
dzieci. W najbardziej odległej Pie-
niężnicy jest 21 przedszkolaków,  
a w Międzyborzu 12. Przedszkola 
w Rzeczenicy oraz w Międzyborzu 

od września również zapewniają 
opiekę specjalistyczną dla dzieci  
z niepełnosprawnościami.

Łącznie, w całej gminie opieką 
żłobkową i przedszkolną objętych 
jest 142 dzieci. Godnym podkre-
ślenia jest fakt, iż dla wszystkich 
chętnych dzieci z Gminy Rzecze-
nica w wieku od lat 3 znalazły się 
miejsca w naszych placówkach. 
Przedszkola mają place zabaw 
umiejscowione koło swojej siedzi-
by, dodatkowo placówki mieszczą-
ce się w Rzeczenicy mają do swojej 
dyspozycji boisko „ORLIK” oraz 
Otwartą Strefę Aktywności - ogól-
nodostępne plenerowe miejsca 
sportu, rekreacji i odpoczynku.

Miniony rok szkolny był 
ostatnim rokiem funkcjo-

nowania gimnazjów. W czerwcu 
br. ostatni rocznik ukończył tę 
szkołę. Od września funkcjonu-
ją już tylko szkoły podstawowe: 
w Rzeczenicy i szkoła filialna  
w Pieniężnicy. Od nowego roku 
szkolnego 2019/2020 zaszły zmia-
ny organizacyjne w strukturze na-
szego Zespołu Szkół w Rzeczenicy, 

który powiększył się o kolejne pla-
cówki oświatowe: Samorządowe 
Przedszkole w Rzeczenicy oraz 
Samorządowe Przedszkole w Mię-
dzyborzu. Dyrektorem Zespołu 
Szkół nadal jest Janusz Bystron, 
wicedyrektorem Edyta Pińkowska  
i w związku ze zmianami organiza-
cyjnymi, drugim wicedyrektorem 
od 1 września - Agnieszka Jasiak. 

Na funkcjonowanie szkół, 
przedszkoli i żłobka przezna-

czana jest znaczna część budżetu 
gminy – to prawie 28% wszyst-
kich wydatków. Mimo otrzymy-
wanej subwencji, samorząd musi 
dopłacać do oświaty co roku pra-
wie 1,2 mln zł. To dużo, ale jest 
to niezbędne, by nasi najmłodsi 
mieszkańcy  mogli rozwijać swo-
je zdolności. Gmina Rzeczenica 
dostrzega jak ważną rolę pełni 
w tym procesie, dlatego tworząc 
nowe miejsca w przedszkolach 
i żłobku, doposażając placówki 
oświatowe w niezbędny sprzęt  
i zatrudniając zaangażowanych wy-
chowawców stara się zapewnić do-
godne warunki do nauki i zabawy. 

O gminnej oświacie słów kilka...
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Nie tylko książkowe nowości, ale także ciekawe wydarzenia oferują swoim czytelnikom biblio-
teki w Gminie Rzeczenica. Obecny rok był także rokiem okrągłych jubileuszy tych placówek.

FERIE W BIBLIOTECE

W czasie ferii zimowych w biblio-
tece w Rzeczenicy i filii w Brzeziu 
odbyły się kreatywne warsztaty 
tworzenia świec żelowych. Dzie-
ci miały okazję samodzielnie za-
projektować i wykonać pachną-
cą świecę w szklanym naczyniu,  
z piaskową mozaiką oraz rozma-
itymi ozdobami. Każda wykonana 
świeca została ozdobnie zapako-
wana i zabrana do domu. To ideal-
ny prezent dla najbliższych.

JUBILEUSZ 70-LECIA  
BIBLIOTEKI W RZECZENICY

Z okazji 70-lecia działalności  
Biblioteki Publicznej Gminy Rze-
czenica 23 maja 2019 r. w sali 
GCKSTiR odbyła się uroczysta 
gala jubileuszowa. W wydarzeniu 
oprócz przedstawicieli władz sa-
morządowych wzięli udział między 
innymi goście z sąsiednich biblio-
tek. Byli także nasi stali czytelni-
cy i przyjaciele biblioteki. Marcin 
Szulc - wójt Gminy Rzeczenica  
w swoim wystąpieniu opowiedział  
o historii biblioteki, byłych kie-
rownikach oraz zmianach zacho-
dzących w książnicy na przestrzeni 
lat. Po przemówieniu, pracownicy 
biblioteki przedstawili prezenta-
cję multimedialną ukazującą hi-
storię naszej placówki od począt-
ku powstania do współczesności.

W dalszej części uroczystości 
nagrodzono kierowników i pra-
cowników biblioteki za oddanie  
i pracę na rzecz upowszechnia-
nia czytelnictwa. Uhonorowane 
zostały też osoby, z którymi bi-
blioteka od lat współpracuje. Po 
podziękowaniach wysłuchaliśmy 
wierszyków w wykonaniu dzie-
ci z klasy II Szkoły Podstawowej  
w Rzeczenicy oraz występu zespo-
łu „Przyjaciele Dobrej Muzyki”.  
Widowiskowo na scenie zapre-
zentował się także duet taneczny 
Amelia  i  Olek z Klubu Tańca To-
warzyskiego „Aida” w Szczecinku. 

Zgromadzonej publiczności zapre-
zentowali oni tańce standardowe  
i latynoamerykańskie.   

JUBILEUSZ 70-LECIA FILII 
BIBLIOTECZNEJ  

W BRZEZIU

W lipcu swoje 70-lecie obcho-
dziła z kolei filia biblioteczna  
w Brzeziu.  Jubileusz był okazją do 
podziękowań dla pań z Koła Eme-
rytek, za życzliwość, za częste od-
wiedziny, dzielenie się książkami 
i za udział w licznych imprezach 
organizowanych przez bibliotekę. 
Za swoją długoletnią pracę panie 
otrzymały wyróżnienia i upomin-
ki. Podziękowania otrzymała rów-
nież była kierownik filii Helena  
Chaciej oraz obecna kierownik - 
Renata Lubińska. Znakomitą oka-
zją do wspólnych wspomnień była 
też przygotowana prezentacja mul-
timedialna, która przedstawiała 
dzieje biblioteki na przestrzeni lat. 
Uroczystość uświetniły również 
występy muzyczne. Uhonorowa-
ny został także Pan Włodzimierz 
Błoch wraz z zespołem, który od 
2012 roku bierze czynny, muzycz-
ny udział w życiu naszej książnicy. 

NARODOWE CZYTANIE

Już po raz ósmy w całej Pol-
sce odbyło się Narodowe Czyta-
nie. Jest to ogólnopolska akcja 

publicznego czytania wybitnych 
polskich dzieł literackich. Akcji 
patronuje  Prezydent RP. Wspól-
ne czytanie noweli Bolesława Pru-
sa „Katarynka” zorganizowano  
w czytelni letniej przy bibliotece  
w Rzeczenicy. Osoby biorące udział 
w akcji otrzymały egzemplarz czy-
tanej noweli z pamiątkowym stem-
plem nadesłanym z Kancelarii Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy. 

SPOTKANIE Z CYKLU  
„LUDZIE Z PASJĄ”

Do naszej biblioteki zawitały la-
leczki! Twórcą tych pięknych prac 
jest Katarzyna Laskowska, miesz-
kanka Człuchowa, która od lat zaj-
muje się tworzeniem laleczek. Pani 
Kasia oczarowała dzieci i dorosłych 
swoimi pracami oraz wypełniła bi-
bliotekę magiczną aurą. Swoją pa-
sję zaczęła od prostych form z masy 
solnej, a następnie z masy porce-
lanowej. Obecnie większość czasu 
przeznacza na szycie materiało-
wych lalek i ubranek, które przed 
wykonaniem sama projektuje  
i dobiera do nich materiały. Córka 
Pani Kasi – Marietta także podzie-
la hobby mamy i sprzedaje swoje 
lalki w Polsce i za granicą.  

Na miejscu była także możliwość 
zakupu wybranych lalek. Spotka-
nie odbyło się w ramach akcji „Lu-
dzie z pasją”.

Co słychać w bibliotece?



Drodzy Mieszkańcy!

Zdecydowaliśmy o zakupie samochodu do wywozu 
śmieci. Wydarzenia sprzed roku, które miały miejsce  
u nas, teraz także są problemem wielu innych samo-
rządów. Grupa radnych Gminy Rzeczenica zainicjo-
wała proces, którego celem ma być uniezależnienie 
od przynajmniej niektórych czynników powodujących 
wzrost cen za wywóz odpadów oraz sposób swoistej 
obrony przed przedmiotowym traktowaniem nas 
przez przedsiębiorstwa działające na rynku śmiecio-
wym.

Co leży u podstaw takiej decyzji?

Do końca 2018 roku mieliśmy zawartą dwuletnią 
umowę na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych...” o wartości prawie 425 tys. zł (212,5 tys. 
zł/rok)

- 26 września 2018 r. w perspektywie roku 2019, 
Gmina zobowiązana przepisami ogłosiła przetarg 
na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych...” i przeznaczyła na ten cel 576 tys. zł. Na 
ogłoszony przetarg wpływa jedna oferta na prawie  
662 tys. zł. Wójt unieważnia przetarg, ponieważ oferta 
przekracza przeznaczone na ten cel środki o 86 tys. zł.

- 31 października 2018 r. ogłoszony został dru-
gi przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych...”, z nadzieją, że wpłynie więcej 
ofert i będą one konkurencyjne. Ponownie wpływa 
jedna oferta, od tego samego przedsiębiorstwa, na 
prawie 682 tys. zł, czyli o 20 tys. zł droższa. W tej 
sytuacji Rada Gminy została zmuszona do pod-
niesienia stawek za wywóz odpadów na obecne  
12 zł od osoby, gdyż przychód z opłat musi zbilanso-
wać wszystkie koszty wywozu i zagospodarowania.

Na tym jednak historia się nie kończy. Zwycięzca 
przetargu odmawia podpisania umowy. Zapewne ni-
gdy się nie dowiemy, jakie były tego przyczyny i co wy-
konawca chciał przez to osiągnąć. Przed nami zaist-
niała realna groźba, że śmieci mogą być niewywożone. 

- 9 stycznia 2019 r. wójt ogłosił przetarg, w którym 
zadaniem wykonawcy byłby jedynie „Odbiór odpa-
dów komunalnych...” przez jeden rok. Wpływają tym 
razem 3 oferty, z których najtańsza wynosi 237,6 tys. 
zł. Do tej kwoty należy doliczyć koszt zagospodarowa-
nia odpadów przez ZZO w Nowym Dworze k. Chojnic, 
który rozlicza każdą tonę przywiezionych frakcji od-
padów w zróżnicowanych cenach. 

W naszej gminie suma odpadów wynosi oko-
ło 54 tony miesięcznie i w przybliżeniu wartość ta  
w ostatnich trzech latach nie zmienia się. Korzyst-
nie zmieniają się natomiast proporcje odpadów se-
gregowanych do zmieszanych. Niemniej z roku na 
rok rośnie cena tony każdej z frakcji odebranej przez 

ZZO i jest to jeden z czynników, na który nie mamy 
wpływu. Najbardziej kosztotwórczą frakcją są od-
pady „ZMIESZANE”, której jako mieszkańcy wy-
twarzamy prawie 38 ton miesięcznie, a której cena 
jest jedną z najwyższych wśród wszystkich frakcji  
i wynosi obecnie 327 zł za tonę. Dla porównania - za 
tonę odpadów z opakowań szklanych, sztucznych, 
bądź papierowych płacimy niewiele ponad 3 zł. 

Opłaca się więc segregować śmieci. 

Zwiększenie proporcji pomiędzy odpadami segre-
gowanymi i zmieszanymi ma niebagatelny wpływ 
na późniejszą wysokość opłaty, którą co miesiąc 
każdy z nas uiszcza. W załączeniu tego biuletynu 
informacyjnego znajduje się ulotka, która pomoże  
w prawidłowym segregowaniu odpadów. Gorąco za-
chęcam Was do zapoznania się z nią i stosowania.

Z początkiem 2019 roku weszła w życie noweli-
zacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, która m.in. wprowadza duże dysproporcje 
cen odpadów segregowanych i zmieszanych. Wpro-
wadza też szereg restrykcji dotyczących kwalifika-
cji odpadów. Jeśli np. do ZZO zostanie dostarczony 
transport segregowanej frakcji, który będzie zanie-
czyszczony innymi odpadami, to kontroler ma prawo 
zakwestionować taki transport i zaliczyć go jako odpa-
dy zmieszane. Nierzetelne segregowanie śmieci może 
powodować kolejne podwyżki cen odbioru od takich 
gmin. Może się też zdarzyć tak, że nieprawidłowo po-
segregowane śmieci nie zostaną odebrane z posesji. 
Czystość odpadów i prawidłowa ich segregacja jest 
więc sprawą bardzo istotną.

Od stycznia 2020 roku nowa ustawa, będąca wyni-
kiem wymogów unijnych, nakłada na gminy obowią-
zek osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, 
którego sposób liczenia będzie odmienny niż dotych-
czas. Już w 2020 roku będziemy musieli osiągnąć po-
ziom recyklingu w wysokości co najmniej 50%. 

W kolejnych latach poziom recyklingu będzie się 
zwiększał, by w 2035 roku osiągnąć 65%. W naszych 
realiach oznacza to bardziej intensywną zbiórkę pa-
pieru i odpadów biodegradowalnych oraz oczywiście 
rzetelniejsze segregowanie wszelkiego rodzaju opako-
wań.

Dzięki zakupowi własnego samochodu, przez nasz 
ZGK, możliwa będzie realna kontrola kosztów związa-
na z wywozem odpadów. Naszym celem jest bowiem 
uchronienie się przed znacznymi podwyżkami cen za 
wywóz i zagospodarowanie odpadów, które obserwu-
jemy w wielu samorządach w całym kraju.

Robert	Ożański	

Segregacja odpadów– to się opłaca
Felieton	radnego



Urząd Gmina Rzeczenica
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77-304 Rzeczenica
tel. 59 833 15 89
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77-304 Rzeczenica
tel. 59 833 17 21
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ul. Przechlewska 19
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tel. 59 833 17 13
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77-304 Rzeczenica
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ul. Koszalińska 39, Brzezie
77-304 Rzeczenica
tel. 59 833 31 70
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Gwieździn 34
77-304 Rzeczenica
tel. 59 833 18 53
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pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego 
Międzybórz 18 B
77-304 Rzeczenica 
tel. 59 833 27 12

Starostwo Powiatowe w Człuchowie
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
tel. 59 834 25 95
e-mail: starostwo@czluchow.org.pl

Powiatowy Urząd Pracy  
w Człuchowie
ul. Jerzego z Dąbrowy 1a
77-300 Człuchów
tel. 59 834 34 42
e-mail: gdcz@praca.gov.pl

Urząd Marszałkowski  
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 555
e-mail: info@pomorskie.eu

Pomorski Urząd Wojewódzki  
w Gdańsku
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80-810 Gdańsk
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