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CZEKAMY NA 
TURYSTÓW!
Jaki będzie sezon w dobie 
pandemii koronawirusa?



Drodzy Mieszkańcy

Rozpoczęte właśnie lata dwudzieste XXI wieku z pewnością 
przejdą do historii jako czas wielkiego, globalnego kryzysu. Jeszcze kilka 
miesięcy temu nikt nie myślał o zagrożeniu, jakie może nieść ze sobą wi-
rus o tajemniczej nazwie COVID19. Niezbadana dotąd precyzyjnie przez 
naukowców choroba pochłonęła już ponad 400 tysięcy istnień ludzkich 
na całym świecie. Lęk przed jej rozprzestrzenianiem zahamował niemal-
że całą światową gospodarkę. Perturbacje z tym związane nie ominęły 
również naszej gminy. Na dwa i pół miesiąca musieliśmy zamknąć dla 
odwiedzających większość naszych instytucji. Wciąż w wielu miejscach 
obowiązuje surowy reżim sanitarny.

Szczęśliwie jednak kryzys nie odbił się na naszych inwestycjach. 
Wszystkie realizujemy zgodnie z planem. W tym roku naszym prioryte-
tem są drogi. Dzięki pozyskanym dofinansowaniom zewnętrznym, prze-
budowy doczekają się ulice: Piaskowa, Lipowa, Czarna, Nowa i Cicha 

w Rzeczenicy. Wyremontowane będą także lokalne odcinki w Gwieździnie i Brzeziu. W Pieniężnicy za pieniądze 
z funduszu sołeckiego naprawiony zostanie fragment drogi gminnej. Cieszę się, że w proces upiększania naszej 
gminy angażują się także mieszkańcy. Za pomoc, doradztwo, dobre słowo – dziękuję nie tylko moim współpra-
cownikom, radnym, sołtysom, ale również wszystkim tym, których spotykam w swojej codziennej pracy. 

                   Marcin Szulc 
          Wójt Gminy Rzeczenica

Szanowni Państwo

Każdy rok w samorządzie niesie ze sobą nowe wyzwania, kolejne 
inwestycje oraz nowe problemy, z którymi musimy się zmierzyć. Pandemia 
koronawirusa spowodowała również ograniczenia w pracy rady gminy. 
Po raz pierwszy odbyła się zdalna sesja. Podczas posiedzenia radni pozo-
stawali w swoich domach, a w sali posiedzeń obecni byli Przewodniczący 
Rady Gminy oraz Wójt. Przypomnę, że w 2018 roku zakupiono tablety dla 
radnych. Dzisiaj urządzenia te doskonale się spisują podczas komisji i sesji. 
Dzięki nim łatwiej nam jest wspólnie pracować „na odległość”. 

Przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę” okazał się zakup sa-
mochodu do wywozu śmieci. Dzięki wspólnej inicjatywie grupy rad-
nych, nasza gmina uniknęła dużej podwyżki za wywóz śmieci. Zwięk-
szenie stawki dla mieszkańców spowodowane było jedynie wzrostem 
cen za zagospodarowanie odpadów na wysypisku, ale na to - my jako  
gmina - nie mamy już wpływu. Tematem wywozu śmieci będziemy zajmo-

wać się również w tym roku, ponieważ zmieniły się przepisy związane między innymi z częstotliwością wywozu 
odpadów. Wierzę, że ceny odbioru i utylizacji odpadów w naszej gminie, wciąż będą jednymi z najniższych w re-
gionie.

                        Krzysztof Szadziewicz
Przewodniczący Rady Gminy Rzeczenica
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TURYSTYKA – CZY TO BĘDZIE DOBRY SEZON?
Z Marcinem Szulcem - wójtem Gminy Rzeczenica, rozmawiał Dariusz Kępa 

Na  jakim  etapie  są  przygoto-
wania do sezonu turystycznego 
w Gminie Rzeczenica?

W zasadzie jesteśmy już gotowi. Za 
kilka dni przyjadą do nas pierwsi 
letnicy. Ich pojawienie się w naszej 
gminie, co roku uznajemy za otwar-
cie sezonu turystycznego. Mamy 
świadomość, że w związku z obo-
strzeniami sanitarnymi, będzie to 
sezon inny niż wszystkie. Mimo to, 
nasze pole namiotowe w kompleksie 
turystycznym Rzewnica jest już go-
towe dla grup kolonijnych, które co 
roku nas odwiedzają. Przygotowuje-
my się także na przyjęcie kamperów. 
Zrobimy wszystko, aby nasi goście 
mogli u nas bezpiecznie wypoczy-
wać.

A  co  z  tak  zwanym  wypoczyn-
kiem stacjonarnym?

Przy kompleksie turystycznym nad 
jeziorem Szczytno, gdzie mamy 
kąpielisko strzeżone i pole biwako-
we, jest również prywatny ośrodek 
wypoczynkowy Rzewnica, dyspo-
nujący 80 miejscami noclegowymi. 
Szesnaście miejsc oferuje także cało-
roczna agroturystyka Ranczo Dolid-
ki w Gwieździnie. Prowadzi ją pani 
Lidia Rudkowska z rodziną.

Czy w  związku  z  ograniczenia-
mi  sanitarnymi,  możliwe  jest 
prowadzenie działalności  tury-
stycznej?

Nie widzę przeszkód, aby móc pro-
wadzić taką działalność, oczywiście 
przy zachowaniu zasad bezpieczeń-
stwa. I tak na przykład nasza kuch-
nia w Rzewnicy, która była zawsze 
ogólnodostępną, będzie udostępnia-
na tylko na określonych zasadach, 
umówionym wcześniej grupom. 
Nie będzie można używać wspól-
nych naczyń typu: sztućce, talerze, 
garnki, szklanki. Każdy korzystający 
z kuchni będzie musiał mieć swoje 
naczynia. Ogólnodostępne sanita-
riaty również będzie trzeba częściej 
dezynfekować. Myślę, że im bliżej se-
zonu turystycznego, tym wytyczne ze 
strony resortu zdrowia będą bardziej 
precyzyjne. Obawiam się natomiast 
czegoś innego. A mianowicie tego, że 
w tym roku nie będziemy mogli przy-
jąć takiej ilości turystów, jaką mieli-
śmy rok, czy dwa lata temu. Jeżeli 
przelicznik ograniczający ilość osób 
na określonej powierzchni nadal bę-
dzie obowiązywał, tak jak jest to na 
przykład w centrach handlowych, 
wówczas może zdarzyć się tak, że 
mimo teoretycznie wolnych miejsc 
na polu namiotowym, czy plażach, 
nie będziemy tam mogli przyjąć 
wszystkich chętnych.

Nie  boicie  się,  że  cała  ta  sytu-
acja  z  koronawirusem  odstra-
szy turystów?

Tego się nie obawiam. Jestem prze-
konany, że właśnie z powodu ta-
kiej sytuacji, wypoczynek naszych 

rodaków będzie się kumulował  
w kraju. To ogromna szansa dla 
lokalnej branży turystycznej. Wy-
jazdy zagraniczne będą w tym roku 
mniej popularne, choćby z powodu 
ograniczeń w komunikacji lotniczej. 
Turyści będą też uciekali od zgiełku 
dużych ośrodków wypoczynkowych. 
Zamiast tego wybiorą ośrodki takie, 
jak nasze - małe, kameralne, gdzie 
można w spokoju wypoczywać. Mam 
świadomość, że i my w takiej sytuacji 
musimy stanąć na wysokości zada-
nia. Musimy być zabezpieczeni sani-
tarnie na przyjazd turystów tak, aby 
ich wypoczynek u nas odbywał się 
w sposób spokojny i bezpieczny. 

Czy w gminie Rzeczenica moż-
na  wypoczywać  tylko  latem? 
Jak długo trwa tutaj sezon tury-
styczny?

Pierwsze kolonie przyjeżdżają do nas 
zaraz po zakończeniu roku szkolne-
go. To moment, który możemy okre-
ślić otwarciem sezonu turystyczne-
go. Dla grup szkolnych trwa on do 
końca wakacji. Turyści indywidual-
ni wypoczywają u nas praktycznie 
zawsze, gdy jest ciepło. Oczywiście 
największe obłożenie mamy do koń-
ca sierpnia, choć wczasowiczów spo-
tykamy także w maju i we wrześniu. 
Wszystko zależy od dobrej pogody, 
której mam nadzieję w tym roku nie 
zabraknie. Rzeczenica to przecież 
dobre miejsce na wypoczynek.
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Szkółka pod żaglami na jeziorze Szczytno
Gmina Rzeczenica już wkrótce stanie się właścicielem łodzi żaglowej. Będzie ona służyć m.in.  
celom szkoleniowym.

Chyba wszyscy, którzy spędzali 
w ostatnich latach aktywny wy-

poczynek nad wodą w gminie Rze-
czenica zauważyli, jak wiele zmie-
niło się przy szlakach turystycznych 
rzek Białej i Czernicy. Powstały tu 
przystanie kajakowe, przenoski przy 
przeszkodach, a szlaki zostały ozna-
czone. To wszystko udało się zreali-
zować w ramach projektu pod nazwą 
Pomorskie Szlaki Kajakowe „Biała 
i Czernica”. Jest on realizowany od 
2018 roku. Miło nam poinformować, 
że w ramach projektu gmina Rzecze-

nica już w najbliższym czasie stanie 
się właścicielem łodzi żaglowej. Ma 
ona służyć celom szkoleniowym, 
rekreacyjnym, ale też sportowym. 
Nie można wykluczyć, że za jakiś 
czas podczas regat na okolicznych 
jeziorach będzie można zobaczyć 
reprezentację Gminy Rzeczenica. 
Przede wszystkim jednak żaglów-
ka ma służyć tym, którzy na wodzie 
będą chcieli stawiać pierwsze kroki. 
Przewidywany koszt zakupu łodzi to 
31 tysięcy złotych, a dofinansowanie 
wynosi 85%.

Prawie 80 tysięcy złotych na turystykę
Nowe plaże, boiska do siatkówki, wiata… - to wszystko powstało w ramach projektu przebudowy 
terenów rekreacyjnych na terenie gminy.

Wystarczy przejść się nad jezio-
ro Szczytno, czy też nad Kręp-

sko w Gwieździnie, żeby zobaczyć 
zmiany, które dokonały się w tych 
miejscach w ostatnich miesiącach. 
Projekt polegający na przebudowie 
terenów rekreacyjnych objął swoim 
zasięgiem również miejsca wypo-
czynku nad Rzeką Białą w Międzybo-
rzu. Całość zadania kosztowała blisko 
80 tysięcy złotych, a gmina dostała 
51 tys. zł dofinansowania z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Co udało się zrobić za te pieniądze?

W Rzewnicy, nad jeziorem 
Szczytno usypano plażę, wy-

konano nawierzchnię z piasku na 
boisku do siatkówki, zamontowano 
dwie ławki i dwa ławko-stoły. Za-
równo turystów, jak i mieszkańców 
gminy na pewno ucieszy nowa wia-
ta na „Kaczym Dołku”. W Rzewnicy 
trwały też prace związane z humuso-
waniem nawierzchni trawiastej. Nad 
jeziorem Krępsko w Gwieździnie 
powstało koryto pod plażę o wymia-
rach 8x10 m. Położono tu nawierzch-
nię z piasku o grubości 30 cm. Plażę 
podobnych rozmiarów zbudowano 
także nad Rzeką Białą w Międzybo-
rzu. Powstało tam również boisko do 
siatkówki.
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Szansa na Kluby Seniora
Gmina Rzeczenica, w partnerstwie z Gminą Czarne, Spółdzielnią 
Socjalną „Klemens” z Międzyborza, Stowarzyszeniem Inspiracja 
oraz Stowarzyszeniem z Otwartym Sercem z Czarnego - złożyła 
wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą. „Myśląc o Rodzi-
nie w Gminie Czarne i Rzeczenica”. 

Projekt skierowany jest do grupy 
200 osób zamieszkałych na tere-

nie gmin Czarne i Rzeczenica. Zakła-
da on objęcie wsparciem osoby nie-
pełnosprawne, długotrwale chore, 
seniorów i opiekunów osób niepeł-
nosprawnych. Pomoc ma polegać na 
organizowaniu warsztatów, spotkań 
i szkoleń, a także świadczeniu usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszka-
nia. To również wspieranie działań 
promujących wolontariat i pomoc 
sąsiedzką wśród osób starszych. 
W ramach projektu w części dotyczą-
cej Gminy Rzeczenica zaplanowano 
utworzenie Klubów Seniora (miejsc 
spotkań dla osób starszych) w czte-
rech miejscowościach: Gwieździn, 
Pieniężnica, Brzezie i Rzeczenica. 
Kluby otwarte będą raz w tygodniu 
po 3,5 godziny. Poza stałymi godzi-
nami pracy placówek dodatkowo 
organizowane będą warsztaty i za-
jęcia tematyczne. W ofercie znajdą 

się warsztaty florystyczne, malowa-
nia jajek, a także zajęcia i indywi-
dualne konsultacje z dietetykiem 
i psychologiem. W programie jest 
także konferencja w zakresie kar-
diologii. Doceniając rolę ćwiczeń 
w utrzymaniu zdrowia zaplanowano 
też zajęcia pobudzające aktywność  
fizyczną seniorów oraz zakup sprzę-
tu rehabilitacyjnego i pomocy uła-
twiających tę aktywność. Raz w mie-
siącu przewidziane są wieczornice 
poetycko-literackie. Zaplanowano 
również wyjazdy do kina, teatru, na 
kabaret do Koszalina, wycieczki do 
Kołobrzegu i Człuchowa oraz dwa 
pikniki integracyjne wspólnie z se-
niorami z Czarnego. W ramach usług 
opiekuńczych świadczone będzie też 
wsparcie dla członków rodzin lub 
opiekunów sprawujących bezpo-
średnią opiekę nad osobami niepeł-
nosprawnymi. 

Rowery i kajaki dla 
„Zawsze razem”

Wyposażenie miejsc rekreacji 
nad jeziorem Szczytno w Rzew-
nicy i nad jeziorem Krępsko 
w Gwieździnie – projekt zło-
żony przez Stowarzyszenie 
„Zawsze Razem” z Gwieździna 
został wybrany do dofinanso-
wania w ramach Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju i ma duże szanse 
na realizację. 

Jeśli zostanie zaakceptowany rów-
nież przez samorząd wojewódz-

twa, wyposażenie obiektów tury-
stycznych nad jeziorami w gminie 
Rzeczenica zostanie wzbogacone  
o 20 nowych rowerów, 4 kajaki oraz 
4 rowery wodne. Większość tego 
sprzętu będzie do dyspozycji wypo-
czywających w Rzewnicy, dwa rowery 
wodne oraz dwa kajaki będzie można 
wypożyczyć na plaży nad jeziorem 
Krępsko w Gwieździnie. Wartość  
całego projektu, który ma zostać dofi-
nansowany z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020  
- to 54 tys. zł.

Zastrzel koronawirusa…
Chcecie stoczyć zacięty bój i zwyciężyć przeciwnika, a może spróbujecie pokonać koronawirusa? 
W Paintball Parku w Rzewnicy to możliwe.

Od połowy maja Paintball Park 
w Rzewnicy zaprasza wszystkich 

chętnych do fantastycznej zabawy 
z bronią w ręku. To miejsce położo-
ne w lesie jest idealne dla amatorów 
prawdziwej przygody. Zadbaliśmy 
o to, aby uczestnicy czuli się bez-
piecznie podczas zabawy. Sprzęt jest 
dezynfekowany, kombinezony, któ-
re dostajecie są wyprane… Zanim 
zaczniecie przygodę z bronią zosta-
niecie odpowiednio przeszkoleni. 
Dla osób złaknionych zabawy mamy 
kilka pakietów do wyboru. Jeśli ktoś 
nie chce biegać po polu i ryzykować 
„postrzelenia”, może sprawdzić swo-
je „oko” strzelając do tarczy z koro-
nawirusem (zdjęciem wyobrażają-
cym COVID-19).

Rzewnicki  Paintball Park poło-
żony jest nad pięknym jeziorem 

Szczytno, które cieszy się ogromną 
popularnością wśród Polaków oraz 
zagranicznych turystów przyjeżdża-
jących do naszego kraju. Posiada on 
dwa pola rozgrywek. Pierwsze, to 
dwa hektary naturalnie ukształtowa-
nego terenu (bagna, wzgórza) – oto-
czonego przez ogromny, przepiękny 
bukowy drzewostan. Drugi to speed-
-ballowe pole stworzone specjalnie 
dla najbardziej wymagających klien-
tów. Wszystkim naszym obiektom 
towarzyszy pasja tworzenia atrakcji 
niezwykłych, dostarczających nieza-
pomnianych wrażeń podczas rozgry-
wek. 

Osoby, które nie boją się ekstre-
malnej zabawy mogą rezerwo-

wać terminy pod numerem telefonu: 
533 727 723.
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Drogowy zawrót głowy
Sporo działo się w ostatnich miesiącach na drogach w gminie Rzeczenica. Kilka zyskało zupełnie 
nową nawierzchnię, są też drogi, które przebudowano. Co ważne – na większość z tych inwestycji 
udało się pozyskać dofinansowanie z zewnątrz.

Na przebudowę ulic Piaskowej 
i Lipowej (wraz z budową ka-

nalizacji deszczowej) gmina otrzy-
mała przeszło 585 tysięcy złotych 
z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Z kosztorysu wynikało, że cała in-
westycja ma pochłonąć około 1,7 mi-
liona złotych. Ostatecznie jednak to 
zadanie będzie kosztowało 1,155 mln 
zł, przy czym udział własny gminy 
to niespełna 600 tys. zł. Do przetar-
gu na to zadanie złożono aż siedem 
ofert. Najkorzystniejszą przedstawi-
ła firma Marbruk z Charzyków i to 
ona jest wykonawcą prac. W ramach 
inwestycji przebudowane zostanie 
800 metrów drogi. Do tego zbudo-
wane będą zjazdy na posesje oraz ka-
nalizacja deszczowa. Zadanie to ma 
zostać wykonane do końca sierpnia 
2020 roku.

Z Funduszu Dróg Samorządowych 
pochodzi też dofinansowanie, 

które gmina Rzeczenica otrzymała 
na budowę ulic: Cichej i Czarnej oraz 
na przebudowę ulicy Nowej w Rze-
czenicy. Ulice Cicha i Czarna zostaną 
utwardzone płytami jomb. Płyty po-
łożone będą na gruntowych odcin-
kach o łącznej długości 801 metrów. 
Przebudowy doczeka się także ulica 
Nowa (w kierunku do boiska wie-
lofunkcyjnego Orlik). Utwardzony 
obecnie asfaltem fragment, zostanie 
wyremontowany na nowo. Na dal-
szym odcinku tej drogi będzie uło-
żona kostka polbrukowa. Remont 
wszystkich trzech dróg ma koszto-
wać prawie 450 tysięcy złotych. Po-
łowa tej kwoty to dofinansowanie 
z budżetu państwa. Drugą połowę 
gmina dołoży z własnych pieniędzy. 
Prace związane z budową i przebu-
dową ulic Cichej, Czarnej i Nowej 
mają potrwać do końca października.

Gmina Rzeczenica z własnych 
środków przebuduje także drogi 

gminne: w Brzeziu (115 m) i w Gwieź-
dzinie (146 m). Położona zostanie na 
nich nawierzchnia z kostki polbru-
kowej. Inwestycja będzie gotowa 
pod koniec lipca. Jej koszt to ponad  
124 tys. zł.
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Laptopy do zdalnej nauki dla uczniów
Pięćdziesiąt sześć laptopów trafiło w ostatnim czasie do uczniów Szkoły Podstawowej  
w Rzeczenicy. Sprzęt ten został udostępniony młodym ludziom do nauki w nowej formule.

Kiedy zamknięte zostały szkoły 
i wprowadzono lekcje on-line, 

wielu młodych ludzi w całej Polsce 
miało kłopot z dostępem do kompu-
tera i internetu. Problem w sposób 
szczególny dotknął rodziny, w któ-
rych jest kilkoro uczniów. W gminie 
Rzeczenica kłopot udało się rozwią-
zać dzięki rządowemu programo-
wi dedykowanemu uczniom oraz 
wsparciu ze strony firmy Goodvalley 
Agro S.A. z Przechlewa.

Dwadzieścia pięć laptopów i sześć 
modemów umożliwiających do-

stęp do internetu gmina Rzeczenica 
kupiła za 45 000 zł, które otrzyma-
ła w ramach wsparcia rządowego. 
W kwietniu komputery trafiły do 
Zespołu Szkół w Rzeczenicy, a na-
stępnie zostały wypożyczone potrze-
bującym uczniom. Warto podkreślić, 
że projekt realizowany jest w całym 
kraju i nie tylko gmina Rzeczenica, 

ale w zasadzie wszystkie samorządy 
w Polsce otrzymały podobne wspar-
cie. Projekt to odpowiedź na sytuację 
szkolnictwa, związaną z wprowadze-
niem na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii, w związku 
z rozprzestrzenianiem się koronawi-
rusa i zamknięciem placówek oświa-
towych. Konieczność kontynuacji 
nauki on-line spowodowała, że wielu 
uczniów, którzy nie posiadają dostę-
pu do sprzętu, nie może efektywnie 
się uczyć, a tym samym realizować 
podstawy programowej. Działanie 
zostało sfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020.

Dodatkowe 15 laptopów do ce-
lów edukacyjnych użyczyła bez-

płatnie szkole w Rzeczenicy firma 
Goodvalley Agro S.A. z Przechlewa. 

Dzięki temu wszyscy potrzebujący 
mogli wypożyczyć sprzęt do lekcji 
on-line. - Mamy wystarczającą ilość 
sprzętu – mówił pod koniec kwietnia 
Janusz  Bystron, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Rzeczenicy. - Rodzi-
ce dobierają jeszcze komputery. Ci, 
którzy mają więcej niż jedno uczące 
się dziecko, przez cały czas mogą się 
do nas zwracać z wnioskiem o uży-
czenie sprzętu - dodaje Bystron.

W maju Gmina Rzeczenica  
w ramach projektu „Zdal-

na Szkoła +” pozyskała kolej-
ny  grant   w wysokości 45 000 
zł na zakup sprzętu dla uczniów 
rzeczenickich  szkół. Dzięki przy-
znanemu dofinansowaniu do Ze-
społu Szkół w Rzeczenicy trafiło 
16 laptopów i 12 dostępów do inter-
netu. Działanie to również jest finan-
sowane ze środków Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa.

Tablet dla seniora
Dwanaście osób w wieku 65+ wzięło udział w szkoleniu komputerowym zorganizowanym przez 
Fundację Partycypacji Społecznej ze Słupska przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury, Spor-
tu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy. Na zakończenie projektu uczestnicy otrzymali tablety.

Zajęcia odbywały się przez kilka 
tygodni. Każde szkolenie trwało 

po kilka godzin. Seniorzy z gminy 
Rzeczenica mogli zapoznać się z pod-
stawami z zakresu obsługi kompu-
tera oraz bezpiecznego korzystania 
z internetu. „Fundacja Partycypacji 

Społecznej powstała w celu promo-
wania działań na rzecz aktywności 
społecznej. Nasze główne założenia 
to m.in. prowadzenie działalności 
oświatowo-szkoleniowej na rzecz 
grup społecznych zagrożonych wy-
kluczeniem” – informują przedsta-

wiciele fundacji. Zajęcia odbywały 
się w GCKSTiR w Rzeczenicy. Szko-
lenia podobne do tych w Rzeczenicy 
fundacja organizowała również w in-
nych miejscowościach na terenie ca-
łej Polski.
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Orszak Trzech Króli w Rzeczenicy
Już po raz kolejny mieszkańcy Rzeczenicy przeszli w Orszaku Trzech Króli z kościoła do szopki 
betlejemskiej w centrum miejscowości. 

Tam też były życzenia składane 
przez wójta i przewodniczącego 

Rady Gminy Rzeczenica, a uczestni-
cy spotkania podzielili się opłatkiem. 
Po życzeniach uczestnicy orszaku 
przeszli do centrum kultury. Tam 

dzieci i młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej w Rzeczenicy zaprezento-
wały jasełka, które miały przybliżyć 
wydarzenia towarzyszące narodzi-
nom dzieciątka i wizycie króli w be-
tlejemskiej szopce. Zuzanna Peciak 

z Gwieździna zaśpiewała  najbardziej 
znane kolędy, a ostatnim punktem 
tego wyjątkowego spotkania było 
wspólne kolędowanie z zespołem 
Zadry z Rzeczenicy.

Rekordowy wynik zbiórki na WOŚP
Niewielka gmina – wielkie serca… - tak można ocenić tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Rzeczenicy. Biorąc pod uwagę fakt, że gmina liczy  niecałe 3,7 tys. mieszkańców 
-  kwota prawie 32 tys. zł robi wrażenie.

Bez wątpienia jest to jeden z naj-
lepszych wyników w regionie.  

- To, jaką kwotę udało nam się ze-
brać przerosło nasze najśmielsze 
marzenia – mówi Katarzyna Ka-
sperowicz, dyrygująca orkiestrą 
w Rzeczenicy. - Dwa lata temu mie-
liśmy 20 tysięcy i wydawało nam 
się, że to bardzo dużo, przed rokiem 
było to już 24 tysiące złotych i wy-
dawało się, że to zaporowa kwota. 
31 804,44 zł w tym roku – tego ab-
solutnie nikt z nas się nie spodzie-
wał.

Z licytacji w Rzeczenicy zebrano 
24 425 złotych. Wszystko scho-

dziło dosłownie na pniu. Najdroższy 
z aniołów poszedł za 600 złotych. 
Oczywiście najdroższe były serdusz-
ka. Złote, wylicytowano za 3400 zło-
tych. Tę licytację wygrali państwo 
Mazur, którzy zapłacili za serduszko 
jeszcze więcej niż w licytacji – bo  
4 tysiące złotych. Jedno ze srebrnych 
serc „wygrali” państwo Szadziewicz. 
Przewodniczący Rady Gminy Rze-
czenica wraz z żoną kupili je za 2300 
złotych. Drugie serduszko wylicyto-
wali za 1600 zł państwo Osiurak.

W gminie Rzeczenica pieniądze 
do puszek zbierało dziesięcio-

ro wolontariuszy. Zebrali w sumie 
blisko 5 tys. zł. Najwięcej (1075 zł) 
w swojej puszce przyniósł Bartek 
Ciurzyński. Warto podkreślić, że 
uczniowie szkoły w Rzeczenicy, któ-
rzy sami podczas finału (oraz wcze-
śniej w szkole) robili watę cukrową, 
wzbogacili konto orkiestry o ponad 
500 złotych.
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Akcja zaopatrzenia mieszkańców w bawełniane 
maseczki
Od 16 kwietnia w całej Polsce obowiązywała konieczność zasłaniania nosa i ust w przestrzeni 
publicznej. Jeszcze przed ogłoszeniem nowego nakazu zakupiono materiał do uszycia maseczek, 
zorganizowano grupę wolontariuszy, którzy z sercem podeszli do akcji szycia maseczek dla wszyst-
kich mieszkańców naszej gminy. 

Prawie 3000 maseczek udało się 
wykonać w ciągu sześciu dni ro-

boczych. W dniach 16 – 20  kwiet-
nia maseczki zostały dostarczone 
do wszystkich nieruchomości na 
terenie naszej gminy, w liczbie od-
powiadającej osobom wskazanym 
w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. W akcję przygotowywania 
maseczek zaangażowało się ponad 
60 osób. Maseczki szyło 35 wolon-
tariuszy: 10 z Pieniężnicy, 9 z Rze-
czenicy, 6 z Brzezia, 4 z Olszanowa  

i po 3 z Gwieździna i Międzybo-
rza. Przy szyciu pomagało (kroiło 
materiał, prasowało) 17 wolonta-
riuszy. Szybkie i sprawne dostar-
czenie maseczek do prawie tysiąca 
posesji to zasługa wolontariuszy, 
sołtysów, jednej radnej oraz pra-
cowników urzędu i jednostek orga-
nizacyjnych naszej gminy. Wszyst-
kim zaangażowanym za serce i trud 
włożony najpierw w przygotowanie, 
a później w zaopatrzenie naszych 
mieszkańców w maseczki ochronne  
- serdecznie dziękujemy.

Rzeczenica i Gwieździn z sercem
Mamy je! Serca na nakrętki stoją już nie tylko w Koczale, czy w Przechlewie. Pod koniec kwietnia 
przy parkingu w pobliżu delikatesów „wyrosło” rzeczenickie serce. Kilka tygodni później czerwony 
pojemnik pojawił się natomiast w Gwieździnie.

Nakrętki, które są zbierane do 
serc, przekazane zostaną Szy-

monowi Bukowskiemu, niepełno-
sprawnemu chłopcu z Gwieździna. 
Nie oznacza to jednak, że tylko Szy-
mon będzie mógł liczyć na nakręt-
kowe wsparcie „prosto z serca”. Je-
śli na terenie gminy są inne osoby 
potrzebujące podobnego wsparcia, 
proszone są o kontakt z Piotrem 
Furtakiem, dyrektorem Gminnego 
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki 
i Rekreacji w Rzeczenicy pod nume-
rem telefonu 728 878 290.

Pierwsze serce w powiecie człu-
chowskim stanęło pod koniec 

ubiegłego roku w Koczale. Od Ro-
berta Makarewicza, sołtysa Kocza-
ły, a jednocześnie producenta ser-
duszek nieodpłatnie otrzymaliśmy 
projekt, a Bogdan Drozd z Rzecze-
nicy wykonał pojemnik. Wykonanie 
serduszka sfinansował Urząd Gminy 
Rzeczenica.

O tym, że serce na nakrętki w Rze-
czenicy było potrzebne może 

świadczyć chociażby to, że pierwszy 

pojemnik udało się napełnić w ciągu 
zaledwie czterech dni od ustawie-
nia. To jeden z najlepszych wyników  
w powiecie. W Koczale napełnienie 
serduszka trwało około 2 tygodni. 
Pod koniec maja kolejne serdusz-

ko powstało w Gwieździnie. Zostało 
ono sfinansowane przez Ewę i Józefa 
Rudkowskich, właścicieli Owczarni 
Stodoły Weselnej oraz Lidię Rud-
kowską z gospodarstwa agrotury-
stycznego Ranczo Dolidki.
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O tej akcji mówią już w całej Europie
Miał być wielki festyn charytatywny, zamiast tego jest licytacja, podczas której zbierane są pie-
niądze na leczenie Tobiasza Peciaka z Rzeczenicy i Szymona Bukowskiego z Gwieździna – dwóch 
chłopaków z dziecięcym porażeniem mózgowym. Rehabilitacja jest bardzo kosztowna – dwutygo-
dniowy turnus to koszt od pięciu do kilkunastu tysięcy złotych, a jeden taki wyjazd w skali roku to 
zdecydowanie za mało.

Pomysł zrodził się pod koniec lu-
tego - Pandemia nie pozwoliła 

nam jednak na zorganizowanie im-
prezy, pomagamy więc w inny spo-
sób – mówi Piotr Furtak, dyrektor 
GCKSTiR w Rzeczenicy, który zaini-
cjował akcję. – Pomysł na licytację 
facebookową podsunęła Stanisława 
Sierant, malarka z Człuchowa, któ-
ra przekazała dwa obrazy swojego 
autorstwa dla chłopaków.

Pieniądze z licytacji wpłacane są 
na specjalne subkonto założone 

przez GKS Drzewiarz Rzeczenica. 
Licytacje cieszą się ogromnym po-
wodzeniem, a fanty bardzo często 
są wyjątkowe. Marcin Szulc, wójt 
Rzeczenicy ufundował lot balonem, 
licytowano dwie wejściówki na wie-
żę kościoła św. Jakuba Apostoła 
w Człuchowie, była licytacja tropie-
nia wilków z braćmi Patalas z Bier-
natki, czy karmienia małpek podczas 
spaceru z Izabellą Odejewską, wła-
ścicielką Canpolu koło Człuchowa.
Bardzo dużym powodzeniem cie-
szyły się książki Krzysztofa Jackow-
skiego, człuchowskiego jasnowidza. 
Wystawiano do wylicytowania zam-
ki dmuchane, koncerty i dużo kuli-
nariów – tortów, pierogów, obiadów 
w restauracjach, czy nawet ogórków. 
Były licytacje muzyczne, ale również 
motoryzacyjne – w tym… samochód 
wystawiony przez mieszkankę Rze-
czenicy.

Początkowo zakładano, że licyta-
cja potrwa do końca lipca, osta-

tecznie zasadnicza jej część zakończy 
się z końcem czerwca. A w lipcu… 
- Zgłosiło się do mnie małżeństwo 
motocyklistów z Polnicy – mówi 
Piotr Furtak. – Wybierają się na wy-
prawę motocyklami wzdłuż granic 
Polski. W trakcie chcą zbierać pie-
niądze dla chłopaków. W planach 
jest też stworzenie wielkiej księgi 
z podróży. Wpisywaliby się do niej 
proboszczowie parafii mijanych po 
drodze, wójtowie, burmistrzowie…  
W finałowej licytacji chcielibyśmy 

wystawić tę właśnie księgę. Gdy 
oddawaliśmy materiał do druku na 
koncie akcji było prawie 50 tys. zł. 
A to na pewno nie wszystko. - Gdy 
zaczynaliśmy licytację sądziłem, że 
sukcesem będzie zebranie 15 tysięcy 
złotych – dodaje Piotr Furtak. – To 
wystarczyłoby na wyjazd obu chło-
paków z mamami na dwutygodnio-
wy turnus rehabilitacyjny. Wiemy, 
że tych pieniędzy będzie dużo wię-

cej. W imieniu rodziców Tobiasza 
i Szymona serdecznie dziękuję tym, 
którzy chociaż w niewielkim stop-
niu przyczynili się do takiego wyni-
ku finansowego zbiórki.

Dyrektor GCKSTiR w Rzeczenicy 
zapowiada jednocześnie, że za 

rok zorganizowana zostanie kolejna 
akcja – podczas niej będą zbierane 
pieniądze dla innych chorych dzieci 
z gminy Rzeczenica.
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Pamiętajmy o segregacji odpadów
Drodzy Mieszkańcy!

Cel, który przyświecał nam pół roku temu, czyli ogra-
niczenie kosztów transportu odpadów został osiągnię-
ty. W 2019 roku za tę usługę zapłaciliśmy PGK Szczeci-
nek 280 tysięcy złotych. Dzięki zleceniu wywozu naszej 
spółce komunalnej koszty transportu są mniejsze o pra-
wie 30 tysięcy złotych, a comiesięczna systematyczna 
kontrola wydatków może pozwolić na dodatkowe ich 
ograniczenie. 

Pamiętajmy jednak, że istotnym kosztem mającym 
wpływ na opłatę śmieciową jest również ich zagospo-
darowanie na wysypisku w Nowym Dworze. Tam 
cena za zagospodarowanie tony odpadów zmiesza-
nych wzrosła o 28%, z 352,90 zł do 451,71 zł. Cena za 
zagospodarowanie odpadów z tworzywa sztucznego, 
szkła, czy papieru wzrosła prawie o 3600%  z 3,36 zł do 
120,92 zł, a odpadów BIO o 2100 % z 5,32 zł do 111,81 zł. 
Na cenę odpadów jaką płacimy „na bramie” wysypiska 
nie mamy wpływu, jednak ilość wyprodukowanych od-
padów zależy od nas samych. Ważne jest byśmy zwra-
cali uwagę na dokładną segregację odpadów. 

Każda ilość tzw. plastików wrzuconych do kosza na 
odpady zmieszane zwiększa koszt zagospodarowania 
prawie czterokrotnie. Odpady BIO wrzucone do ko-
sza na odpady zmieszane zamiast do kompostownika 
- zwiększają koszt zagospodarowania ponad cztero-
krotnie. Dzięki  samokontroli wszyscy będziemy mieli 
wpływ na stawkę za wywóz odpadów. 

Drugim ważnym czynnikiem jest liczba osób obję-
tych systemem. W naszej gminie zameldowanych jest 
3616 osób, a według złożonych deklaracji systemem 
objętych jest 2739. Różnica to prawie 900 osób. Wielu 
naszych mieszkańców przebywa poza domem - pracu-
je za granicą lub uczy się mieszkając przez 10 miesięcy 
w internatach, czy na stancjach. Ważna jest odpowie-
dzialność społeczna i zgłaszanie faktu powrotu do miej-
sca zamieszkania, nawet na okres wakacji. Dlatego o tę 
społeczną odpowiedzialność apeluję w tym miejscu.

Rok 2021 w gospodarce odpadami to kolejne wy-
zwanie dla samorządu. Najdotkliwiej zmiany odczują 
mieszkańcy gmin wiejskich. Przepisy ustawowe zmu-
szą nas do wywożenia odpadów znacznie częściej niż do 
tej pory. W przypadku odpadów zmieszanych i BIO bę-
dzie to dwa razy w miesiącu z domów jednorodzinnych  
i cztery razy w miesiącu z domów wielorodzinnych 
w okresie od kwietnia do października. Częstszy odbiór 
odpadów z naszych posesji wielu z nas ucieszy. Niestety 
wiązać się to będzie ze wzrostem kosztów transportu.

Przed naszym samorządem pół roku, aby dostoso-
wać miejscowe przepisy do przepisów ustawowych 
oraz racjonalnie i ekonomicznie ułożyć częstszy harmo-
nogram wywozu odpadów.

            Marcin Szulc 
Wójt Gminy Rzeczenica
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Muzyczne słodkości na Walentynki
Nawet ci, którzy za słodyczami nie przepadają, po lutowym koncercie teamu o wdzięcznej nazwie 
Biszkopty nie mieli powodów do narzekań. Za sprawą Dariusza Gancewskiego i Jacka Jaworskie-
go wszyscy opuszczali salę widowiskową GCKSTiR w Rzeczenicy zadowoleni.

Biszkopty to nie tylko nazwa ze-
społu, ale jak to określa Dariusz 

Gancewski „humoreski z życia wzię-
te, ku uciesze gawiedzi wierszem 
pisane…”. Kilka dni przed Walen-
tynkami mieli okazję wysłuchać 
ich mieszkańcy gminy Rzeczenica. 
Dariuszowi Gancewskiemu w Rze-
czenicy towarzyszył Jacek Jaworski, 

przyjaciel „od gitary” z Koszalina. 
Ponieważ wydarzenie miało miej-
sce tuż przed świętem zakochanych, 
w repertuarze nie mogło zabrak-
nąć piosenek o miłości, ale była też 
„ballada wagonowa”, opowieść o pi-
gwówce babci Zosi i wiele, wiele 
innych. Wszystko na radosną nutę 
i aż dziw, że piosenki, które nie są 

znane szerszej publiczności, i któ-
rych nie można usłyszeć ich w ra-
dio… - śpiewali niemalże wszyscy 
goście lutowego koncertu w Rzecze-
nicy. Na koncert zjechała spora gru-
pa miłośników autorskiej piosenki 
biszkoptowej. Ci, którzy wcześniej 
nie słyszeli muzycznych opowieści 
w wykonaniu Biszkoptów, szybko 
jednak podłapywali teksty prostych, 
melodyjnych piosenek.

Mimo, że Dariusz Gancewski, 
wokalista i autor tekstów po-

chodzi z pobliskiego Stołczna – 
w Rzeczenicy zespół koncertował 
po raz pierwszy. Już teraz możemy 
obiecać, że nie po raz ostatni. Kiedy 
tylko będzie to możliwe „ciasteczko-
wy team” zaprosimy do Rzeczenicy 
po raz kolejny. Jesteśmy przekona-
ni, że wówczas w repertuarze poja-
wią się piosenki o narodowej kwa-
rantannie, maseczkach, zakazach, 
nakazach itp… Miejmy nadzieję, że 
koronawirus będzie wówczas jedynie 
wspomnieniem. 

Podczas ferii dzieci się nie nudziły 
Pokaz iluzjonisty, kino sferyczne, popcorniada… - to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych  
dla dzieci i młodzieży przez Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w ramach  
tegorocznych ferii. Zajęcia odbywały się nie tylko w Rzeczenicy, ale również we wszystkich  
świetlicach wiejskich. 

Były turnieje tenisowe, uczest-
nicy zajęć mogli zmierzyć się 

przy stole bilardowym czy też za-
grać w piłkarzyki… Podczas ferii  
z GCKSTiR w Rzeczenicy sporo było 
filmów. Prawdziwym hitem było kino 
pod wielkim, nadmuchiwanym da-
chem, gdzie każdy mógł przenieść się 
w głębiny oceanów, czy też zobaczyć 
z bliska kosmos na leżąco, oglądając 
obraz wyświetlany niczym w plane-
tarium pod kątem 360 stopni. Pan 
Bartek Ożański z Fundacji „Zakątek 
Sztuki” prowadził warsztaty pla-
styczne, bardzo dużym zaintereso-
waniem cieszył się też „Rubinowy 
książę” - spektakl zaprezentowany 

przez Studio Teatralne „Krak-Art”. 
Aktorzy dosłownie „wciągnęli” do 
udziału w spektaklu młodych wi-
dzów, którzy przez moment mogli 
poczuć się niczym prawdziwi akto-
rzy. Zainteresowani mogli zobaczyć 
wystawę herbów z kolekcji pana Pio-
tra Furtaka i wziąć udział w konkur-
sie z nagrodami. Były też inne atrak-
cje. Na zakończenie ferii z GCKSTiR 
zorganizowano tradycyjny już bal 
karnawałowy. W programie znalazły 
się m.in. piniata z cukierkami, taniec 
z balonami oraz wybór króla i królo-
wej balu.
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W roli gwiazd wystąpiły wszystkie panie
Pisanie o tym, że gwiazdą koncertu zorganizowanego 8 marca przez Gminne Centrum Kultury, 
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy był zespół „Palky Band-a”, byłoby pewnym przekłama-
niem. Gwiazdami wieczoru były bowiem wszystkie Panie, którym dedykowany był koncert z okazji 
Dnia Kobiet.

Człuchowski zespół kilka lat temu 
koncertował w Rzeczenicy. Co 

więcej, był czas, gdy młodzi muzycy 
mieli próby w centrum kultury. Od 
tamtego czasu wiele się jednak zmie-
niło. Zespół wrócił do koncertowania 
po dłuższej przerwie zaledwie kilka 
miesięcy temu z nową wokalistką – 
Magdaleną Czurejno. Można było zo-
baczyć go w akcji chociażby podczas 
dożynek powiatowych w Nadzieje-
wie. W marcu Palky Band-a zagrała 
w Rzeczenicy i patrząc na reakcje 
publiczności – zespół zrobił praw-
dziwą furorę. W repertuarze znalazły 
się znane i lubiane przeboje, takie 
chociażby jak „Tyle słońca w całym 
mieście” z repertuaru Anny Jantar, 
„Spragniony” Kamila Bednarka, 
„Słucham cię w radiu co tydzień” 
Anny Karwan… Koncert trwał blisko 
90 minut i chyba nie było nikogo, kto 
miałby powody do narzekań. Panie 
uczestniczące w koncercie  wchodząc 
do sali otrzymywały kartkę z życze-
niami, która upoważniała jedno-
cześnie do losowania atrakcyjnych 
nagród. Każda z uczestniczek mogła 
wygrać voucher upoważniający do 
romantycznej kolacji we dwoje w re-
stauracji Hotelu Aubrecht, były też 
wejściówki na hotelowy basen oraz 
na kręgielnię. Po koncercie były też 
torty dla Pań. Dzielili nimi wójt Mar-
cin Szulc i Krzysztof Szadziewicz, 
przewodniczący Rady Gminy Rze-
czenica.

Brzezie jak z pocztówki
„Zakochani w Brzeziu – warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży”  – to tytuł projektu złożo-
nego przez nieformalną grupę „Razem dla Brzezia” przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury, 
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy, który będzie realizowany w ramach konkursu „Działaj 
lokalnie”.

To już kolejny program Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wol-

ności realizowany przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Fundację Lokalna Grupa Dzia-
łania – Naszyjnik Północy, który 
będzie realizowany w gminie Rze-

czenica. W Brzeziu przeprowadzo-
ne zostaną warsztaty fotograficzne 
dla grupy 10-15 osób. Najładniejsze 
zdjęcia wykonane przez uczestników 
konkursu będą publikowane na pro-
filu facebookowym dedykowanym 
projektowi. Najlepsze z najlepszych 

zostaną natomiast nagrodzone i wy-
dane w postaci widokówek z Brzezia. 
Wartość całego projektu to około  
5 tys. zł. Przyznane dofinansowanie 
wynosi 2,5 tys. zł.
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RZECZENICA CHCE I POTRAFI POMAGAĆ
Z Piotrem Furtakiem – nowym dyrektorem Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji  
w Rzeczenicy, rozmawiał Dariusz Kępa.

Z  wykształcenia  jesteś  poloni-
stą. Przez lata pracowałeś jako 
dziennikarz.  Co  cię  skłoniło, 
aby  wystartować  w  konkursie 
na dyrektora CKSTiR w Rzecze-
nicy?

W Dzienniku Bałtyckim z małymi 
przerwami przepracowałem ponad 
20 lat. Uznałem, że mój czas w gaze-
cie się wyczerpał. Co miałem tam do 
zrobienia, to zrobiłem. Lubię nowe 
wyzwania, stąd pomysł na podjęcie 
kolejnego, czyli kierowania rzecze-
nickim centrum kultury.

Co  cię  najbardziej  zaskoczyło 
po objęciu nowej funkcji?

Przede wszystkim to, że znalazłem 
się w takich, a nie innych realiach. 
Byłem przygotowany na coś innego. 
Miałem masę planów, pomysłów. 
I nagle się okazuje, że musimy się 
zmierzyć z koronawirusem. Na to do 
końca nie byłem przygotowany. A za-
tem musiałem rozpocząć od prze-
organizowania pracy placówki tak, 
aby to wszystko w dobie pandemii, 
w miarę normalnie funkcjonowało. 
Wraz z moimi współpracownikami 
wykorzystaliśmy ten czas na prze-
prowadzenie niezbędnych remon-
tów i prac, na które w normalnych 
warunkach pewnie nie byłoby czasu. 

Jak  jest  twoja  wizja  funkcjo-
nowania rzeczenickiej kultury, 
sportu, turystyki i rekreacji?

W swojej koncepcji, którą przedsta-
wiłem podczas konkursu na dyrekto-
ra, zaproponowałem kilka nowości. 
Na przykład organizację w Rzecze-
nicy mistrzostw powiatu w lepieniu 
pierogów. Dzwoniłem już do części 
Kół Gospodyń Wiejskich i pomysł 
ten wśród pań spotkał się z ogrom-
nym entuzjazmem. Przykro mi na-
tomiast, że z powodu koronawirusa, 
w tym roku ta impreza najprawdo-
podobniej nie dojdzie do skutku. Nie 
składam broni. Zrobimy ją w roku 
przyszłym. Młodych ludzi chciałbym 
natomiast zarazić dziennikarstwem 
i historią. Mam pomysł, aby dotrzeć 
z nimi do najstarszych mieszkańców 

gminy Rzeczenica, zrobić cykl repor-
taży o tych ludziach. Chciałbym, aby 
te materiały zrobiły młode osoby,  
uczniowie. Moja rola ma się ograni-
czyć jedynie do pomocy i doradztwa. 
Kto wie, może w przyszłości, któryś 
z nich zostanie prawdziwym dzien-
nikarzem? Mamy też świetną bazę 
turystyczną w Rzewnicy. Chciałbym 
lepiej ją wypromować. Chodzi o to, 
aby obiekty te były rozpoznawalne 
na mapie turystycznej nie tylko po-
wiatu człuchowskiego, ale też całego 
Pomorza. Nasz Paintball Park jest 
jedynym takiem obiektem w regio-
nie. To dwa hektary przestrzeni, na 
której można bawić się praktycz-
nie przez cały rok. Warto pamiętać 
o tym miejscu.

Co  zmieni  się  w  funkcjonowa-
niu świetlic wiejskich?

Rozpocząłem pracę 26 lutego. 
W marcu, z powodu koronawirusa 
świetlice zostały zamknięte. Jeżeli 
będziemy mogli je ponownie uru-
chomić, chciałbym nieco je zaktywi-
zować. Mam tu na myśli na przykład 
gminny turniej gier planszowych, 

w którym wystartują reprezentanci 
wszystkich świetlic. 

A  co  dużymi,  sztandarowymi 
imprezami?

Jedną z pierwszych, dużych imprez, 
którą planowałem zorganizować na 
początku maja, miał być festyn cha-
rytatywny na rzecz Tobiasza Pecia-
ka i Szymona Bukowskiego, dwóch 
chłopców z porażeniem mózgowym. 
Niestety z powodu ograniczeń sani-
tarnych impreza nie mogła się odbyć. 
W to miejsce prowadzimy teraz licy-
tację internetową. Darczyńców nam 
nie brakuje. Nie jestem tym specjal-
nie zaskoczony, ponieważ mieszkań-
cy Rzeczenicy już nie raz pokazali, że 
chcą i potrafią pomagać. Przykładem 
niech będzie ostatnia edycja Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdy 
to w Rzeczenicy zebrano najwięcej, 
w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca. 

A małe inicjatywy?

Rozpocząłem od pomysłu ustawienia 
w Rzeczenicy serduszka na nakrętki. 
Widziałem wcześniej takie w Koczale 
i Przechlewie. Każdy kto chce, wrzu-
ca do nich plastikowe nakrętki, które 
później można sprzedać, a pieniądze 
przekazać na rzecz któregoś z cho-
rych dzieci. Inicjatywa tak się spodo-
bała, że kolejne serduszka mamy już 
w Gwieździnie, a nawet w Człucho-
wie. To rzeczenickie zapełniło się na-
krętkami już w cztery dni!

Oczekiwania względem Rzecze-
nicy...?

Moim marzeniem jest, żeby miesz-
kańcy zaczęli dostrzegać to, co robi 
centrum kultury, żeby przychodzili 
regularnie na imprezy, które orga-
nizujemy, bo robimy to dla nich. Po 
pierwszych dwóch koncertach, które 
zdążyliśmy jeszcze przed pandemią 
zorganizować, jestem dobrej myśli. 
Publiczności nie brakowało. Liczę 
też na aktywne włączanie się miesz-
kańców w życie kulturalne i sporto-
we gminy. Razem zawsze będzie nam 
raźniej.



30 lat samorządu
Kiedy zostałem poproszony o napisanie tekstu o trzy-

dziestoleciu funkcjonowania samorządu bez wahania 
wyraziłem zgodę. Dopiero później uświadomiłem sobie 
trudność zadania, bo jak w kilkudziesięciu zdaniach od-
dać to, co wydarzyło się przez ostatnie 30 lat.  Ale słowo 
się rzekło….  

Z perspektywy mienionych lat powszechnie uważa 
się, że utworzenie polskich samorządów w 1990 roku 
i ich rozwój to najlepsza reforma, jaka się w Polsce wy-
darzyła po przemianach ustrojowych po 1989 roku. 
Startowały one w trudnym momencie. Wszyscy musieli 
uczyć się samorządu. Pierwsze kadencje były czasem 
zdobywania doświadczenia. Dużo zależało od finan-
sów, a pieniędzy brakowało na wszystko. Ludzie jednak 
chcieli wziąć sprawy w swoje ręce i próbowali te pro-
blemy rozwiązywać z lepszym lub gorszym skutkiem.  

Priorytety samorządów w latach 90. były zupełnie 
inne niż obecnie. W naszej gminie upadł PGR, a naj-
większe zakłady pracy jak: Gminna Spółdzielnia  
i tak zwany SKR w Rzeczenicy zaprzestały działalno-
ści w połowie lat 90. Pojawiło się olbrzymie bezrobo-
cie. Ludzie szli na zasiłki. Kończyły się im pieniądze. 
Powstały nowe problemy społeczne. Gmina musiała 
zajmować się organizacją robót publicznych. Zatrud-
niała dziesiątki ludzi i pomagała im przeżyć. Prace 
były różnorodne: sprzątanie, remonty, pomoc przy 
budowie wodociągów i kanalizacji. Na ich organiza-
cje szły duże pieniądze. Sprawa bezpośredniej pomocy 
była najważniejsza. W tamtych czasach władze lokalne 
miały realny wpływ na losy licznych mieszkańców. Po-
moc społeczna była mocno rozwinięta. Większość czasu 
i środków przeznaczano na niesienie pomocy tym, któ-
rzy nie mieli pieniędzy, by żyć. Dzisiaj takich potrzeb na 
szczęście nie ma. 

Symbolem przemian gospodarczych w gminie we 
wspominanym okresie był największy zakład w gmi-
nie, tartak w Rzeczenicy. W uruchomionym zaraz po 
wojnie zakładzie, na początku lat 90. nastąpiły burz-
liwe zmiany własnościowe. Od 1989 do 1992 – właści-
cielem zakładu była spółka „SEMECO” (nazwa tartaku 
„Semex”). 

W 1992 roku zakład ponownie przechodzi pod zarząd 
Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Lęborku, 
a dwa lata później w 1994 roku jego właścicielem zo-
staje „SEEGER DACH”, spółka z Łebieńca. Zakład prze-
żywa w tym czasie wzloty i upadki: rozbudowuje się, 
zatrudnia ponad 200 osób, a prawie całą produkcję kie-
ruje na eksport. Pierwsze trudności w pojawiły się na 
przełomie 2001/2002, a w styczniu 2005 roku do sądu 
trafił wniosek o upadłość firmy. Przy zaangażowaniu 
różnych podmiotów, w tym samorządowych, trudno-
ści w obu sytuacjach kryzysowych zostały zażegnane. 
Ostatecznie jednak spółka upadła w 2010 roku. Przez 
następnych 10 lat syndyk starał się sprzedać majątek 
zakładu, jednak proces ten trwa do dnia dzisiejszego.

W naszej gminie na początku lat 90. w najgorszym 
stanie była infrastruktura wodociągowa i kanalizacyj-
na. W ciągu 30 lat wybudowano nowe sieci wodocią-
gowe, skanalizowano wszystkie sołectwa oraz wybu-
dowano oczyszczalnie ścieków: w Rzeczenicy w 1993 
roku, zmodernizowaną w latach 2010-2011 oraz w Pie-
niężnicy. Stan zwodociągowania i skanalizowania na-
szej gminy jest na najwyższym poziomie. 

Z biegiem lat zadań dla samorządów przybywało, 
a pieniądze z budżetu krajowego nie zawsze przekazy-
wano w odpowiedniej ilości.

Najlepszym tego przykładem jest oświata. Potrzeby 
gminy zawsze znacznie przekraczały poziom subwencji 
oświatowej. Samorząd musiał i nadal musi dokładać 
własne środki. Już w chwili, kiedy nakazano samorzą-
dom przejęcie placówek szkolnych w 1996 roku, w gmi-
nie szukano rozwiązań, które ograniczyłyby wydatki 
na oświatę. Koniecznością stawało się racjonalizowa-
nie sieci placówek szkolnych i przedszkolnych. Wywo-
ływało to żywiołowe sprzeciwy rodziców, którzy swoje 
niezadowolenie kierowali przeciwko władzom samo-
rządowym (demonstracje,  protesty, a nawet referen-
dum). Mimo tych trudności, na przestrzeni lat, udało 
się uregulować sieć placówek, a przede wszystkim uno-
wocześnić całą gminną bazę oświatową. 

Wydatkowanie znaczących środków na oświatę po-
wodowało, że na potrzeby infrastruktury gminnej bra-
kowało pieniędzy. Dopiero możliwość skorzystania ze 
środków unijnych od 2004 roku pozwoliła na skuteczne 
nadrobienie zaległości.  

W pierwszych latach prawo nie było tak rozbudowa-
ne w kwestii działania samorządu jak teraz. Nie zawsze 
przejmowano się przepisami i procedurami. Wiele rze-
czy robiono na wyczucie, nie za bardzo oglądano się 
na niuanse prawne. Nie było ustawy o zamówieniach 
publicznych. Prawo było całkowicie inne w przypad-
ku pozwoleń na budowę. Zgodę od właścicieli gruntów 
uzyskiwano często, gdy inwestycja była w toku. Pod 
tym względem było łatwiej i prościej. Później przepisy 
zostały rozbudowane. Coraz więcej było tzw. papiero-
logii.  

Dziś z perspektywy 30 lat widać dobitnie, że samo-
rządność w naszej gminie to czas rozwoju, tworzenia 
nowoczesnej infrastruktury lokalnej, różnorodnej ak-
tywności mieszkańców i wielu osiągnięć w różnych 
dziedzinach życia. 

 Lech Zwoliński

 

PS. Z okazji 30 lat samorządu powstaje publikacja „Ka-
lendarium Gminy Rzeczenica w latach 1990-2020”. 
Proszę mieszkańców o zdjęcia z wydarzeń z tego okre-
su, z krótką adnotacją. Każde zdarzenie jest ważne!   
                                            Kontakt: lech.zwolinski@xl.wp.pl 



Urząd Gmina Rzeczenica
ul. Człuchowska 26
77-304 Rzeczenica
tel. 59 833 16 94 
tel. 59 821 86 06 
tel. 59 833 16 82
fax 59 833 17 22
e-mail: gmina@rzeczenica.pl
adres ESP na ePuap:  
/r1me2w72jc/skrytka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Człuchowska 11 (parter)
77-304 Rzeczenica
tel./fax 59 833 17 76
e-mail: gops@rzeczenica.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rzeczenicy sp. z o.o. 
ul. Człuchowska 11 (I piętro)
77-304 Rzeczenica
tel./fax 59 833 15 25 
e-mail: biuro@zgk-rzeczenica.pl

Centrum Integracji Społ. „Szansa” 
Pieniężnica 55 
77-304 Rzeczenica
tel. 59 833 17 22 wew. 29
e-mail: cis@rzeczenica.pl

Zespół Szkół w Rzeczenicy
ul. Przechlewska 6
77-304 Rzeczenica
tel. 59 833 17 11
e-mail: szkola@rzeczenica.pl

Szkoła Filialna w Pieniężnicy
Pieniężnica 55
77-304 Rzeczenica                                                                                                                               
tel. 59 833 31 93

Przedszkole w Rzeczenicy
ul. Człuchowska 22
77-304 Rzeczenica
tel. 59 833 17 15
tel. 662 370 278

Przedszkole w Międzyborzu
Międzybórz 18
77-304 Rzeczenica
tel. 59 833 34 48

Przedszkole w Gwieździnie
Gwieździn 26
77-304 Rzeczenica

Żłobek „Słoneczko” w Gwieździnie
Gwieździn 26
77-304 Rzeczenica
tel. 794 132 007
e-mail: zlobek@rzeczenica.pl

Gminny Zespół  
Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
ul. Przechlewska 6
77-304 Rzeczenica
tel. 696 220 594
e-mail: oswiata@rzeczenica.pl

Gminne Centrum Kultury, Sportu,  
Turystyki i Rekreacji
ul. Lipowa 1
77-304 Rzeczenica
tel. 59 833 15 89
e-mail: gck@rzeczenica.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Rzeczenica
ul. Lipowa 5
77-304 Rzeczenica
tel./fax 59 833 17 29
e-mail: biblioteka@rzeczenica.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Rzeczenica 
Filia w Brzeziu
ul. Koszalińska 31
77-304 Rzeczenica
tel./fax 59 833 31 89
e-mail: biblioteka.brzezie@rzeczenica.pl

Spółdzielnia Socjalna „Klemens”
Międzybórz 19
77-304 Rzeczenica
tel. 535 215 211
e-mail: s.klemens@wp.pl

Spółdzielnia Socjalna  
„Zielone Tulipany II”
ul. Człuchowska 26
77-304 Rzeczenica
tel. 59 833 17 22 wew.15
e-mail: zielone.tulipany@rzeczenica.pl

Posterunek Policji w Rzeczenicy
ul. Człuchowska 2
77-304 Rzeczenica
tel. 59 833 17 77

„Promed” Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej
ul. Przechlewska 19
77-304 Rzeczenica
tel. 59 833 17 21

Punkt Apteczny
ul. Przechlewska 19
77-304 Rzeczenica
tel. 59 833 17 13

Bank Spółdzielczy w Człuchowie
Filia w Rzeczenicy
ul. Człuchowska 26
77-304 Rzeczenica
tel. 59 833 17 13

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczenicy
ul. Czarna 17a
77-304 Rzeczenica
tel. 59 833 17 88

Poczta Polska – Rzeczenica
ul. Człuchowska 28
77-304 Rzeczenica
tel. 59 833 17 20

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  
i św. Mikołaja
ul. Przechlewska 15
77-304 Rzeczenica 
tel. 59 833 17 84

Parafia Rzymskokatolicka  
pw. św. Wawrzyńca Męczennika 
ul. Koszalińska 39, Brzezie
77-304 Rzeczenica
tel. 59 833 31 70

Parafia Rzymskokatolicka  
pw. św. Marcina
Gwieździn 34
77-304 Rzeczenica
tel. 59 833 18 53

Parafia Greckokatolicka  
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
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 307 76 95
e-mail: zok@gdansk.uw.gov.pl

WAŻNE ADRESY I TELEFONY

WYDAWCA: Gmina Rzeczenica, OPRACOWANIE I SKŁAD: ART-MEDIA Dariusz Kępa, NAKŁAD: 1000 egz.


