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Drodzy Mieszkańcy Gminy Rzeczenica, Szanowni Goście

Święta Bożego Narodzenia są czasem radości i uśmiechu. Ten czas 
sprzyja rodzinnej atmosferze. Pożegnanie starego i powitanie nowego 
roku, to także czas podsumowań i planów.  

Niech światło Betlejemskiej Gwiazdy pomoże odnaleźć Państwu właści-
wy kierunek, pomyślność i bezpieczną drogę w Nowym Roku. 

Niech ciepły klimat świąt dodaje sił i pomaga przetrwać trudne chwile. 

Niech Nowy Rok 2022 przyniesie Państwu satysfakcję z realizacji zadań. 

W imieniu samorządu Gminy Rzeczenica, życzymy Państwu wszystkie-
go co najlepsze, zdrowia, spokoju, poczucia bezpieczeństwa i szczęścia 
osobistego. 

          Krzysztof Szadziewicz                                     Marcin Szulc
    Przewodniczący Rady Gminy                 Wójt Gminy
                 Rzeczenica                   Rzeczenica
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Przebudowa przepompowni w Rzeczenicy
Zakończyła się przebudowa przepompowni ścieków w Rzeczenicy. Inwestycja kosztowała 622 846 zł. 
622 000 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina dołożyła do 
tego zadania zaledwie 846 złotych!

Inwestycja polegała na moderniza-
cji istniejącej przepompowni ście-

ków, polegającej na całkowitej zmia-
nie urządzenia wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Nowy układ w postaci 
tzw. suchej przepompowni stano-

wić będzie urządzenie, w którym nie 
będzie zachodzić separacja z kratek 
oraz będzie miała miejsce sucha lo-
kalizacja pomp zatapialnych. Roz-
wiązanie to z uwagi na centralną 
lokalizację obiektu przyczyni się 

do zmniejszenia uciążliwości towa-
rzyszących tego rodzaju obiektowi, 
w tym emisji odorów, eliminacji gry-
zoni,  a przede wszystkim przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa eks-
ploatacyjnego obiektu. 

Droga w Brzeziu - kolejny etap gotowy
Ponad 515 tysięcy złotych kosztowała przebudowa drogi gminnej w Brzeziu. Tak zwane „kocie łby” 
zastąpiono kostką betonową. Teraz jest tam nie tylko bardziej komfortowo, ale przede wszystkim 
bardziej bezpiecznie.

Zadanie to zostało dofinansowa-
ne przez Zarząd Województwa 

Pomorskiego kwotą 85 215 zł w ra-
mach Programu Modernizacji Dróg 
Dojazdowych do Gruntów Rolnych. 
Zbudowana na nowo droga to trakt 
o szerokości 4 metrów. Jego dłu-
gość to 287 metrów. Oprócz nowej 
nawierzchni zbudowano tam tak-

że kanalizację deszczową. Powstały 
też dwa progi zwalniające. - Jest to 
trakt równoległy do drogi krajowej 
nr 25. Tamtędy prowadzony jest 
ruch lokalny w północnej części wsi.  
Mieszkańcy okolicznych zabudo-
wań mogą tamtędy bezpiecznie 
dojechać do sklepu czy kościoła, 
bez konieczności wjeżdżania na  

ruchliwą krajówkę - mówi Marcin 
Szulc, Wójt Gminy  Rzeczenica.

To nie koniec prac remontowych na 
tej drodze. Gmina złożyła kolejny 

wniosek o dofinansowanie remontu 
pozostałych jej odcinków. Tym razem 
samorząd liczy na środki z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg.



4 www.rzeczenica.pl

Plac zabaw w Gockowie
Zakończyła się realizacja projektu polegającego na urządzeniu placu zabaw w miejscowości  
Gockowo. Dzieci dostały do dyspozycji: karuzelę, zestaw zabawowy, huśtawkę „ważka” i huśtaw-
kę wahadłową. W ramach wkładu pracy własnej, mieszkańcy posadzili lipy i zamontowali tablicę 
promocyjną informującą o dofinansowaniu.

Realizacja inwestycji przyczyni-
ła się do poprawy jakości życia 

mieszkańców wsi, poprzez stworze-
nie miejsca wypoczynku i rekreacji 
oraz poszerzenie oferty spędzania 
wolnego czasu. Zadanie zrealizowa-
ne zostało w ramach małych projek-
tów lokalnych pod nazwą „Aktywne 
Sołectwo Pomorskie 2021” dofinan-
sowywanych przed Urząd Marszał-
kowski Województwa Pomorskiego. 
Wartość dotacji - 10 000 zł.

Modernizacja SUW w Brzeziu
Trwają prace projektowe Stacji Uzdatniania Wody w Brzeziu. Instalacja dostarcza wodę dla miesz-
kańców Brzezia i Pieniężnicy. Po zakończeniu prac stacja będzie bardziej wydajna i mniej podatna 
na ewentualne awarie.

Nowy nabytek spółki komunalnej
Beczkowóz do dostarczania wody pitnej zakupiła rzeczenicka spółka komunalna. Będzie on wy-
korzystywany w przypadku awarii sieci wodociągowej. Do tej pory takiego urządzenia w zasobach 
spółki nie było.

Beczkowóz zbudowany jest na 
bazie jednoosiowej przyczepy. 

Można go przyczepić do różnego ro-
dzaju pojazdów, w tym także do cią-
gnika, co daje możliwość dostarcza-
nia wody nawet w trudnym terenie. 
- Dotychczas podczas przerw w do-
stawie wody do domów posiłkowa-
liśmy się pojemnikami z tworzywa 
sztucznego. Niestety taka woda 
nie mogła być wykorzystywana 

do celów spożywczych. – tłumaczy 
Dorota Rosa, prezes Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w Rzeczenicy. 
Nowo zakupiony sprzęt kosztował 
67 000 zł. Warto dodać, że w pierw-
szej połowie tego roku spółka kupiła 
także drugi samochód do wywozu 
odpadów. Pozwoliło to zwiększyć 
częstotliwość odbioru odpadów od 
mieszkańców.

Stacja Uzdatniania Wody w Brzeziu do niedaw-
na obsługiwała tylko miejscowość Brzezie. Są-

siednia Pieniężnica przez lata miała swoją instala-
cję. Rutynowe badania wykazały jednak, że woda 
płynąca z pieniężnickiej stacji jest fatalnej jakości. 
Stwierdzono w niej przekroczone normy arsenu, 
w związku z czym nie nadaje się ona do picia. Aby 
mieszkańcy Pieniężnicy mieli dostęp do wody, 
miejscowość przyłączono do sieci w Brzeziu. Teraz 
trzeba ją zmodernizować i przystosować do obsługi 
dwóch miejscowości. Szacunkowy koszt inwestycji 
to 1 200 000 zł, ale 900 000 zł stanowić będzie do-
finansowanie otrzymane z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Prace remontowe rozpoczną 
się w przyszłym roku.
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Budowa świetlicy w Gockowie
Do końca przyszłego roku po-
winna być gotowa nowa świetli-
ca wiejska w Gockowie. Będzie 
to pierwszy taki obiekt w tej 
miejscowości. Dotąd, ani Goc-
kowo, ani całe sołectwo Breńsk 
nie miało świetlicy z prawdzi-
wego zdarzenia.

Nowa świetlica będzie miała po-
wierzchnię około 100 metrów 

kwadratowych. W przyszłości przed 
budynkiem urządzony będzie także 
parking, a cały teren zostanie utwar-
dzony i ogrodzony. Będzie tam też 
minisiłownia, dwie wiaty wypoczyn-
kowe, ławki oraz stojaki na rowery. 
Budowa samej świetlicy ma koszto-
wać 760 000 zł, lecz 500 000 zł to 

dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. Będzie 
to pierwszy etap inwestycji. Zago-

sodarowanie otoczenia stanowić bę-
dzie drugi etap zadania. Zostanie on 
zrealizowany nieco później.  

Kolejny etap prac drogowych w Pieniężnicy  
- już niebawem
Wiosną przyszłgo roku rozpoczną się prace na drodze w Pieniężnicy. Inwestycja ma kosztować 
nieco ponad 494 000 zł. Przy czym 247 000 zł to pozyskane przez gminę dofinansowanie w ra-
mach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja zakłada budowę drogi 
od podstaw. W miejsce piaszczy-

stego lub utwardzanego kamienia-
mi traktu powstanie nawierzchnia 
z kostki betonowej o szerokości od 
3,5 do 4 metrów. Cały odcinek bę-
dzie miał długość 690 metrów. Po 
obu stronach jezdni powstanie tak-
że pobocze z kruszywa. Inwestycja 

zakłada również budowę zjazdów do 
posesji oraz progów zwalniających 
ograniczających prędkość pojazdów. 
- Jest to bardzo ważny odcinek dla 
mieszkańców. Biegnie on między in-
nymi przy szkole i kościele. Tamtędy 
jeździ też autobus dowożący dzieci. 
Jak najszybciej trzeba tam zrobić po-
rządną drogę - mówi Marcin Szulc, 

Wójt Gminy Rzeczenica. Nowo wy-
budowany trakt zostanie oddany 
do użytku najpóźniej jesienią 2022 
roku. Warto dodać, że będzie to ko-
lejny etap remontu tej drogi. Pierw-
szy był realizowany w tym roku. 
Dzięki temu, fragment tej ulicy jest 
już utwardzony kostką betonową. 
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Wspieramy Mamy!
Udało nam się pozyskać grant w wysokości 15 tys. zł z Fundacji BGK w ramach programu „Skrzy-
dła dla Mam II” na realizację projektu pn.: „Program aktywizacji Mam”.

Dzięki otrzymanym środkom 
zorganizowaliśmy cykl warsz-

tatów aktywizujących dla ośmiu 
mam z gminy Rzeczenica. Kobiety 
uczestniczyły w warsztatach z psy-
chologiem, doradcą zawodowym, 
prawnikiem, trenerem przedsiębior-
czości oraz w warsztatach kosmety-
ki naturalnej. Ponadto każda z pań 
spotkała się indywidualnie z doradcą 
zawodowym, który pomógł w okre-
śleniu predyspozycji zawodowych 
oraz w utworzeniu Indywidualnego 
Planu Działania. Trzy kobiety w ra-
mach projektu realizują kurs prawa 
jazdy kat. B. Celem programu było 
stworzenie płaszczyzny do rozwija-
nia umiejętności, poczucia indywi-
dualnej wartości, wiary we własne 
sprawstwo, zdolności do maksymal-
nego wykorzystania posiadanego 
potencjału oraz kreowania własnej 
przyszłości zawodowej na podwali-
nach zbudowanych wspólnie ze spe-
cjalistami. Podczas realizacji projek-
tu dążyliśmy do zmniejszenia barier 

wynikających z braku wiary w moż-
liwości, osiągnięcia tzw. work-life 
balance, wzmocnienia mam w trud-
nym okresie jakim jest zostawienie 
dziecka pod opieką innych osób, 
nauki mam w jaki sposób przygoto-
wać dziecko do rozstania oraz zwięk-
szenia mobilności kobiet, co bezpo-
średnio powinno przełożyć się na ich 

aktywność zawodową. W miarę re-
alizacji projektu okazało się, że samo 
wyjście z domu, spokojne wypicie 
kawy oraz rozmowa to bardzo wiele 
dla kobiety na co dzień poświęcają-
cej się swoim dzieciom. Pamiętaj-
my, aby wspierać i szanować kobiety 
w tym pięknym, ale równie trudnym 
czasie, jakim jest macierzyństwo.

Samorząd odpowiedzialny społecznie
Gmina Rzeczenica wspiera rozwój ekonomii społecznej, ideę włączenia społecznego, integrację 
społeczno-zawodową oraz przywiązuje wagę do aspektów związanych z zaangażowaniem  
społecznym.

Doskonałym dowodem na to jest 
działalność Centrum Integracji 

Społecznej Szansa z siedzibą w Pie-
niężnicy, które w naszej gminie 
funkcjonuje od 2016 roku. W ra-
mach działalności centrum, wsparcie 
uzyskało już około 140 osób. Celem 
działalności CIS jest stworzenie po-
mostu pomiędzy systemem opieki 
społecznej, a instytucjami rynku pra-

cy, reintegracja społeczno-zawodo-
wa mieszkańców gminy Rzeczenica 
oraz wykształcanie wśród uczestni-
ków umiejętności pozwalających na 
pełnienie ról społecznych oraz zawo-
dowych. Misją CIS jest podnoszenie 
jakości życia naszych mieszkańców. 

We wrześniu zakończył się re-
alizowany przez CIS od 2019 

roku projekt pn.: „Program aktywi-
zacji mieszkańców gminy Rzeczeni-
ca”, który współfinansowany był ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020. Dofinan-
sowanie wyniosło 427 500 zł, a 5% 
wkładu własnego stanowiły świad-
czenia integracyjne refundowane ze 
środków Funduszu Pracy oraz wo-
lontariat. Ponadto w trakcie realiza-
cji projektu udało nam się pozyskać 
refundacje dotyczące wypłaconych 
świadczeń integracyjnych w wyso-
kości 456 254 zł. W ramach projektu 
wsparciem objęto łącznie 37 osób, 
z czego 8 osób podjęło zatrudnienie, 
9 osobom przedłużono uczestnictwo 
w CIS, 13 osób zdobyło kwalifikacje, 
a 30 osób podniosło swoje kompe-
tencje.
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Z sercem przy stole
Już po raz drugi gmina Rzeczenica weźmie udział w akcji zbiórki żywności pt. „Z sercem przy 
stole”. Kilka lat temu została ona zainicjowana przez dwie przyjaciółki - Martę Urbańską i Dorotę 
Wachnik, które rozpoczęły akcję wspierania mieszkańców gmin Człuchów i Debrzno. W ubiegłym 
roku do grona gmin zaangażowanych w akcję dołączyły Lipka oraz Rzeczenica.

Z zebranych produktów udało się 
przygotować przed rokiem pacz-

ki dla 240 rodzin. Do mieszkańców 
gminy Rzeczenica trafiło w ubiegłym 
roku 50 prezentów. Było to możliwe 
dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
mieszkańców gminy Rzeczenica. 
Jesteśmy przekonani, że również 

w tym roku będziemy mogli liczyć na 
Państwa wsparcie, dzięki któremu 
Boże Narodzenie w wielu domach 
będzie radosne.

Zwracamy się z apelem do wszyst-
kich, którzy chcą wesprzeć po-

trzebujących o dołożenie swojej ce-
giełki do zbiórki żywności. Produkty 
żywnościowe, najlepiej z długim 
terminem ważności (mąka, cukier, 
makarony, oleje), ale też słodycze, 
wędliny, posłużą do przygotowania 
paczek dla osób potrzebujących. 
Niekiedy krępują się one, aby zwró-
cić się o pomoc, czasami mieszkają 
same i paczka dostarczona pod drzwi 
domu przed świętami Bożego Naro-
dzenia może być dla nich wyjątko-
wym prezentem. O wskazanie osób, 

do których trafią paczki poprosimy 
sołtysów. To oni najlepiej wiedzą, 
gdzie taka pomoc jest naprawdę po-
trzebna.

W gminie Rzeczenica produkty 
można przynosić do piątku - 

17 grudnia do gminnego centrum 
kultury. W sobotę, 18 grudnia zbiór-
ka będzie prowadzona w sklepach 
w Rzeczenicy. Apelujemy do wszyst-
kich, aby przy okazji robienia zaku-
pów, pomyśleć również o osobach, 
które niekiedy muszą zrezygnować 
z czegoś, co dla większości z nas jest 
czymś naturalnym. Osoby, które 
chciałyby przekazać dary, a nie mają 
w jaki sposób dostarczyć ich do Rze-
czenicy, mogą kontaktować się z Pio-
trem Furtakiem pod nr 662 289 056.

Olszanowo gotuje zdrowo i żyje na sportowo
Od kilku miesięcy w Olszanowie trwa projekt pt. „Olszanowo gotuje zdrowo i żyje na sportowo”. 
Jest on realizowany przez nieformalną grupę „Fit i zdrowie w Olszanowie”. W jej skład wchodzą 
mieszkanki miejscowości, dla których bardzo istotny jest rozwój najmniejszej miejscowości sołec-
kiej w gminie Rzeczenica.

Olszanowo liczy około 130 osób, 
w realizację projektu zaangażo-

wało się 15 pań, które spotykają się, 
aby integrować oraz wpajać zdrowe 
nawyki. Poprzez udział w warszta-
tach kulinarnych mieszkanki sołec-
twa mogą zobaczyć, co smacznego 
w kuchni przygotowują ich sąsiad-
ki. Jest to okazja do wprowadzenia 

nowych przepisów kulinarnych we 
własnych domach. Co ważne - duża 
część produktów wykorzystywanych 
do przygotowania potraw pochodzi 
z przydomowych ogródków uczest-
niczek projektu. Ważnym celem 
projektu jest też ruch. Uczestniczki 
zajęć uczestniczą w spotkaniach ta-
necznych z zumbą.

Projekt jest realizowany w ramach 
konkursu grantowego „Działaj 

lokalnie 2021”. Jest to program Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowany przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce i Fun-
dację Lokalna Grupa Działania – 
- Naszyjnik Północy.
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Biblioteka pełna wrażeń
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzeczenicy to kolejna placówka prowadząca działalność kultural-
no-edukacyjną. Jej oferta skierowana jest nie tylko do stale odwiedzających ją czytelników. Nie ma 
też ograniczeń co do wieku. 

Tylko w ciągu ostatnich trzech mie-
sięcy, placówka przeprowadziła trzy 
duże akcje, zapraszając do udziału 
naszych mieszkańców. Oto krótkie 
relacje zapisane słowami samych bi-
bliotekarzy.

Narodowe Czytanie

4 września 2021 r. spotkaliśmy się 
w Czytelni Letniej na wspólnym 
czytaniu, w którym udział wzięli:  
przedstawiciele jednostek samorzą-
dowych oraz lokalna społeczność. 
Lekturą tegorocznej akcji była „Mo-
ralność Pani Dulskiej” Gabrieli Za-
polskiej. To wyjątkowy utwór, który 
piętnuje obłudę i zakłamanie. Dra-

mat ten od ponad stu lat cieszy się 
niesłabnącym powodzeniem. Na go-
ści czekał tort w kształcie kamienicy 
Dulskich, dodatkowo każdy otrzy-
mał egzemplarz lektury z okoliczno-
ściową pieczęcią. W przyszłym roku 
lekturą będą „Ballady i Romanse” 
Adama Mickiewicza.

Mała książka - 
- wielki człowiek

Ruszyliśmy z kolejną edycją pro-
jektu „Mała Książka - Wielki Czło-
wiek”. Serdecznie zapraszamy ro-
dziców i dzieci urodzone w latach 
2015-2018 do odwiedzania filii bi-
bliotecznej w Brzeziu oraz bibliote-

ki w Rzeczenicy. Na najmłodszych 
czytelników czekają Wyprawki Czy-
telnicze, a w nich książka „Pierwsze 
czytanki dla...” oraz Karta Małego 
Czytelnika, na której dziecko będzie 
zbierało naklejki - jedną za każdą 
wizytę zakończoną wypożyczeniem 
książki z księgozbioru biblioteki. Po 
uzbieraniu 10 naklejek każde dziec-
ko otrzyma imienny dyplom plus 
nagrodę niespodziankę! Serdecznie 
zapraszamy!

Dzień Pluszowego Misia

Po raz ósmy fundacja „Mam Marze-
nie” organizuje obchody Dnia Plu-
szowego Misia, do której włączyły się 
biblioteki w Rzeczenicy. Wolontariu-
sze fundacji widząc potrzebę wspar-
cia psychologicznego dla dzieci prze-
bywających w szpitalach przekazują 
małym pacjentom pluszaki i zabaw-
ki właśnie w wyjątkowym Dniu Plu-
szowego Misia. Do udziału w akcji 
zaprosiliśmy, jak zwykle, wszystkich 
zainteresowanych, a w szczególno-
ści szkoły, przedszkola, instytucje 
państwowe i osoby prywatne. Do 
15 listopada prowadziliśmy zbiórkę 
maskotek w bibliotece w Rzeczeni-
cy i filii w Brzeziu razem z fundacją 
„Mam Marzenie”. Pluszaki zostały 
przesłane dla dzieci przebywających 
w szpitalach na oddziałach onkolo-
gicznych. 
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Zmiana na dyrektorskim fotelu
Po kilkunastu latach pełnienia funkcji dyrektorki Biblioteki Publicznej Gminy Rzeczenica na za-
służoną emeryturę przeszła Anna Waszewska. Kierowała placówką od 2007 roku. Nową dyrektor-
ką placówki została wyłoniona podczas konkursu Justyna Rusinek z Czarnego.

Czym zajmowała się do tej pory 
nowa pani dyrektor?

- Po maturze rozpoczęłam pracę 
w bibliotece wojskowej w Czar-
nem - mówi Justyna Rusinek.  

- W międzyczasie studiowałam na 
Uniwersytecie Warszawskim bi-
bliotekoznawstwo i informację na-
ukową. W jednostce pracowałam 
przeszło 20 lat. Później pracowałam 
jako specjalista do spraw sprawoz-
dawczości w firmie ze Szczecinka, 
ponieważ jednak bibliotekarstwo 
przewijało się przez większość mo-
jego życia, lubię pracę z ludźmi 
i z książką, postanowiłam wystar-
tować w konkursie.

Startując w konkursie Justyna Ru-
sinek przedstawiła swoją koncepcję 
funkcjonowania biblioteki. 

- Wiem co chciałabym zrobić w bi-
bliotece w Rzeczenicy - mówi pani 
Justyna. - Nie wiem czy wszystko 
uda się zrealizować. Wiele zależy od 
środków, które będą do dyspozycji. 
Biblioteka w Rzeczenicy i tak świet-
nie działa, moja poprzedniczka - 
pani Ania wszystko miała dopięte 
na ostatni guzik, ale chcę dopro-
wadzić do tego, żeby jak najwięcej 

ludzi przychodziło do biblioteki i ko-
rzystało z księgozbioru. Dla czytel-
nictwa w tradycyjnej formie nie są 
to najłatwiejsze czasy, w tej chwili 
komputer i telefon komórkowy zaj-
mują ludziom dużo czasu. Mam tro-
chę pomysłów, które – mam taką 
nadzieję, przyciągną mieszkańców  
do biblioteki.

Nowa szefowa sama chętnie będzie 
czerpała z księgozbioru.

- Czytam różne książki, wiele za-
leży od nastroju, humoru - mówi. 
- Moimi ulubionymi autorami są 
chociażby Camila Lackberg, Stieg 
Larsson, Piotr Rozmus czy Remi-
giusz Mróz. Są momenty, że nie czy-
tam w ogóle, bo zajmuję się czymś 
innym, ale gdy wpadam w rytm 
książkowy – pochłaniam książkę 
za książką. Oczywiście czytam też 
książki lekkie, łatwe i przyjemne dla 
kobiet.

Pożegnanie dotychczasowej dyrektor Anny Waszewskiej przez najmłodszych czytelników

Nowa dyrektor rzeczenickiej biblioteki - 
Justyna Rusinek

List gratulacyjny przekazały również władze Gminy Rzeczenica
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OSP Pieniężnica ma swój sztandar
Trzeci lipca 2021 roku był bardzo ważnym dniem w historii jednostki OSP w  Pieniężnicy. Tego 
dnia odbyła się, zgodnie z strażackim ceremoniałem, uroczystość nadania sztandaru miejscowej 
jednostce. To wielkie wyróżnienie za pełnianie misji strażackiej. Sztandar jest symbolem trwałości 
i tradycji OSP, a szacunek wobec sztandaru jest zawsze wyrazem wielkiego uznania wobec ludzi 
niosących bezinteresownie ratunek.

Ceremonia rozpoczęła się mszą świętą pod przewod-
nictwem ks. proboszcza Krzysztofa Kempy. Podczas 

nabożeństwa dokonano uroczystego poświęcenia sztan-
daru. W homilii ksiądz proboszcz podkreślił znaczenie 
sztandaru, jako reprezentacji i symbolu, wokół którego 
gromadzą się ludzie zjednoczeni wspólnym celem. Po 
zakończonym nabożeństwie pododdziały straży pożar-
nej z gośćmi i mieszkańcami przemaszerowały na plac 
przed remizą, gdzie odbyły się główne uroczystości. 
Dowódcą uroczystości był dh Bogdan Karepin - naczel-
nik jednostki OSP Pieniężnica, a ceremonię prowadził  
st. kpt. w st. spocz. Krzysztof Polechoński - gminny koor-
dynator OSP w Rzeczenicy. Oprawę muzyczną zapewniła 
Strażacka Orkiestra Dęta z Lipki.

Oficjalna część rozpoczęła się od przywitania przyby-
łych gości przez wójta Gminy Rzeczenica Marcina 

Szulca. Rys historyczny jednostki przedstawił Jan Ja-
cewicz - prezes Gminnego Zarządu OSP w Rzeczenicy, 
po czym odczytał Akt Nadania Sztandaru dla jednostki. 
Następnie zaproszono fundatorów do wbijania gwoździ 
pamiątkowych w drzewce sztandaru. Nowy sztandar, 
ufundowany przez lokalną społeczność, został przekaza-
ny przez st. bryg. Ernesta Szczepańskiego - komendanta 
powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie 
na ręce prezesa OSP dh. Edwarda Udycza, który prze-
kazał go jednostce OSP Pieniężnica. Na zakończenie 
uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którym przy 
tak szczególnej okazji wręczono pamiątkowe statuetki. 
W świetlicy wiejskiej odbył się poczęstunek wieńczący 
ten wyjątkowy dzień w życiu zarówno druhów z Pienięż-
nicy, jak i pozostałych mieszkańców lokalnej społeczno-
ści. Zorganizowano festyn strażacki, koncert orkiestry 
dętej, występy lokalnych zespołów muzycznych i wiele 
innych atrakcji dla mieszkańców Pieniężnicy.

Uroczystości były również okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym strażakom  
z OSP w Pieniężnicy:

- Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa został odznaczony: dh  Edward Udycz.
- Srebrnym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni: dh. Bogdan Karepin i Cezary  
  Mężykowski.
- Brązowym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni: dh. Mateusz Lubiński i Łukasz   
  Murdza.
- Odznaką „Wzorowego Strażaka” uhonorowane zostały: dh. Krystyna Hajduk i Katarzyna Baranowska.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku przyznało:
- Złotą odznakę honorową - zasłużony dla pożarnictwa województwa pomorskiego: dh. Januszowi  
  Woźniakowi, 
- Brązową odznakę honorową - zasłużony dla pożarnictwa województwa pomorskiego: dh. Edwardowi     
  Udyczowi, Bogdanowi Karepinowi, Krzysztofowi Hajdukowi, Mariuszowi Hajdukowi.
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Święto Gminy Rzeczenica
Tegoroczne Święto Gminy Rzeczenica rozpoczęło się w Rzewnicy. Tam rozegrany został turniej 
plażowej piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy Rzeczenica, w którym wzięło udział 6 drużyn.  
Zwyciężyła drużyna z Biskupnicy w gminie wiejskiej Człuchów.

O godzinie 16:00 na stadionie 
rozpoczął się festyn. Dmucha-

ne zamki, wata cukrowa, popcorn, 
zabawy z animatorem, przejażdżki 
wozem strażackim, zabawa w pianie 
czy możliwość wykonania rzeczenic-
kich skórzanych opasek i malowanie 
twarzy to atrakcje, które czekały na 
najmłodszych. Mieszkańcy mogli 
również nieodpłatnie skosztować 
smakołyków przygotowanych przez 
Koła Gospodyń Wiejskich i sołectwa. 
Były pierogi, grochówka, kiełbaski 
z grilla oraz pyszne ciasta. Przygoto-
wano także punkt informacyjny na 
temat programu „Czyste powietrze”, 
promowano szczepienia przeciwko 
COVID-19 czy Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 2021.

O godzinie 18:00 rozpoczął się 
pierwszy koncert. Teatr Mu-

zyczny „Hals” z Gdyni rozbawił 
wszystkich swoim programem pt. 
„Piosenka jest dobra na wszystko”. 
Znane przeboje sprzed lat przepla-
tane były zabawnymi historiami 
opowiadanymi przez Mirosława Ry-
marza. Po koncercie na scenę wy-
szły panie z rzeczenickiego zespołu 
Zadry. Na koniec części koncertowej 
na scenie amfiteatru zaprezentował 
się zespół Alibi, który do Rzeczenicy 
powrócił po 20 latach. To właśnie tu-
taj powstała obecna nazwa zespołu, 
a muzycy w latach 2000-2002 szlifo-
wali swoje ówczesne przeboje w sali 
miejscowego domu kultury. Wieczo-
rem wszyscy przybyli bawili się przy 
muzyce z  DJ Olą, czyli Aleksandrą 
Kaźmierczak.

Tegoroczne Święto Gminy Rzecze-
nica nie udałoby się, gdyby nie 

zaangażowanie wielu osób. W związ-
ku z tym podziękowania składamy 
kołom gospodyń wiejskich z Breń-
ska, Międzyborza i Pieniężnicy, 
przedstawicielom sołectw w Brzeziu, 
Gwieździnie i w Pieniężnicy, stra-
żakom z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Rzeczenicy, fundacji Zakątek 
Sztuki w Rzeczenicy, firmie Goodval-
ley z Przechlewa oraz Nadleśnictwu 
Czarne Człuchowskie.
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Pierogowe mistrzostwa – jedyne takie w regionie
Po raz pierwszy, ale zapewne nie ostatni w Kompleksie Turystycznym Rzewnica nad jeziorem 
Szczytno zorganizowano Mistrzostwa Powiatu Człuchowskiego w Lepieniu Pierogów. Wzięło 
w nich udział 14 drużyn, które rywalizowały w dwóch konkurencjach.

Naszymi gośćmi w Rzewnicy były 
panie z kół gospodyń wiejskich 

z Bińcza, Biskupnicy, Dąbrowy Człu-
chowskiej, Jęcznik Wielkich, Mię-
dzyborza, Pawłówka, Pieniężnicy, 
Płonicy, Rychnów, Sierpowa, Słupi, 
Wierzchowa Dworzec oraz Wyczech. 
Była też nieformalna grupa pań 
z Przechlewa. Pierwsza z konkuren-
cji polegała na wyborze najsmacz-
niejszych z najlepszych. Członkami 
jury byli Tomasz Tatara, dyrektor 
hotelu Aubrecht, Jerzy Bajowski, 
wójt gminy Koczała, Anna Chwedo-
ruk z Urzędu Gminy Rzeczenica oraz 
Wojciech Piepiorka z Radia Week-
end. Komisja miała trudny orzech 
do zgryzienia - wszystkie pierogi 
były bowiem wyjątkowe w smaku 
i podane w specjalny sposób. W tej 
kategorii najwyżej oceniono pierogi 
z botwinką i z serem feta przygoto-
wane przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Bińczu. Na kolejnych 
miejscach znalazły się drużyna Ko-
cham Przechlewo oraz Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Słupi. Główną na-
grodą dla zwycięzców w tej kategorii 
była profesjonalna sesja fotograficz-
na dla całego koła ufundowana przez 
Studio Stare Muzeum w Człuchowie. 
W tej kategorii „do wzięcia” były też 
vouchery na rejs tratwą ufundowany 
przez Centrum V.K Maciej Knajdek 
oraz wyprawa do Kina za Rogiem 
w Przechlewie.

Bardzo dużo emocji wzbudził drugi 
z konkursów polegający na lepie-

niu pierogów na czas. Zadaniem pań 
było ulepienie jak największej liczby 
pierogów w czasie 20 minut. Panie 
miały do dyspozycji ciasto z kilogra-
ma mąki oraz 1,2 kg farszu przygo-
towanego wcześniej przez organiza-
torów. W tym konkursie zwyciężyła 
ekipa KGW Wyczechy przed KGW 
Płonica i KGW Sierpowo. Najlepsza 
drużyna otrzymała puchar starosty 
człuchowskiego oraz zaproszenie na 
weekendowy pobyt w Hotelu Au-
brecht Country Spa Resort. Nagrodą 
za drugie miejsce były trzy podwój-
ne kolacje szefa hotelowej kuchni. 
Drużyna z Sierpowa wybierze się na-

tomiast na kręgle do hotelu. Warto 
dodać, że pierogi ulepione w drugiej 
konkurencji po ugotowaniu zostały 
przeznaczone do konsumpcji przez 
widzów. Podczas konkursu wybie-
rano również najsympatyczniejszą 
drużynę. O tym, kto otrzyma statuet-
kę - patelnię, decydowali kibice, któ-
rzy oddawali głosy na swój ulubiony 
zespół. Głosami widzów wygrało 
Koło Gospodyń Wiejskich w Pienięż-
nicy. Swoich sił w lepieniu pierogów 
podczas mistrzostw mógł spróbować 
każdy. Emilia Kamińska z Gminnego 
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki 
i Rekreacji w Rzeczenicy, prowadziła 
bowiem warsztaty kulinarne dla za-
interesowanych.

Mistrzostwa przyciągnęły setki 
osób. Każdy mógł spróbować 

pierogów, ale też posłuchać dobrej 
muzyki. Jak zwykle na scenie fan-

tastycznie zaprezentowały się panie 
z zespołu Zadry z Rzeczenicy. Po ich 
występie do wspólnej zabawy z zum-
bą zaprosiły Przechlewskie Morsy. 
Już po ogłoszeniu wyników zapre-
zentowały się Biszkopty Dariusza 
Gancewskiego oraz człuchowsko- 
-chojnicki zespół Szklany Ogród.

Organizację mistrzostw wsparli: 
Hotel Aubrecht Country Spa Re-

sort, Studio Stare Muzeum w Człu-
chowie, Centrum V.K Maciej Knaj-
dek, Bank Spółdzielczy w Człuchowie 
- oddział Czarne, Zespół Zadry z Rze-
czenicy, Grupa Przechlewskich 
Morsów, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Rzeczenicy, Centrum Integracji 
Społecznej SZANSA w Rzeczenicy, 
Gminna Biblioteka i Centrum Kultu-
ry w Przechlewie, sołectwo Między-
bórz i sołectwo Pieniężnica.
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Dożynki Gminne 2021
W Olszanowie odbyły się tegoroczne dożynki gminy Rzeczenica. Pogoda dopisała, frekwencja i do-
bre humory również. Ci, którzy pojawili się na gminnym święcie plonów, na pewno nie żałowali, 
bowiem każdy mógł znaleźć dla siebie atrakcję.

Uroczystości rozpoczęły się tra-
dycyjnie - mszą świętą. Odpra-

wili ją księża - Marcin Gajowniczek, 
proboszcz parafii w Gwieździnie oraz 
ksiądz Wojciech Przybylski z Rze-
czenicy. Nabożeństwo odprawione 
zostało w plenerze, na scenie przy-
gotowanej specjalnie na uroczystości 

dożynkowe. Po mszy nastąpiło powi-
tanie oraz dzielenie chlebem dożyn-
kowym. Wójtowi gminy przekazali 
go Iwona i Janusz Skrzypczakowie, 
starostowie dożynek.

Po części oficjalnej osoby zgroma-
dzone na uroczystości zaproszo-

no do poczęstunku. Do spróbowania 
były m.in. pierogi, grochówka, zupa 
dyniowa, chleb ze smalcem, kiełba-
ski z grilla oraz ciasta. Pewne jest 
to, że nikt głodny z Olszanowa nie 
wyjechał. Wśród atrakcji towarzy-
szących świętowaniu warto wymie-
nić stoisko rycerzy z Bractwa Herbu 
„Tur” z Chojnic, dmuchane zamki, 
gry i zabawy dla dzieci prowadzone 
przez animatorkę oraz zajęcia pla-
styczne z Fundacją Zakątek Sztuki. 
Jedną z największych atrakcji dla 
dzieci była ogromna piniata wypeł-
niona słodyczami. Młodzi mieszkań-
cy gminy Rzeczenica poradzili sobie 
z jej rozbiciem bardzo szybko. Na 
starszych czekały inne atrakcje. Tra-
dycyjnie już przy okazji dożynek zor-
ganizowano turniej sołectw. W tym 
roku wystartowały cztery drużyny. 
Zawodnicy mieli do pokonania mię-
dzy innymi tor przeszkód rolnika 
oraz startowali w konkurencji pt. 
„Pijany snajper” w alkogoglach. Naj-
większe emocje towarzyszyły jednak 
ostatniej konkurencji - przewidzia-
nej dla sołtysów. Zadaniem włodarzy 
wsi było ubicie w jak najszybszym 
czasie piany z jajek. Ostatecznie naj-
lepiej z tym zadaniem poradziła so-
bie Małgorzata Myszka, sołtys Brze-
zia. Brzezianie wygrali cały turniej 
pokonując o punkt ekipę z Gwieździ-
na. Na kolejnych miejscach uplaso-
wały się sołectwa Pieniężnica i Ol-
szanowo.

Na konkurs przygotowano  
6 wieńców. W ocenie komisji 

konkursowej najpiękniejszymi oka-
zały się przygotowane przez: sołec-
two Pieniężnica - 1 miejsce, sołectwo 
Gwieździn - 2 miejsce i sołectwo Rze-
czenica - 3 miejsce. Odbył się również 
konkurs na najsmaczniejsze ciasto. 
W tym roku po raz pierwszy posta-
wiono na serniki. Pod ocenę poddano 
ich w sumie 8. Wygrało ciasto przygo-
towane przez Panią Ewę Gawrońską. 
Marta Kumor poprowadziła zumbę 
dla wszystkich, a przed zabawą tanecz-
ną wystąpił zespół Zadry z Rzeczenicy. 
W roku 2022 gospodarzami dożynek 
będzie sołectwo Breńsk.
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Narodowe Święto Niepodległości
Takich obchodów Święta Niepodległości w gminie Rzeczenica jeszcze nie było. Po raz pierwszy 
połączono je z odpustem parafii pw. św. Marcina Biskupa. 

Po uroczystej mszy świętej, w któ-
rej uczestniczyli księża z całej 

diecezji, mieszkańcy miejscowości 
oraz ich goście przeszli do świetlicy 
wiejskiej, gdzie panie z Gwieździ-
na przygotowały poczęstunek. Na 
placu przy świetlicy zorganizowano 
natomiast festyn, podczas którego 
zobaczyć można było m.in. orygi-
nalne pojazdy wojskowe oraz broń 
pochodzącą z czasów II wojny świa-
towej. Była też możliwość postrze-
lania z kuszy i z wiatrówki. Tę część 
programu przygotowało Stowarzy-
szenie Strzelecko-Kolekcjonerskie 
„Walther” z Czarnego. W świetlicy 
królowały ciasta oraz rogaliki, była 
też grochówka. Dzieci mogły sko-
rzystać z malowania buziek przez 
przedstawicieli Fundacji Zakątek 
Sztuki w Rzeczenicy. Oczywiście, ze 
względu na charakter Święta Nie-
podległości, dominowały kolory 
biały i czerwony. W przygotowanie 
wydarzenia zaangażowały się Rada 
Sołecka Sołectwa Gwieździn, Parafia 
pw. św. Marcina Biskupa oraz Urząd 
Gminy Rzeczenica. Festyn nie był 
jednak ostatnim punktem programu 
dnia w Gwieździnie.

O godzinie 16 rozpoczął się wy-
jątkowy koncert muzyki patrio-

tyczno-religijnej. Zaprezentowali 
się Bolesław Siarkiewicz (skrzypce) 
- profesor Akademii Muzycznej im. 
F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 
Joanna Otmianowska-Siarkiewicz 
(wiolonczela), Paulina Kuśmierska 
(skrzypce) oraz Paweł Gawlik (piani-
no). Wśród kompozycji, które moż-
na było usłyszeć tego wieczoru po-
jawiły się dzieła takich twórców jak 

W.A. Mozart, W. Kilar… Były pieśni 
legionowe takie jak „My pierwsza 
brygada” czy „Piechota”. Uczest-
nicy koncertu odśpiewali wspólnie 
„Mazurka Dąbrowskiego”. Koncert 
został przygotowany przez Gminne 
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki 
i Rekreacji. 

W rzeczenickim kościele msza 
święta w intencji Ojczyzny zo-

stała odprawiona o godzinie 18:00. 

W Brzeziu obchody Święta Nie-
podległości rozpoczęły się 

o godzinie 15:00. Mieszkańcy zgro-
madzili się na placu rekreacyjnym, 
gdzie przy ognisku śpiewano pie-
śni patriotyczne. W wydarzeniu na 
zaproszenie wiceprzewodniczące-
go Rady Gminy Mariana Greczyło 
uczestniczył także poseł ziemi człu-
chowskiej Aleksander Mrówczyński.
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Nasza gmina będzie miała swoją monografię
„Dzieje gminy Rzeczenica” - taki tytuł będzie miała monografia jednej z najmniejszych gmin 
powiatu człuchowskiego. Autorami powstającej publikacji będą Bogusław Breza, Marian Fryda, 
Zenon Lica, Ignacy Skrzypek, Jerzy Szwankowski oraz Lech Zwoliński.

Mieszkańcy gminy, którzy chcieli 
dowiedzieć się czegoś więcej na 

temat książki mieli taką okazję pod-
czas spotkania w siedzibie Gminne-
go Centrum Kultury, Sportu, Tury-
styki i Rekreacji. Autorzy opowiadali 
o zbieraniu materiałów do monogra-
fii. - Moim zadaniem jest przygo-
towanie rozdziału książki poświę-
conego nazwom miejscowości na 
terenie gminy - mówił profesor 
Zenon Lica. - Wydawałoby się, że 
jest to proste zadanie, tymczasem 
wcale tak nie jest - trzeba sięgać 
do najstarszych źródeł, prześledzić 
w jakich dokumentach się pojawia-
ła, jak funkcjonowała od najdaw-
niejszych czasów do dnia dzisiejsze-
go (…). Następnie trzeba spróbować 
wyjaśnić, skąd ta nazwa się wzięła.

Uczestnikom spotkania profesor 
Lica opowiedział nieco szerzej 

na temat nazwy samej Rzeczenicy. 
Po raz pierwszy nazwa miejscowości 
pojawiła się w dokumencie z 1376 
roku, wówczas jednak brzmiała ona 
inaczej. Nazwa 
„ R z e c z e n i c a ” 
(Rzecznica) po 
raz pierwszy 
występuje w do-
kumentach z lat 
1511/1512. - Na-
zwa „Rzeczeni-
ca” jest prosta 
do wytłumacze-
nia, ponieważ 
przez wieś prze-
pływała rzeka 
- mówił Zenon 

Lica. - Przez wiele lat równolegle 
funkcjonowała nazwa „Stegers” czy 
„Sztegry”, „Sztegrowo” od nazwiska 
sołtysa. Monografia ukaże się praw-
dopodobnie w 2023 roku. Ma liczyć 
około 300 stron. 

Projekt herbu Gminy Rzeczenica  
– jest już gotowy
Dwie białe fale z siedmioma wierzchołkami oraz biały grecki krzyż na niebieskim tle - taki projekt 
herbu gminy Rzeczenica zostanie przedstawiony  Komisji Heraldycznej działającej przy Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do akceptacji.

Autorem projektu jest Tadeusz 
Matwijewicz z Sieroczyna, który 

przedstawił swoją koncepcję pod-
czas spotkania z mieszkańcami oraz 
w trakcie wspólnego posiedzenia ko-
misji Rady Gminy Rzeczenica. Skąd 

taki, a nie inny pomysł na rzeczenic-
ki herb? - Przesłaniem każdego her-
bu, również tego projektowanego 
rzeczenickiego jest pokazanie dzie-
dzictwa wspólnoty mieszkańców 
- mówi Tadeusz Matwijewicz. 
- Samo słowo „herb” wywodzi się 
z niemieckiego „Erbe” oznaczającego 
dziedzictwo.

Podczas spotkań z heraldykiem 
pojawiały się między innymi 

pytania o grecki krzyż w herbie.  
- W publikacji pt. „Heraldyka i wek-
sylologia” autorstwa Alfreda Zna-
mierowskiego wyodrębnionych zo-
stało ponad 50 krzyży zwyczajnych 
najczęściej występujących w pol-
skiej heraldyce - wyjaśnia Piotr 
Furtak, dyrektor GCKSTiR w Rze-
czenicy. - Krzyż grecki został na tej li-
ście postawiony na pierwszym miej-
scu, gdyż występuje na największej 
liczbie polskich herbów samorządo-

wych. Krzyż był pierwszą heraldycz-
ną figurą zaszczytną. Nawiązuje do 
męczeńskiej śmierci Jezusa Chry-
stusa i do chrześcijaństwa w ogóle. 
Biały krzyż podkreśla również związ-
ki gminy Rzeczenica z Pomorzem 
Gdańskim. W herbie Gdańska moż-
na zobaczyć koronę i dwa krzyże. Au-
tor projektu zasadność umieszczenia 
białego, greckiego krzyża na tarczy 
herbowej Rzeczenicy widzi szerzej 
i głębiej. Jego zdaniem właśnie na 
Ziemi Rzeczenickiej ma on waż-
ne znaczenie z uwagi na wyjątkowe 
uwarunkowania społeczno-kultural-
ne gminy Rzeczenica.

Komisja heraldyczna otrzyma do 
zaopiniowania również projekt 

flagi gminy Rzeczenica. Jest ona nie-
biesko-biała, a barwy przedzielone 
są prostą linią. Na górnej, niebieskiej 
części flagi znajduje się biały grecki 
krzyż.
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Obwodnica Brzezia – można by o niej książkę napisać?
Mieszkańcy Brzezia od kilkunastu lat apelowali o poprawę stanu nawierzchni drogi krajowej prze-
biegającej przez ich miejscowość. Wprawdzie remontu się nie doczekali, ale już za rok powstanie 
obwodnica, która ominie wieś. O długiej drodze do obwodnicy rozmawialiśmy z Marianem Greczyło, 
radnym z Brzezia, który od wielu lat walczył o poprawę bezpieczeństwa w swojej miejscowości.

Ile to lat minęło od początku pańskiej batalii 
o drogę?

Gdy w 2010 roku po raz pierwszy startowałem w wy-
borach samorządowych, był to jeden z najważniejszych 
punktów mojego programu wyborczego. Pierwszy pro-
jekt na przebudowę całej miejscowości był wykonany 
w roku 2004 lub 2005. Kosztował około miliona złotych 
i niestety trafił na półkę – nie został zrealizowany. Wie-
działem, że muszę w tym kierunku pójść, żeby zaczęło się 
coś dziać. Od początku swojej pierwszej kadencji zaczą-
łem pisać pisma dotyczące przebudowy drogi czy stwo-
rzenia przejścia dla pieszych. Trwało to kilka lat. Niestety 
nie przyniosło efektów. Wówczas też rozmawiałem z ów-
czesnym wójtem – Lechem Zwolińskim. Mówiłem mu, 
że nasze dążenia do poprawy bezpieczeństwa w Brzeziu 
powinny przybrać ostrzejszą formę. Uważałem, że naj-
lepszym rozwiązaniem będzie protest, który odbije się 
szerokim echem. Postanowiliśmy wyjść na drogę w miej-
scu, gdzie w naszej ocenie powinno powstać przejście dla 
pieszych. Wspólnie z mieszkańcami zastanawialiśmy się 
jak to zrobić. Wiadomo, że pewne kwestie musieliśmy 
omówić z policją, z wojewodą...

Na protest zdecydowaliście się latem, gdy ruch 
na drodze jest ogromny.

Wiedzieliśmy, że natężenie ruchu w tym czasie jest bar-
dzo duże, ale byliśmy już tak zdesperowani, że posta-
nowiliśmy walczyć. Planowaliśmy, że protest odbędzie 
się 12 lipca, niestety nie dostaliśmy zgody wojewody 
na akcję w tym terminie. Ostatecznie protest odbył się  
9 sierpnia 2014 roku. Odbił się dużym echem. Uczest-
niczyli w nim nie tylko mieszkańcy Brzezia. Pojawiło się 
wiele osób z Pieniężnicy, z Białego Boru... Kilka tygodni 
po proteście przyjechała ekipa, która zaczęła robić przej-
ście dla pieszych...

W tamtym czasie mówiliście o konieczności 
przebudowy drogi, ale waszym głównym po-
stulatem była budowa przejścia dla pieszych. 
Doskonale pamiętam tezę lansowaną wówczas 
przez GDDKiA, która twierdziła, że w miejscach, 
gdzie są wyznaczone przejścia dla pieszych jest 
mniej bezpiecznie niż tam, gdzie ich nie ma...

Od jednego z dyrektorów gdańskiego oddziału General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad słyszałem, że 
przejście dla pieszych daje jedynie subiektywne poczucie 
bezpieczeństwa. Odpukać i niech tak zostanie, przejście 
dla pieszych sprawdza się, nie wydarzył się żaden wypa-
dek. Krótko po naszym proteście i stworzeniu przejścia 
odbyły się wybory, ja zostałem wybrany na drugą ka-
dencję. Z nowym wójtem – Tomaszem Gindą wybrali-
śmy się do Gdańska w celu dalszych rozmów na temat 
przebudowy drogi. Rozmawialiśmy z dyrektorem, z za-
stępcą i protest został mi wypomniany, ale już wówczas 
odniosłem wrażenie, że coś się może zmienić, że zapaliło 
się zielone światełko dla naszych starań. Mijały kolejne 
miesiące i latem 2015 roku pojawił się kolejny projekt 
– aktualizacja tego pierwszego. Dla nas był to sygnał, 
że temat nie został zarzucony. Przełom nastąpił jednak 
w latach 2016-2017. Wówczas to z GDDKiA usłyszałem, 
że pojawił się temat budowy obwodnicy Brzezia. Prawdę 
mówiąc początkowo to do mnie nie docierało. Na począt-
ku 2018 roku wyłoniono firmę, która miała stworzyć pro-
jekt obwodnicy. Jesienią tego roku miały miejsce kolejne 
wybory samorządowe. Wójtem został Marcin Szulc, a ja 
zostałem wybrany na trzecią kadencję do Rady Gminy. 
Z nowym wójtem pojechaliśmy do Gdańska, uczestni-
czyliśmy też w spotkaniu poświęconemu projektowi. 
Wiosną w Brzeziu odbyły się konsultacje z mieszkańca-
mi na temat wariantów projektowanej obwodnicy. Więk-
szość osób poparła wariant najbardziej oddalony od 
miejscowości. Projekt był gotowy, ale czekaliśmy na do-
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finansowanie inwestycji. Dokładnie 8 lutego 2020 roku 
– pamiętam ten dzień jak dzisiaj, minister infrastruktu-
ry ogłosił program budowy stu obwodnic. Wówczas też 
dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w programie. Co ważne, 
już wcześniej uzyskane zostały pewne zgody i zezwole-
nia – między innymi decyzja środowiskowa. W sierpniu 
2020 roku wojewoda wydał zgodę na realizację inwe-
stycji. 5 września 2020 roku GDDKiA ogłosiła przetarg 
na budowę obwodnicy Brzezia. Do przetargu zgłosiło się 
7 firm – 22 października otwarto oferty. Wówczas jed-
nak nie wybrano firmy, która dzisiaj buduje inwestycję. 
Nastąpił poślizg, ze względu na odwołanie konsorcjum 
Polimex Mostostal. Ostatecznie to właśnie z tą firmą  
5 lipca 2021 roku podpisano umowę na budowę obwod-
nicy Brzezia. W sierpniu przekazano plac budowy i roz-
poczęły się prace. Co ważne – szacunkowy kosztorys 
budowy obwodnicy oszacowano na 56 milionów złotych. 
Wszystkie firmy, które stanęły do przetargu złożyły tań-
sze oferty. Najdroższa opiewała na 47 milionów złotych.  

Pewnie czuje pan satysfakcję, że się udało.

Oczywiście, że tak, chociaż nie było to tylko moją zasłu-
gą. Bez mieszkańców, bez ich aktywnego udziału w pro-
teście, sam nie mógłbym zrobić zbyt wiele. Ja zostałem 
wybrany do Rady Gminy Rzeczenica, powierzono mi 
mandat radnego po to, żebym pilotował tę sprawę, jeź-
dził, pisał... Sam jednak nic nie mógłbym zrobić. Dlate-

go też bardzo chciałbym z całego serca podziękować tej 
sporej grupie mieszkańców. Oczywiście były i głosy prze-
ciwne, o tym jednak dzisiaj nie rozmawiajmy. Dziękuję 
naszym władzom, które zawsze były przychylne i wspie-
rały nas w taki sposób, w jaki mogły. Ja sam nie zawsze 
mogłem jechać do Gdańska, zawsze jednak jechał wójt. 
Nie bez znaczenia jest fakt, że pojawił się program rzą-
dowy. Brzezie jest jedną z kilku wsi w Polsce, które zo-
stały zakwalifikowane do tego programu. Zwykle lepiej 
traktowano tych większych, mniejsi zostawali z tyłu. 
Tutaj przez cały czas rękę na pulsie trzyma poseł Alek-
sander Mrówczyński, który jest w stałym kontakcie z mi-
nistrem infrastruktury... Cieszę się też bardzo z tego, że 
byli z nami dziennikarze. Od samego początku wymie-
nialiśmy się informacjami – były to media lokalne, ale 
i ogólnopolskie. Dziękuję wszystkim, którzy nagłaśnia-
jąc protest i walkę o drogę, przyczynili się do ostatecznej 
realizacji inwestycji. Co mogę powiedzieć...? Cieszę się, 
a już wkrótce cieszyć się będą wszyscy mieszkańcy Brze-
zia.

Macie jakieś informacje na temat ruchu samo-
chodów przejeżdżających przez Brzezie w ciągu 
doby?

W latach 2014-2015 przeprowadzono badania, już po 
miesiącach letnich. Wynikało z nich, że w ciągu 24 go-
dzin to od 4 do 10 tysięcy samochodów. Z moich danych 
wynika, że latem to grubo ponad 20 tysięcy aut na dobę. 
Co więcej, z roku na rok ten ruch jest coraz większy.

Nie obawiacie się tego, że po powstaniu obwod-
nicy wieś zostanie nieco zmarginalizowana?

Faktycznie będziemy miejscowością „daleko od szosy”, 
ale najważniejsze jest to, że będziemy mogli poczuć się 
bezpieczniej i spokojniej. Stan części budynków przy 
drodze jest fatalny. Będziemy mieli dwa zjazdy – północ-
ny i południowy. To naprawdę rzadko się zdarza. Z nie-
cierpliwością czekamy na jesień 2022 roku, gdy obwod-
nica zostanie oddana do użytku.

Droga, która aktualnie przebiega przez Brze-
zie nie jest w najlepszym stanie. Jest szansa na 
to, że zostanie naprawiona przed oddaniem jej 
przez GDDKiA?

Są prowadzone na ten temat rozmowy. Nie są one łatwe, 
ale nikt nie powiedział, że takie będą. Chciałbym, żeby 
chociaż część miejscowości otrzymało nową nakładkę, 
bo stan drogi jest fatalny. Czy się uda? Zobaczymy. Cie-
szymy się z tego, co mamy, jeśli będzie coś więcej, będzie 
to sukces.

Z Marianem Greczyło rozmawiał Piotr Furtak

Autorem fotografii wykorzystanych w niniejszym artykule jest Piotr 
Furtak. Pochodzą one z archiwów Dziennika Bałcyckiego oraz portalu: 
www.czluchow.naszemiasto.pl 
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Milion złotych dla Gminy Rzeczenica  
w konkursie „Rosnąca Odporność”!
Kolejna wspaniała wiadomość dla mieszkańców Gminy Rzeczenica! Nasza gmina zajęła pierwsze 
miejsce w powiecie człuchowskim w rankingu gmin w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” 
i wnioskować będzie do Wojewody Pomorskiego o odbiór 1 mln zł nagrody! 

Konkurs „Rosnąca Odporność” pre-
miował gminy, które osiągnęły 

najwyższy wzrost poziomu zaszczepień 
przeciw COVID-19 swoich mieszkań-
ców, pomiędzy 1 sierpnia a 31 paździer-
nika 2021 roku. Gmina Rzeczenica 
wykazała najlepszy wynik w powiecie 
i odbierze nagrodę finansową. 

Zgodnie z zasadami konkursu, pie-
niądze mogą być przeznaczone na 

dowolny cel związany z przeciwdzia-
łaniem COVID-19 i ochroną zdrowia. 
Gmina Rzeczenica ma już pomysł na 
ich zagospodarowanie. Na wniosek  
grupy radnych w Rzeczenicy rozpocz-
nie się budowa obiektu przeznaczo-
nego w przyszłości na potrzeby służby 
zdrowia. 

Kulturalna e-Rzeczenica
Ponad 150 tysięcy złotych otrzymało Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 
w Rzeczenicy na realizację projektu pt. „Kulturalna e-Rzeczenica. Nasze okno na świat”. Jest on 
realizowany w ramach konkursu grantowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” organizo-
wanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Środki, które GCKSTiR Rzeczenica 
otrzymało w ramach projektu zo-

staną przeznaczone między innymi 
na wyposażenie siedziby centrum 
kultury w narzędzia i sprzęt pozwa-
lające na udostępnianie oferty kul-
turalnej w sieci. Szerszej publiczno-
ści pokazane mają zostać nie tylko 
koncerty, imprezy i inne wydarze-
nia odbywające się w GCK, ale też 
webinaria i podcasty poświęcone 
m.in. „Wystawie symboli samorzą-
dowych”. Powstanie też specjalna 
strona internetowa dedykowana wy-
stawie. W ramach projektu zakupio-
ny zostanie system wspomagający 
niedosłyszących. Będzie mógł mieć 
on zastosowanie nie tylko w samym 
GCK, ale też podczas wydarzeń ple-
nerowych. Pod kątem osób niepeł-
nosprawnych przebudowane (lub 
zbudowane od podstaw) zostaną 
strony internetowe.

W ramach projektu pracow-
nicy GCKSTiR oraz kilka 

osób zatrudnionych przez Urząd 
Gminy Rzeczenica weźmie udział 
w szkoleniach dotyczących na-
rzędzi internetowych oraz pro-
jektowania oferty programowej 
on-line. Będziemy uczyli się też 
technik montażu video, profe-
sjonalnej obróbki audio. - Dzięki 
projektowi zakupiony zostanie 
nowy sprzęt - kamery, kompute-
ry, mikser video, oświetlenie stu-
dyjne i estradowe – mówi Piotr 
Furtak, dyrektor GCKSTiR 
w Rzeczenicy. Wnioski w ramach 
konkursu „Konwersja cyfrowa 
domów kultury” złożyło w sumie 
ponad 1200 instytucji z całej Pol-
ski, dofinansowanie otrzymało 
200. Projekt rzeczenicki zdobył 
89,5 punktu i znalazł się na 55 
miejscu listy rankingowej.

Konwersja cyfrowa
domów kultury

Tutaj realizowany  
jest projekt grantowy

dofinansowany z Funduszy 
Europejskich, którego 
operatorem jest Narodowe 
Centrum Kultury



Polski Ład dla Gminy Rzeczenica
Dziesięć milionów złotych na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków otrzyma gmina  
Rzeczenica w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych.  
To największe wsparcie udzielone samorządowi powiatu człuchowskiego w ramach programu.  
25 października Marcin Szulc, wójt gminy Rzeczenica z rąk Aleksandra Mrówczyńskiego, posła  
na sejm RP oraz Mariusza Łuczyka, wicewojewody pomorskiego odebrał promesę na dofinanso-
wanie zadania.

Gmina Rzeczenica wnioskowa-
ła w sumie o dofinansowanie 

trzech zadań:

1) Przebudowa i rozbudowa oczysz-
czalni ścieków w Rzeczenicy – etap 
pierwszy – wnioskowane dofinanso-
wane 10 000 000 zł.

2) Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej  w Rzeczeni-
cy - wnioskowane dofinansowane 
3 800 000 zł.

3) Budowa sieci wodno – kanali-
zacyjnej w Jezierniku i Trzmiele-
wie - wnioskowane dofinansowane 
4 550 000 zł.

Udało się otrzymać dofinansowanie 
jednej, ale za to kluczowej inwestycji. 

Dlaczego przebudowa oczysz-
czalni jest tak ważnym zada-
niem?

- Przepustowość naszej oczyszczal-
ni wynosi 650 metrów sześcien-
nych na dobę. Obecnie instalacja 
ta jest już wykorzystywana w 92 

procentach – mówi Marcin Szulc, 
wójt gminy Rzeczenica. – Firma 
Westpol, która jest naszym głów-
nym dostawcą, zrzuca około 300 
m3 ścieków na dobę i planuje roz-
budowę swojego zakładu. Przez 
cały czas powstają też nowe domki 
na osiedlu Rzewnica i wiemy już, 
że moce naszej oczyszczalni będą 
w najbliższym czasie niewystar-
czające. Przedstawiciele Wespolu 
od pewnego czasu mówią o potrze-

bie zwiększenia mocy oczyszczalni 
komunalnej, bądź też konieczności 
budowy własnej. Korzystniejsza dla 
obu stron jest rozbudowa oczysz-
czalni komunalnej, ale Westpol 
może oczywiście dokonać własnego 
wyboru. Odłączenie się Westpolu od 
naszej oczyszczalni wiązałoby się po 
pierwsze: z utratą wiedzy nad jako-
ścią oddawanych ścieków i ewentu-
alnymi sporami z tym związanymi, 
po drugie: z koniecznością przeli-
czenia nowych taryf, czyli podwyż-
kami dla mieszkańców gminy za 
odprowadzanie ścieków, do czego 
nie chcielibyśmy dopuścić. Dofinan-
sowanie w ramach programu inwe-
stycji strategicznych pozwala nam 
na wykonanie zadania, na które bez 
takiego wsparcia, przy przychylno-
ści Wojewody Pomorskiego i Posła 
RP z naszego okręgu wyborcze-
go, nie moglibyśmy sobie pozwolić  
- argumentuje wójt.

Nie bez znaczenia jest fakt, że dofi-
nansowanie w ramach „Polskiego 
Ładu” wynosi aż 95 procent wartości 
zadania. Gmina musi wyłożyć z wła-
snego budżetu minimum 500 tys. zł.

W roku 2022 ma powstać pro-
jekt techniczny. Sama przebudowa 
oczyszczalni to zadanie przewidziane 
na lata 2023-2024. 
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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. 477 425 796

„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

Powiatowa Stacja Sanitarno- 
-Epidemiologiczna w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4
77-300 Człuchów
tel. 59 834 11 42

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.


