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Drodzy Mieszkańcy

Za nami pierwsze półrocze 2022 roku. Półrocze obfitujące w wy-
darzenia, o których jeszcze kilka miesięcy temu nikt z nas by nie pomy-
ślał. Niemalże przed drzwiami naszej Ojczyzny wybuchł konflikt zbrojny. 
Bomby spadają kilkanaście kilometrów do naszych granic. Dla nas, żyją-
cych w kraju wolnym od okrucieństwa wojny, był to egzamin z empatii. 
Egzamin, który uważam, że zdaliśmy na ocenę celującą. Tylko w naszej 
gminie przyjęliśmy 70 uchodźców z Ukrainy. W całej Polsce, według da-
nych Straży Granicznej, to prawie 4 miliony osób.

Wszystkim, którzy przyjęli pod swój dach osoby uciekające 
przed okrucieństwem wojny, pragnę gorąco podziękować. Jestem pe-
łen uznania dla naszych mieszkańców, którzy bezinteresownie zgodzi-
li się udzielić im schronienia. Dziękuję też przedsiębiorcom, którzy dali 
zatrudnienie naszym gościom z Ukrainy. Dziekuję za wsparcie niesione 
przez różne organizacje pozarządowe, a w szczególności naszym straża-

kom ochotnikom, którzy czynnie włączyli się w akcję organizowania pomocy na rzecz uchodźców. Jestem dumny  
z tego, że potrafiliśmy w sposób szczery otworzyć nasze serca, domy i zakłady pracy dla potrzebujących. Wierzę,  
że w przyszłości zaowocuje to wieloma przyjaźniami i zbuduje prawdziwie dobre relacje pomiędzy naszymi na-
rodami.

                    Marcin Szulc 
          Wójt Gminy Rzeczenica

Szanowni Państwo

Pierwsze półrocze bieżącego roku to czas, w którym odpoczęliśmy 
od ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa czas, w którym po-
woli wróciliśmy do normalności. Cieszymy się niezmiernie, że w pierw-
szych miesiącach 2022 roku otrzymaliśmy promesy na dofinansowanie in-
westycji ważnych i znaczących dla całej gminy. Jestem przekonany, że cały 
samorząd gminy Rzeczenica dołoży wszelkich starań, aby w maksymalnym 
stopniu wykorzystać pozyskane fundusze, pomimo trudności i rozczaro-
wań, jakie są spowodowane inflacją i idącym za tym wzrostem cen. Ob-
serwowany obecnie wzrost cen paliw, energii elektrycznej oraz innych to-
warów i usług nie dotyczy tylko gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, 
ale w znacznym stopniu również samorządów. Wzrost cen spowodował, że 
wiele samorządów w Polsce rezygnuje z planowanych inwestycji, ponieważ 
okazuje się, że planowane środki finansowe na inwestycje, czy inne zadania 
gminy, niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców, 
są niewystarczające. Nasz samorząd również boryka się z tym problemem 

i będziemy zmuszeni do szukania oszczędności. Pomimo to mam nadzieję, że większość zaplanowanych inwestycji 
i zadań uda się zrealizować. Wzrost cen w chwili obecnej jest nieunikniony, ale zapewniam Państwa, że dołożymy 
wszelkich starań, aby podwyżki były jak najmniej dotkliwe dla naszych mieszkańców. 

                        Krzysztof Szadziewicz
Przewodniczący Rady Gminy Rzeczenica
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Polski Ład dla Rzeczenicy
Ponad 8 mln dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymała Gmina Rzeczenica. 
Pieniądze będą przeznaczone na dwie inwestycje. Pierwsza z nich to budowa dróg i ścieżek rowe-
rowych w Rzeczenicy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Druga to modernizacja infra-
struktury gospodarki odpadami w gminie Rzeczenica.

O przyznaniu środków poinfor-
mował wicewojewoda pomorski 

Mariusz Łuczyk. Odbyło się to 31 maja 
w Centrum Edukacyjno – Wdroże-
niowym w Chojnicach. Wicewoje-
woda wraz ze współpracownikiem 
posła Aleksandra Mrówczyńskiego, 
Zbigniewem Kurzelewskim, wręczyli 
wójtowi gminy Marcinowi Szulcowi 
promesy na obie inwestycje. Będą 
one dofinansowane w ramach Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: Pro-

gram Inwestycji Strategicznych - II 
Edycja. - To bardzo ważne dla nas 
środki, ponieważ, gdybyśmy mieli 
owe inwestycje realizować wyłącz-
nie z własnych funduszy, długo nie 
byłoby nas stać na takie wydatki 
– mówił po spotkaniu wójt Marcin 
Szulc. Warto dodać, że pozyskane 
dofinansowania stanowią aż 95 pro-
cent wartości planowanych inwesty-
cji.

Pierwsza, na którą gmina otrzyma-
ła 5 867 200 zł, zakłada budowę 

dróg na ulicy Pogodnej i Słonecznej, 
traktu pieszo – jezdnego na odcinku 
Westpol – Orlik w Rzeczenicy oraz 
ścieżki rowerowej z Rzeczenicy do 
Koprzywnicy.

Drugie zadanie zostało dofinan-
sowane kwotą 2 375 000 zł. Pie-

niądze te będą przeznaczone na za-
kup specjalistycznych samochodów 
do wywozu opadów.

Samorząd Gminy Rzeczenica 
dziękuje posłowi Aleksandrowi 

Mrówczyńskiemu za dobrą współ-
pracę i za zrozumienie potrzeb reali-
zacji inwestycji, które sprzyjać będą 
rozwojowi gminy i całego regionu. 
Realizacja obu dofinansowanych 
zadań rozpocznie się w przyszłym 
roku. Warto dodać, że w pierwszym 
rozdaniu Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład, Gmina Rzeczenica również 
pozyskała pokaźne środki. Było to  
10 milionów złotych z przeznacze-
niem na modernizację gminnej 
oczyszczalni ścieków.

Droga w Pieniężnicy jest już wyremontowana
Nowa, estetyczna nawierzchnia i nowe zjazdy do posesji. Tak po remoncie wygląda jedna z głów-
nych dróg prowadzących przez miejscowość Pieniężnica. Po gruntowym trakcie nie ma już śladu. 
Teraz nawierzchnię stanowi tam kostka betonowa.

Cała inwestycja kosztowała blisko 
500 tys. zł. Połowa to dofinan-

sowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. - Na odcinku drogi 
o długości ponad 690 metrów i sze-
rokości od 3,5 do 4 metrów, ułożo-
no betonową kostkę. Powstało też 
osiem indywidualnych zjazdów do 
posesji. Zadbano też o poprawę bez-
pieczeństwa. Na drodze powstały 
trzy progi zwalniające – mówi Mar-
cin Szulc, Wójt Gminy Rzeczenica. 
Nowa droga została także odwodnio-
na. Jest to ważny odcinek lokalny, 
którym prowadzony jest między in-
nymi dowóz dzieci do szkół.
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Dofinansowanie na budowę drogi w Brzeziu
Dnia 18 lutego w Brzeziu odbyła się konferencja, podczas której poseł Aleksander Mrówczyński 
oraz wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk przekazali informacje na temat środków przyzna-
nych gminom z powiatów człuchowskiego i chojnickiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na rok 2022.

Gmina Rzeczenica otrzymała 310 
tysięcy złotych dofinansowania 

na budowę drogi Wojska Polskiego 
i Władysława Komara w Brzeziu. 
Na konferencji poseł Aleksander 
Mrówczyński podkreślał, że w tym 
rozdaniu Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg na stole położono ponad 
2,7 miliarda złotych. Realizowanych 
będzie ponad 2300 zadań w całej 
Polsce. Każdy samorząd, który wy-
stąpił z wnioskiem, otrzymał środki 
na realizację co najmniej jednego 
zadania. Jednak nie wszystkie gminy 
złożyły wnioski o dofinansowanie. Są 
samorządy, które nie złożyły wnio-

sków, gdyż nie znalazły środków na 
wkład własny. Poseł podkreślił, że 
przebudowa drogi w Brzeziu będzie 
zasługą również władz gminy, które 
musiały wygenerować 50 procent 
środków na inwestycje we własnym 
zakresie.

Radości z nowej inwestycji nie 
ukrywali radni z Brzezia - Eu-

geniusz Kosarczuk i Marian Greczy-
ło, który mówił, że zazdrościł tym 
miejscowościom, które otrzymywały 
podobne granty wcześniej i miał na-
dzieję, że w końcu mieszkańcy Brze-
zia się doczekają. - Dla takich chwil 

warto żyć, łezka się w oku zakręciła, 
jak się dowiedziałem, że dostaniemy 
te pieniążki na dokończenie ulicy 
Wojska Polskiego i jej odnogę, czyli 
ulicę Władysława Komara, wielkie-
go olimpijczyka i wielkiego Polaka 
– mówił radny.

Wójt Marcin Szulc zaakcento-
wał, że to już kolejne dofinan-

sowanie na budowę lokalnych dróg 
otrzymane przez Gminę Rzeczenica. 
W tej kadencji co roku udaje się po-
zyskać środki na przebudowę i bu-
dowę nowych dróg - do tej pory na 
ten cel pozyskano ponad 1,6 miliona 
złotych. W roku 2019 było to prawie 
590 tysięcy złotych na przebudowę 
ulic Lipowej i Piaskowej w Rzecze-
nicy wraz z budową kanalizacji desz-
czowej. W 2020 roku 90 tys. zł na 
przebudowę drogi Nowej i 132 tys. 
zł na budowę drogi Cichej i Czarnej 
w Rzeczenicy. W 2021 roku pozyska-
no ponad 480 tysięcy zł dofinanso-
wania na budowę dróg w Pieniężni-
cy, a w czerwcu 2022 roku 68 tys. zł 
na modernizację drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w Brzeziu. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy przyczyni-
li się do pozyskania dofinansowania!

Świetlica w Gockowie jeszcze w tym roku
Jak już informowaliśmy w poprzednim wydaniu „Wieści Gminnych”, mieszkańcy sołectwa Breńsk 
będą mieli w końcu swoją świetlicę. Powstaje ona w Gockowie. Gmina Rzeczenica otrzymała na tę 
inwestycję 500 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie dla 
gmin popegeerowskich). Koszt całego zadania to 790 tys. zł.

Zakres prac obejmuje: budowę 
świetlicy o powierzchni około 

100 m², budowę ogrodzenia, wy-
konanie 10 miejsc parkingowych, 
utwardzenie terenu kostką beto-
nową o powierzchni około 100 m², 
budowę urządzeń małej architektu-
ry, w tym m.in. małego placu zabaw 
i siłowni zewnętrznej, ławek, pojem-
ników na odpady, stojaka na rowery 
i dwóch wiat wypoczynkowych. Każ-
da z nich będzie ustawiona na utwar-
dzonym terenie.
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OSP w Rzeczenicy ma nowy wóz bojowy
Piątek 11 lutego był dniem, który zapisał się złotymi literami nie tylko w historii jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Rzeczenicy, ale też w historii gminy. Tego dnia w Rzeczenicy pojawił się 
bowiem MAN TGM 18.320 4/4 BB – od dawna wyczekiwany ciężki wóz bojowy, który zastąpił wy-
służonego Steyra. 

Powitanie nowego wozu bojowego 
odbywało się w iście szampań-

skim stylu. O to, żeby było głośno 
i gorąco zatroszczyli się strażacy 
z zaprzyjaźnionych jednostek OSP. 
Do Rzeczenicy dotarli nie tylko dru-
howie z Gwieździna i z Pieniężnicy, 
ale też Bińcza, Przechlewa, Debrzna, 
a nawet z odległych Bobolic. Nowy 
samochód, który dotarł do Rzeczeni-
cy z Kielc był eskortowany od granic 
gminy przez kilkanaście wozów bo-
jowych. Tuż przed wjazdem do jed-
nostki utworzono szpaler z rac oraz 
z zimnych ogni. Każdy, kto tylko 
chciał mógł włączyć się do świętowa-
nia tego ważnego wydarzenia.

Dla strażaków i ich gości serwo-
wano grochówkę przygotowaną 

przez Bogusławę Rzyską z Auto Bar 
„Leśny”. Co ważne – Pani Bogusia 
zrobiła tę pyszną zupę za darmo, nie 
pobierając za nią żadnych opłat. Były 
też kiełbaski z grilla. Warto podkre-
ślić, że ksiądz Wojciech Przybylski, 
proboszcz parafii Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa i św. Mikołaja w Rze-
czenicy udzielił dyspensy i mimo, 
że samochód dotarł do Rzeczenicy 
w piątek – na terenie parafii nie obo-
wiązywał post od pokarmów mię-
snych.

Samochód kosztował w sumie  
920 tys. zł. Zakup ciężkiego wozu 

ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 
18-320, możliwy był dzięki wkładowi 
własnemu strażaków oraz licznym 
dofinansowaniom i sponsorom: rad-
ni z gminy Rzeczenica zadecydowali 
o przekazaniu na ten cel 500 tys. zł, 
220 800 zł to dofinansowanie z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska w Gdańsku, 134 tys. zł udało 
się natomiast pozyskać z Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Na zakup nowego wozu dla OSP 
Rzeczenica, prawie 40 tys. zł prze-
kazały Lasy Państwowe, 20 tys. zł - 
Starostwo Powiatowe w Człuchowie,  
25 tys. zł, to wpłaty od sponsorów. 
Pojazd jest już w służbie.
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Konwersja cyfrowa w rzeczenickim GCKSTiR
„Kulturalna e-Rzeczenica. Nasze okno na świat” - to tytuł projektu realizowanego przez Gminne 
Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy w ramach projektu systemowego 
Narodowego Centrum Kultury pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury”.

Na realizację zadania GCKSTiR 
otrzymało grant w wysokości 

153 tys. złotych. Za te środki zaku-
pione zostaną m.in. komputery wraz 
z akcesoriami, oprogramowanie, 
aparat fotograficzny, kamery, pro-
jektor multimedialny, mikser wideo, 
mikrofony studyjne i sceniczne oraz 
system wspomagający niedosłyszą-
cych.

W ramach projektu przedsta-
wiciele centrum kultury oraz 

kilkoro pracowników Urzędu Gminy 
Rzeczenica wzięło udział w szkole-
niach poświęconych między innymi 

„Projektowaniu oferty kulturowej 
on-line”. Podczas szkoleń dokonano 
między innymi diagnozy zasobów 
osobowych, sprzętowych i progra-
mowych grantobiorcy, wygenero-
wano i zaprojektowano nowe dzia-
łania oraz przedstawiono podstawy 
budowania publiczności. Jednym 
z najważniejszych punktów szko-
leniowych było jednak zapoznanie 
się z narzędziami, które mogą być 
bardzo przydatne w pracy on-line. 
Projekt zakłada również szkolenia 
i warsztaty poświęcone między inny-
mi obróbce dźwiękowej i wideo.

Ważną częścią projektu było 
dostosowanie strony inter-

netowej www.gckrzeczenica.pl do 
potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami. Powstaje też zupełnie nowa 
strona internetowa (www.herbyswi-
ata.pl) poświęcona stałej Wystawie 
Symboli Samorządowych funkcjo-
nującej w Rzeczenicy. Można zoba-
czyć na niej kilka tysięcy zdjęć z her-
bami, pieczęciami, logotypami miast 
i gmin z całego świata, które znaj-
dują się w zbiorach prezentowanych 
w centrum kultury w Rzeczenicy.

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popege-
erowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
Gmina Rzeczenica otrzymała dofinansowanie w wysokości 465 tysięcy złotych z Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa. Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup 172 laptopów i 13 kompu-
terów stacjonarnych. Sprzęt trafi do dzieci z rodzin, które udokumentowały pokrewieństwo w linii 
prostej z osobami, które w przeszłości pracowały w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Zgodnie z założeniami progra-
mu środki finansowe trafiają do 

samorządu, który dokona zakupu 
sprzętu dla uczniów kwalifikujących 
się do dofinansowania. Beneficjen-
tem projektu jest uczeń szkoły pod-
stawowej lub średniej, który osią-
gnął pełnoletność i pobiera naukę 
w roku szkolnym 2021/2022. Wa-
runkiem jest również zamieszkiwa-
nie na terenie miejscowości, w której 
niegdyś funkcjonował PGR. Dziecko 
musi być spokrewnione z osobą, któ-
ra w przeszłości pracowała w takim 
zakładzie. Sprzęt trafi do osób, które 
w ubiegłym roku odpowiedziały na 
ogłoszenie konkursowe i udokumen-
towały, że spełniają określone w pro-
gramie kryteria. Umowy z dostaw-
cami sprzętu już zostały podpisane. 
Mają oni 90 dni na skompletowanie 
zamówienia. Komputery wraz z po-

trzebnym oprogramowaniem, zosta-
ną przekazane dzieciom i młodzieży 
na własność. O terminie dostawy 
sprzętu, gmina informować będzie 
po odebraniu sprzętu.

Komputery zostaną zakupione 
w ramach Programu Operacyjne-

go Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej od-
porności na zagrożenia REACT-EU 
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporno-
ści na zagrożenia dotyczące realizacji 
projektu grantowego „Wsparcie dzie-
ci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym – Granty PPGR”. 
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Projekt „Pod żaglami w Gminie Rzeczenica i Czarne”
Gmina Rzeczenica w partnerstwie z Gminą Czarne realizuje projekt „Pod żaglami w Gminie Rze-
czenica i Czarne”. W projekcie bierze udział 26 uczniów i 3 nauczycieli z Zespołu Szkół w Rzecze-
nicy oraz 65 uczniów i 6 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” 
w Czarnem, Szkoły Podstawowej w Wyczechach i Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie. Projekt 
potrwa do końca bieżącego roku.

W ramach projektu przewidzia-
no następujące działania: za-

jęcia żeglarskie nad jez. Szczytno 
w  Rzeczenicy, prowadzone przez 
instruktorów żeglarstwa, dodatko-
we zajęcia pozalekcyjne z tematyki 
morskiej i żeglarskiej, wyjazdowe 
warsztaty edukacyjne w Akwarium 
Gdyńskim, 7 – dniowy obóz żeglar-
ski, zajęcia z doradztwa zawodowe-
go (promocja zawodów morskich), 
szkolenia dla nauczycieli z prowa-
dzenia zajęć metodą projektu, szko-
lenia dla nauczycieli (uzyskanie 
patentu żeglarza jachtowego). Cał-
kowity koszt otrzymanego wsparcia 
to blisko 280 tys. zł.

Projekt „Pod żaglami w gminie 
Rzeczenica i Czarne” realizowa-

ny jest w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego i współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

Olszanowo gotuje zdrowo!
Pierogi, karkówka, lazania, żeberka, sałatka śledziowa… - to tylko niektóre z potraw przygotowa-
nych przez mieszkanki Olszanowa, uczestniczki projektu pt. „Olszanowo gotuje zdrowo i żyje na 
sportowo”. 15 mieszkanek sołectwa przez kilka miesięcy uczestniczyło w zajęciach kulinarno-ta-
necznych. Panie wymieniały się przepisami, a na koniec mogły zawalczyć w konkursie kulinar-
nym.

Przygotowano siedem potraw, 
które oceniane były przez Sylwię 

Garskę-Chmarycz, która zajęła dru-
gie miejsce w ubiegłorocznej edycji 
telewizyjnego Master Chefa, Marci-
na Szulca, wójta gminy Rzeczenica 
oraz Katarzynę Paczkowską z MoniQ 
Catering w Człuchowie. Jurorzy jed-
nogłośnie uznali, że najsmaczniejszą 
z potraw była karkówka przygotowa-
na przez Marię Brzozowską-Johan-
sen, drugie miejsce zajęła Wioletta 
Nowak, która przygotowała lazanię, 
trzecie Agnieszka Nowak za żeber-
ka. Po ocenie konkursu do dzieła 
przystąpiła Sylwia Garska-Chma-
rycz, która wspólnie z mieszkańcami 
Olszanowa przygotowała krewetki 
w sosie rosemary oraz zupę bouilla-
baisse z krewetkami, małżami i łoso-
siem. Większość osób zaproszonych 
na to wyjątkowe spotkanie w świe-
tlicy w Olszanowie po raz pierwszy 
miała okazję skosztować jadalnego 
złota, zobaczyć jak powstaje oliwa 

pietruszkowa, czy też obrać kre-
wetkę. Trwająca około dwóch go-
dzin lekcja gotowania zakończyła 
się wspólną konsumpcją – zarówno 
przystawka w postaci krewetek, jak 
i francuska zupa rybna przypadły do 
gustu wszystkim, nawet tym, którzy 
do fanów owoców morza i ryb nie 
należą.

Projekt pod nazwą „Olszanowo go-
tuje zdrowo i żyje na sportowo” 

był realizowany w ramach konkursu 
grantowego „Działaj lokalnie 2021”. 
Jest to program Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności realizowany 
przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce i Fundację Lokalna Grupa 
Działania – Naszyjnik Północy.
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Co słychać między książkami?
FERIE W BIBLIOTEKACH

Uczestnicy ferii w bibliotece głównej 
z chęcią tworzyli kreatywne zabawki 
z papieru, kolorowe maski i koro-
ny, zabawki sensoryczne. Dzieciom 
bardzo podobała się makaronowa 
rywalizacja i woreczki z guzikami. 
Świetnie bawiły się też rozwiązując 
krzyżówki i rebusy, kolorując oraz 
grając w gry planszowe. Dzieci prze-
glądały także księgozbiór biblioteki 
pod kątem swoich zainteresowań 
i wybrały pozycje dla siebie.

W filii w Brzeziu uczestnicy poznali 
tajniki ekologii i tworzenia eko-za-
bawek. Chętnie wzięli udział w akcji 
promującej czytanie oraz dowiedzie-
li się jak zachowywać się bezpiecznie 
podczas ferii. Każdy z uczestników 
wykazał się także doskonałą koordy-
nacją ruchową podczas kalamburów, 
naśladowania czy skoków przez „za-
marznięte kałuże”. Dzieci za dobre 
sprawowanie podczas ferii otrzyma-
ły nagrody i słodkości.

SPOTKANIE Z OLGĄ  
STELMACH

Dnia 9 marca odbyło się w bibliotece 
spotkanie autorskie z Olgą Stelmach. 
W spotkaniu uczestniczyły dzieci 
z kl. I i IIb ze Szkoły Podstawowej 
w Rzeczenicy.

Pani Olga pochodzi z Ukrainy, ale już 
od dawna mieszka w Przechlewie, 
gdzie pracuje w bibliotece gminnej. 
Od lat zajmuje się też haftem. Pod-
czas spotkania można było zobaczyć 
pierwszą haftowaną książkę w Pol-
sce (i dopiero drugą na świecie). 
Opowiada ona bajkę o Olusiu i o jego 
przyjacielu - ulubionej maskotce Mi-
siu. Spotkanie przebiegło w bardzo 
przyjaznej atmosferze. Dzieci były 
zachwycone możliwością zobaczenia 
książki „innej niż papierowej”. Na 
zakończenie autorka życzyła dzie-
ciom radości z czytania, bo „kto dużo 
czyta, żyje wielokrotnie”, natomiast 
dzieci podziękowały za miłe spotka-
nie i obiecały uczestniczyć w kolej-
nych spotkaniach. Książkę Pani Olgi 
można wypożyczyć w formie papie-
rowej w bibliotece w Rzeczenicy 
i Brzeziu.

KIERMASZ

Biblioteka Publiczna w Rzeczenicy 
zorganizowała od 11 do 29 kwietnia 
„Kiermasz książek za 1-2 złote”. Ak-
cja cieszyła się sporym zaintereso-
waniem ze względu na duży wybór 
książek dla dzieci, powieści, roman-
sów i kryminałów.

KONKURS

Dnia 5 maja, dzieci z klasy III Szko-
ły Podstawowej w Rzeczenicy wzięły 
udział w konkursie organizowanym 
przez bibliotekę na temat życia i twór-
czości H. Ch. Andersena. Uczestnicy 
świetnie poradzili sobie z pytania-
mi, krzyżówką oraz rozsypanką te-
matyczną. Po zliczeniu punktów,  
siedmioro uczestników przeszło 
do ostatniego etapu, ale tylko troje 
najlepszych walczyło w rundzie fi-
nałowej o pierwsze miejsce. Dzieci 
posiadały ogromną wiedzę z baśni  
H. Ch. Andersena.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Maja Pawlik 
II miejsce – Oliwier Kamiński 
III miejsce – Nina Pawlik

Najlepsi otrzymali dyplomy oraz na-
grody rzeczowe.

SZKOLENIA GRAFICZNE 
„SIEĆ NA KULTURĘ”

W bibliotece zakończył się projekt 
„Sieć na kulturę w podregionie choj-
nickim” realizowany we współpracy 
z Fundacją Wspierania Zrównowa-
żonego Rozwoju. Celem projektu 
było rozwijanie kompetencji cyfro-
wych z zakresu projektowania gra-
ficznego z wykorzystaniem aplikacji 
cyfrowych. Projekt ten współfinan-
sowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa skierowany był do 
dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. 
Zgodnie z wcześniej opracowanym 
harmonogramem, od 21 marca do 23 
kwietnia odbyły się zajęcia on-line za 
pośrednictwem platformy Microsoft 
Teams, w których brały udział dzie-
ci z naszej gminy. Podczas szkoleń 
omówione zostały możliwości po-
zyskiwania grafik i zdjęć, ich wy-
korzystania w różnych projektach. 

Uczestnicy poznali również dostęp-
ne narzędzia do obróbki graficznej 
i tworzenia projektów, jak również 
nabyli umiejętności związane z za-
sadami projektowania wizualnego. 
Dowiedzieli się ponadto o prawach 
autorskich i co to jest Creative Com-
mons. Warsztaty poprowadził pra-
cownik biblioteki przeszkolony wraz 
z trenerem wspomagającym. Na za-
kończenie zajęć uczestnicy otrzymali 
od organizatorów projektu certyfika-
ty ukończenia szkolenia, a biblioteka 
sprzęt komputerowy.
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WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ I PRZEDSZKOLEM

Dzięki współpracy biblioteki z przedszkolami z naszej gminy, 
udało się zorganizować w tym roku kreatywne lekcje bibliotecz-
ne dla grupy przedszkolaków z Gwieździna oraz dla „Pszczółek” 
i „Groszków” z Rzeczenicy. Dzieci dowiedziały się na czym po-
lega praca bibliotekarza, jak duża jest lokalna biblioteka oraz 
obejrzały bogato ilustrowane książki dla dzieci. Na przedszko-
laków czekały bajki oraz kolorowe kredki, którymi dzieci pięk-
nie pokolorowały malowanki.
Zawitał do nas także Teatr Edukacji i Profilaktyki „MASKA” 
z Krakowa. Aktorzy przedstawili nam spektakl pn. „Zapląta-
ny w sieci”. Spektakl poruszał aktualny w dzisiejszym świecie 
problem uzależnienia od Internetu i nośników informacji. Mło-
dzież miała okazję na podstawie przeżyć głównego bohatera 
przeanalizować własne zachowania związane z nadużywaniem 
komunikatorów oraz wyciągnąć wnioski, jak mądrze z nich ko-
rzystać, by nie zatracić się w wirtualnym świecie.

Zimowe ferie w Rzeczenicy
Sporo działo się podczas tegorocznych ferii współorganizowanych przez bibliotekę oraz centrum 
kultury w Rzeczenicy. Przez dwa tygodnie dzieci uczestniczyły w warsztatach kreatywnych, wyjeż-
dżały do kina w Przechlewie oraz uczyły się piec faworki. Zorganizowano kilka dni tematycznych. 
Był więc „Dzień sercowy”, „Dzień bajkowy”, „Dzień Zagadkowy” i „Dzień Zabawowy”. 

W tłusty czwartek ze słodkościa-
mi wyprodukowanymi pod 

czujnym okiem Doroty Brejskiej, 
wyruszyły „w teren”, aby częstować 
mieszkańców gminy. Uczestnicy 
warsztatów dotarli ze słodkimi upo-
minkami m.in. do posterunku poli-
cji, na plebanię, do GOPS-u, urzędu 
gminy oraz do strażaków. Na koniec 
dwutygodniowej przerwy od nauki 
miał miejsce bal karnawałowy, pod-
czas którego każdy mógł się wyska-
kać do woli. O dobrą zabawę podczas 
tego wydarzenia zatroszczyła się ani-
matorka.



10 www.rzeczenica.pl

Pierogowe szaleństwo
Czternaście drużyn wystartowało w II Mistrzostwach Powiatu Człuchowskiego w Lepieniu Piero-
gów. Panie rywalizowały w dwóch konkurencjach – pierwszą z nich był konkurs na „Najsmaczniej-
sze pierogi powiatu człuchowskiego”, drugą „Turniej lepienia pierogów” na czas.

O tym, które pierogi zostaną uzna-
ne za najsmaczniejsze decydo-

wało sześcioosobowe jury. Obradom 
szefowała Sylwia Garska-Chma-
rycz, V-ce Masterchef z roku 2020. 
Oprócz niej najlepsze pierogi w po-
wiecie oceniali jeszcze Krzysztof Mi-
chałowski, wójt gminy Przechlewo, 
Marcin Kowalski, nadleśniczy Nad-
leśnictwa Czarne Człuchowskie, Ro-
bert Makarewicz, sołtys sołectwa Ko-
czała, Ewelina Goś, przedstawicielka 
Restauracji nad Jeziorem w Człu-
chowie oraz Henryk Michałowski, 
sołtys Pakotulska. Jurorzy nie mieli 
łatwego zadania, tym bardziej, że 
pierożki były nie tylko pyszne, ale też 
pięknie podane. Ostatecznie po dłu-
gich naradach nagrodę za najsmacz-
niejsze pierogi przyznano paniom 
z KGW Bińcze „Nie tylko kobitki”, 
które przygotowało na konkurs pie-
rogi z suszonymi śliwkami i powi-
dłami. Kolejne miejsca na podium 
zajęły panie z Kół Gospodyń Wiej-
skich w Słupi, trzecie natomiast Koło 
Gospodyń Wiejskich w Wyczechach. 
Panie z Wyczech wygrały w drugiej 
konkurencji, która polegała na le-
pieniu pierogów na czas. Z przygoto-
wanego wcześniej ciasta w ciągu 15 
minut ulepiły ponad 160 pierogów. 
Drugie miejsce w tej konkurencji 
zajęły panie z KGW w Chrząstówku, 
a trzecie z KGW Międzybórz.

Warto podkreślić, że zwycięskie 
ekipy obroniły tytuły zdobyte 

przed rokiem. Wówczas również na-
grodę za najlepsze pierogi przyzna-
no paniom z Bińcza, w turnieju try-
umfowały natomiast ich koleżanki 
z Wyczech. Co ciekawe, nagrodą za 
I miejsce w konkursie dla smakoszy, 
podobnie jak w ubiegłym była sesja 
fotograficzna wykonana przez Studio 
Stare Muzeum w Człuchowie. Zwy-
ciężczynie sesję za ubiegłoroczną 
wygraną miały zaplanowaną na po-
niedziałek, 13 czerwca, czyli dzień po 
mistrzostwach. Na szczęście jest też 
pomysł na drugi plener zdjęciowy. 
Nagrodami za drugie i trzecie miej-
sce w konkursie na smaki były spływ 
tratwą ufundowany przez Centrum 
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VK  sp. z o.o. oraz voucher na wypra-
wę do Kina za Rogiem w Przechle-
wie. W tym roku zwycięzcy otrzy-
mali dodatkowo bony na zakupy do 
marketu ze sprzętem RTV oraz AGD 
przekazane przez Starostwo Powia-
towe w Człuchowie. Były też statuet-
ki w postaci wałków. Nagrodami dla 
najlepszych drużyn uczestniczących 
turnieju były puchary oraz vouchery 
ufundowane przez Hotel Aubrecht 
Country Spa Resort – drużyna z Wy-
czech w nagrodę wyjedzie na week-

end do hotelu, panie z Chrząstówka 
wybiorą się na kolację serwowaną 
przez szefa hotelowej restauracji, na-
grodą za III miejsce jest możliwość 
gry w kręgle i dowolna pizza dla pań 
z drużyny z Międzyborza.

Po raz pierwszy rozegrany został 
konkurs dla miłośników piero-

gów pt. „Powiatowy Pierogożerca”. 
W szranki stanęło siedmiu panów. 
Ich zadaniem było zjedzenie jak 
najwięcej pierogów w czasie 2 mi-

nut. Wygrał Przemysław Korczak 
z Człuchowa, który pochłonął w tak 
krótkim czasie 19 pierogów. Warto 
dodać, że były one całkiem słusznych 
rozmiarów. Do konkurencji przygo-
towały je panie z KGW w Pieniężni-
cy. Pan Przemysław w nagrodę ode-
brał statuetkę - patelnię oraz zestaw 
noży ufundowany przez Urząd Gmi-
ny w Rzeczenicy.

Na scenie podczas tegorocznych 
mistrzostw prezentowały się 

dzieci z przedszkoli w Rzeczeni-
cy i z Gwieździna. Maluszki zrobiły 
prawdziwą furorę. Były długo okla-
skiwane przez publiczność. Wystąpi-
li też Eliza Lacroix z Człuchowa oraz 
młodzi muzycy – uczestnicy zajęć 
warsztatowych w GCK. Na koniec, po 
dłuższej przerwie zaprezentowali się 
panowie z zespołu ITD. Po występach 
artystycznych młodzi artyści mogli 
wziąć udział w warsztatach piero-
gowych prowadzonych przez Sylwię 
Garską-Chmarycz. Wspólnie lepili 
(i jedli) pierogi z truskawkami. Dzieci 
mogły wziąć udział w „Smakowitym 
Plenerze Malarskim” organizowanym 
przez Fundację „Zakątek Sztuki” oraz 
wyszaleć się na dmuchanym zamku.

Dziękujemy wszystkim, którzy do-
łożyli swoją cegiełkę do organiza-

cji mistrzostw i już teraz zapraszamy 
za rok – w drugą sobotę czerwca do 
Rzewnicy na III Mistrzostwa Powiatu 
Człuchowskiego w Lepieniu Piero-
gów. 

Patronami Mistrzostw byli: Alek-
sander Gappa, starosta człu-

chowski, Hotel Aubrecht Country 
Spa Resort, Urząd Gminy Rzecze-
nica. Nasi partnerzy to: OSP Rze-
czenica, Nadleśnictwo Czarne Człu-
chowskie, Centrum VK sp. z o.o., 
Restauracja Hotel nad Jeziorem, 
Bank Spółdzielczy w Człuchowie  
oddział Czarne, Gminna Biblioteka 
i Centrum Kultury w Przechlewie, 
Studio Stare Muzeum w Człuchowie, 
Fajna Fabryka w Czarnem, Drukar-
nia Wielkoformatowa Print Vision 
w Rychnowach, Feniks Spółka Jaw-
na DHMA Nawroccy, Gospodarstwo 
Ekologiczne u Jasińskich, Fundacja 
„Zakątek Sztuki”. Podziękowania dla 
Centrum Integracji Społecznej oraz 
spółdzielni socjalnych „Klemens” 
i „Zielone Tulipany”, GOPS Rzeczeni-
ca, Zespołu Szkół w Rzeczenicy.
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Objazdowy Dzień Dziecka
Już po raz drugi pracownicy Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, wspólnie 
ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczenicy zorganizowali objazdowy dzień dziecka. 
Podczas wędrówki po gminie zatrzymali się w dziewięciu miejscowościach – w Brzeziu, Pieniężni-
cy, Międzyborzu, Zalesiu, Gockowie, Breńsku, Olszanowie, Gwieździnie i w Rzeczenicy. 

W każdej z tych miejscowości 
dzieci bawiły się w towarzy-

stwie animatorki Gabrysi oraz ma-
skotki – bociana oraz otrzymywały 
słodkie upominki. Finał gminnego 
świętowania miał miejsce na boisku 
przy amfiteatrze w Rzeczenicy. Tu-
taj na najmłodszych mieszkańców 
gminy czekał „Psi patrol” - dmucha-
ny zamek oraz duża porcja zabawy 
z animatorką. Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszył się organizowany 
po raz drugi „Wyścig ślimaka”. Wzię-
ło w nim udział blisko czterdzie-
ścioro ślimaków oraz ich trenerów. 
W tym roku zdecydowanie najszyb-
szy był ślimak o wdzięcznej nazwie 
„Miś”. Nagrodę za zajęcie I miejsca 
odebrała jego trenerka – Zuzia Kra-
ska. Pokonanie trasy mierzącej około 
50 centymetrów zajęło mu 20 minut. 
Kilkanaście minut więcej na dobr-
nięcie do mety potrzebował kolejny 
ślimak o imieniu „Basia” trenowany 
przez Tymoteusza Staniosa.

Ostatnim punktem obchodów 
gminnego dnia dziecka była za-

bawa w pianie. Na szczęście pogoda 
pozwoliła na takie szaleństwo i więk-
szość dzieci z przysłowiowym „bana-
nem na twarzy” opuszczało boisko, 
gdzie trwała impreza.

Dzień Kobiet w Rzeczenicy
Pod znakiem piosenki francuskiej stał tego-
roczny koncert z okazji Dnia Kobiet w Rzecze-
nicy. Na scenie wystąpili Daria Zaradkiewicz  
i Paweł Nowak z recitalem pt. „L’Aperitif”. 

Panie, które pojawiły się na koncercie mogły usłyszeć 
znane francuskie przeboje w świetnym wykonaniu. 
Co więcej, podobnie jak przed rokiem przewidzieli-
śmy „Koncert życzeń”. Panowie – mieszkańcy gminy 
Rzeczenica mogli składać życzenia swoim damom. 
Życzenia zostały odczytane ze sceny podczas koncer-
tu, a autorzy życzeń mieli szansę na zdobycie atrak-
cyjnych upominków dla swoich kobiet. Mieliśmy też 
do rozlosowania prezenty dla pań, które przyszły, aby 
osobiście uczestniczyć w wydarzeniu.
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Majówka na rowerze
Kilkanaście osób wybrało się 
na rowerową przejażdżkę 
z Rzeczenicy na Kaczy Dołek.  
3 maja w ramach Rzeczenic-
kiej Majówki tradycyjnie już 
bowiem zorganizowaliśmy rajd 
rowerowy. 

Ci, którzy wzięli w nim udział mie-
li okazję nie tylko na nieco ruchu, 

ale też na pyszną kiełbaskę z gril-
la i zabawę przy okazji konkursów 
z „rowerowymi nagrodami”. Można 
było spróbować szans w jeździe żół-
wim tempem, w pijanym rzucie oraz 
w ringo.

Wystawy w GCKSTiR
Lokalne rękodzieło, prace małych artystów oraz imponujące zbiory kolekcjonerskie można było 
oglądać w tym roku w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rze-
czenicy. Placówka udostępnia swoje pomieszczenia do prezentacji twórczości oraz organizuje cie-
kawe wystawy. Na wszystkie te wydarzenia zapraszani są mieszkańcy Rzeczenicy i całego regionu.

Pierwsza z organizowanych wy-
staw była zatytułowana „Od 

dagerotypu do smartfona”. Eks-
ponatami były aparaty i akcesoria 
fotograficzne z kolekcji Ireneusza 
Czerniawskiego z Czarnego. Naj-
starsze z prezentowanych urządzeń 
do fotografowania pochodziły z XIX 
wieku. Jako „bonus” podczas tej wy-
stawy można było zobaczyć dawne 
widokówki z gmin Czarne oraz Rze-
czenica.

Dwie kolejne wystawy zostały 
zainicjowane i zorganizowane 

przez Stowarzyszenie „Moja Mała 
Ojczyzna” z Rzeczenicy. Podczas 
pierwszej z nich mogliśmy oglądać 
prace małych artystów, mieszkań-
ców gminy Rzeczenica. Prezento-
wane rysunki, wycinanki, figurki... 
dzieci wykonywały samodzielnie, 
bądź też przy współudziale swoich 
nauczycielek z przedszkola.

Kolejna z wystaw nosiła tytuł „Rę-
kodzieło w gminie Rzeczenica”. 

Wśród eksponatów można było zoba-
czyć m.in. piękne serwety i serwetki, 
łapacze snów, drewniane figurki, plu-
szaki i wiele innych przedmiotów zro-
bionych przez mieszkańców gminy 
Rzeczenica. Ogromnym zaintereso-
waniem wśród dzieci cieszyły się też 
dwie piękne haftowane książki autor-
stwa Olgi Stelmach z Przechlewa. 
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Wielka Orkiestra zagrała wyjątkowo hucznie
Ponad 37 tys. złotych zebrano podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Rzeczenicy. Nawet fatalna pogoda nie przeszkodziła w dobrej zabawie, a mieszkańcom nie ostu-
dziła zapału i hojności. 

Mimo, że formalnie startowali-
śmy od godz. 11, to już godzinę 

wcześniej w szkole czekały z ciastami 
panie ze Stowarzyszenia „Moja Mała 
Ojczyzna”. Ci, którzy przyszli, żeby 
ogrzać się i zjeść ciasto mieli oka-
zję również spróbować sił w „Grze 
o fant”. Rzucając kostkami można 
było wywalczyć sobie ciekawy upo-
minek. 

Po godzinie 11 na placu przy szko-
le pojawił się AMZ - potężny 

wóz pancerny detektywa Krzysztofa 
Rutkowskiego. Każdy, po wrzuceniu 
paru złotych do puszki nie tylko mógł 
wsiąść do tego „potwora”, ale też wy-
brać nim na krótką przejażdżkę. Na 
miejscu pojawił się również właści-
ciel auta, który na ręce Katarzyny 
Kasperowicz dyrygującej rzeczenic-
ką WOŚP przekazał książki podpisa-
ne przez siebie oraz przez Krzysztofa 
Rutkowskiego Juniora i pozował do 
zdjęć z wolontariuszami oraz osoba-
mi, które pojawiły się w sztabie.

Detektyw oraz inne osoby z jego 
otoczenia otrzymały w ramach 

podziękowania piękne drewniane 
serduszka, które specjalnie dla nas 
wykonano w Fajnej Fabryce w Czar-
nem. Co ważne – właściciele Fajnej 
Fabryki przekazali je nieodpłatnie.

Jak zwykle najwięcej emocji towa-
rzyszyło licytacji. Już kilka dni 

przed finałem w Internecie urucho-
miliśmy licytacje części przedmio-
tów, voucherów… Co jednak istotne 
– w trakcie licytacji internetowej 
określaliśmy jedynie cenę wywoław-
czą – wszystkie licytacje kończyły się 
bowiem w trakcie finału w sztabie. 
Ponieważ był on transmitowany na 
żywo – wszyscy, nawet osoby nie 
mieszkające w Polsce mogły przebi-
jać stawki i wygrać.

Hitem tegorocznej licytacji obok 
serduszek (złotych i dwóch 

srebrnych) było niewątpliwie pale-
nisko wykonane przez Metal Heart 
Aleksandry i Bartłomieja Szadziewi-
czów z Rzewnicy. Ostatecznie uda-

ło się je sprzedać za 2200 złotych. 
Najdroższym z tegorocznych fantów 
było złote serce, które ostatecznie 
sprzedano za 4500 złotych. Warto 
podkreślić, że podobnie jak w ubie-
głym roku, również w tym najcen-
niejsze serduszko trafiło do Gwieź-
dzina. Kilka tysięcy złotych udało 
się pozyskać również za dwa srebrne 
serduszka.

Wśród fantów przekazanych na 
licytację znalazły się w tym 

roku między innymi te podarowa-
ne przez osoby znane z TV. Trzy 
płyty przekazał Michał Wiśniewski 
z zespołu Ich Troje, Sylwia Garska-
-Chmarycz, V-ce Masterchef z 2020 
roku podarowała na rzecz rzeczenic-
kiej WOŚP voucher na nocleg oraz 
śniadanie dla dwóch osób, które 
osobiście przygotuje. Jako bonus 
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zwycięzca licytacji otrzymał książkę 
z przepisami autorstwa pani Sylwii. 
Oczywiście autorka złożyła w niej 
swój autograf. 

Jednym z ciekawszych fantów 
podczas tegorocznej licytacji 

w Rzeczenicy była niewątpliwie moż-
liwość wylicytowania sobie nazwy 
skweru znajdującego się w pobliżu 
Gminnego Centrum Kultury w Rze-
czenicy. Specjalną tablicę na której 
zamieszczona została nazwa przygo-
tował Bartłomiej Szadziewicz. Licy-
tację nazwy skweru wygrali strażacy 
z OSP Rzeczenica i to imię jednost-
ki nosi plac w Centrum Rzeczenicy. 
Może on zmienić nazwę w styczniu, 
po kolejnej licytacji (chyba, że stra-
żacy wygrają ją po raz kolejny).

Piękny zestaw długopisów sygno-
wany przez gminę Rzeczenica 

przekazał wójt Marcin Szulc. Tra-
dycyjnie już dużym zainteresowa-
niem cieszyły się prace przygotowa-
ne przez dzieci z przedszkola oraz 
uczniów szkoły w Rzeczenicy. Jak 
ciepłe bułeczki „szły” anioły wykona-
ne przez panie Ilonę Zych, Alicję Bac 
i Grażynę Wąsik. Bardzo cennymi 
fantami były też vouchery – zarówno 
te kulinarne (kosz przetworów czy też 
obiady od Zajazdu Ostoja, obiadowe 
i kolacyjne z Baru Leśnego, usługa 
cateringowa z „Przystani”, pstrągi od 
pana Adama Dombrowskiego), jak 
i motoryzacyjne (przeglądy, serwi-
sy, wymiany opon…), turystyczne – 
przejażdżki skuterem wodnym, rejsy 
tratwami po jeziorze Szczytno. Jak 
zwykle kilka voucherów przekazało 
GCKSTiR (paintball, pobyt na polu 
namiotowym, wizyta bociana). Były 
też vouchery na opał – przekazane 
przez państwa Osiuraków z Gockowa 
i firmę „Damax” z Breńska. Sporym 
zainteresowaniem licytujących cie-
szył się też obraz autorstwa Olgi Ma-
nenok. Dziękujemy paniom Joannie 
Feculak (Zielony Motyl), Katarzynie 
Mładanowicz i Zuzannie Wołyńskiej 
za vouchery i przepiękne zestawy 
prezentowe przekazane na licytację. 
Piękną kompozycję kwiatową prze-
kazała Marzena Mirosław z Kwia-
towych Inspiracji, dwa wędkarskie 
vouchery dostaliśmy od Bogdana 
Bartona z Przechlewa. Jak zwykle na 
licytacji znalazł się tort przygotowa-
ny przez Dorotę Brejską z Gwieździ-

na. Ciast było zresztą znacznie wię-
cej. Panie z kół gospodyń wiejskich 
z terenu gminy, ale też z biblioteki, ze 
stowarzyszeń… przygotowały pyszne 
ciasta, którymi raczyli się uczestnicy 
wydarzenia w remizie. W tym miej-
scu serwowane były też pierogi przy-
gotowane przez panie z kół z Pie-
niężnicy, Olszanowa i Międzyborza. 
Trudno byłoby wymienić wszystko 
i wszystkich, którzy przekazali fanty 
– absolutnie każdemu dostarczycie-
lowi fantów, jak i licytującemu z ca-
łego serca dziękujemy.

To, że licytacje zostały przepro-
wadzone tak sprawnie to zasługa 

dyrektora szkoły Janusza Bystronia 
oraz pani Hanny Majcher. Ze wzglę-
du na silny wiatr nie udało się zrobić  

gigantycznego „światełka do nieba” 
z choinek zebranych od mieszkań-
ców gminy. Ze względów bezpie-
czeństwa - ognisko było skromniej-
sze niż planowano i pozwalałaby na 
to ilość zebranych drzewek. W ra-
mach „światełka” na niebie rozbły-
snęły „ciche” fajerwerki ufundowane 
przez urząd gminy. To, że XXX finał 
WOŚP w Rzeczenicy można uznać za 
wydarzenie bardzo udane to zasługa 
wielu ludzi, którzy kilka tygodni pra-
cowali nad tym, żeby wszystko było 
dopięte na ostatni guzik. Specjalne 
podziękowania należą się Katarzynie 
Kasperowicz, która już po raz kolej-
ny pospinała wszystko tak, abyśmy 
mogli się cieszyć z pięknego wyniku 
finansowego gminy Rzeczenica.
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Mini Kiermasz Wielkanocny
Kilkunastu wystawców z gminy Rzeczenica pojawiło się podczas I Mini Kiermaszu Wielkanocne-
go, zorganizowanego na parkingu przy siedzibie Gminnego Centrum Kultury. Na stoiskach były 
palmy, pisanki, zajączki, serwety, bukiety, miody, oleje, octy... i wiele innych przedmiotów nie-
zbędnych do przygotowania Świąt Wielkiej Nocy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pieniężnicy 
proponowały pierogi, gołąbki i ciasta. Wszystkie oferowane na stoiskach wyroby były przygotowa-
ne przez mieszkańców gminy.

Wiosenny kiermasz odbywał się 
po raz pierwszy, ale kilka mie-

sięcy wcześniej miał miejsce kiermasz 
bożonarodzeniowy. - Chcielibyśmy, 
aby podobne wydarzenia odbywały 
się cyklicznie – mówi Piotr Furtak, 
dyrektor Gminnego Centrum Kul-
tury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 
w Rzeczenicy. - To okazja nie tylko do 
tego, żeby kupić bardzo dobrej jakości 
produkty wytworzone przez naszych 
sąsiadów, ale też do wypromowania 
tych towarów na lokalnym rynku – 
dodaje. Kolejny – letni kiermasz jest 
zaplanowany jako jedno z wydarzeń 
towarzyszących Świętu Gminy Rze-
czenica. O terminie poinformujemy 
niebawem na stronie internetowej: 
gckrzeczenica.pl.

Remont drogi wojewódzkiej Rzeczenica – Czarne
Zakończyły się prace remontowe na drodze wojewódzkiej nr 202, łączącej Rzeczenicę i Czarne. 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, który jest właścicielem drogi, kompleksowo wyremontował prawie  
3 kilometrowy odcinek pomiędzy Rzeczenicą, a Breńskiem. 

Naprawiony odcinek był jednym 
z ostatnich, wymagającym pil-

nego remontu, fragmentem położo-
nym na terenie gminy Rzeczenica. 
- Cieszę się, że nasze rozmowy i ar-
gumenty przekonały Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku, który 
zdecydował się przeznaczyć pra-
wie 3 mln złotych na ten remont. Do 
naprawy zostaje już tylko odcinek 
w samej Rzeczenicy. Do wykona-
na tej części prac, będziemy rów-
nież gorąco namawiać zarządcę tej 
drogi – mówi Marcin Szulc, Wójt 
Gminy Rzeczenica. 

To nie jedyna duża inwestycja 
drogowa realizowana na terenie 

gminy Rzeczenica. Wciąż trwa bo-
wiem budowa obwodnicy Brzezia. To 
zadanie realizowane jest w ramach 
„Programu budowy 100 obwodnic na 
lata 2020-2030”. Inwestycja będzie 
kosztowała ponad 44 mln złotych. 

Jest ona finansowana z budżetu pań-
stwa. Obwodnica będzie miała dłu-
gość ok. 4,5 km. Ominie ona Brzezie 
od południowego zachodu. Zgodnie 

z zapowiedziami prezentowanymi 
na stronie internetowej GDDKiA, 
zakończenie robót zaplanowano na 
24 października 2022 r.
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Z sercem przy stole
Trzydzieści paczek z produktami żywnościowymi trafiło przed 
Świętami Bożego Narodzenia do mieszkańców gminy Rzeczenica 
w ramach współorganizowanej przez Gminne Centrum Kultury, 
Sportu, Turystyki i Rekreacji akcji pt. „Z sercem przy stole”. 

Z inicjatywą zorganizowania 
zbiórki żywności dedykowanej 

osobom starszym, chorym i uboż-
szym wyszły kilka lat temu dwie 
przyjaciółki - Dorota Wachnik i Mar-
ta Urbańska. Zamysł był taki, aby 
paczki z darami trafiały do osób, któ-
re nie korzystają ze wsparcia gmin-
nych ośrodków pomocy społecznej. 
O tym, kto dostanie paczkę decydo-
wać mieli sołtysi. Rzeczenica włączy-
ła się do akcji po raz drugi i podob-
nie jak w roku 2020, również teraz 

mieszkańcy nie zawiedli. Na terenie 
gminy udało się zebrać w sumie oko-
ło 200 kilogramów darów. Przewieź-
liśmy je do świetlicy w Kołdowie, 
gdzie produkty zebrane na terenie 
czterech gmin (oprócz Rzeczenicy, 
gminy Człuchów i Debrzno również 
z Lipki) zostały podzielone na pacz-
ki. Kilka dni przed świętami pracow-
nicy GCKSTiR rozwieźli je (niekiedy 
wspólnie z sołtysami) do poszczegól-
nych domów.

Solidarni 
z Ukrainą
Gmina Rzeczenica aktywnie 
włączyła się do pomocy miesz-
kańcom Ukrainy. Tuż po wy-
buchu wojny włączyliśmy się 
do akcji „Solidarni z Ukrainą” 
koordynowanej przez Stowa-
rzyszenie „Rodzina Kolpinga” 
w Człuchowie. 

Zbiórka prowadzona była w sie-
dzibie Gminnego Centrum Kul-

tury Sportu Turystyki i Rekreacji 
oraz w większości świetlic wiejskich. 
W efekcie setki kilogramów środków 
higieny, koców, produktów żywno-
ściowych, baterii, latarek…, za na-
szym pośrednictwem podarowano 
mieszkańcom Ukrainy. Dary te trafi-
ły między innymi do Kaniowa, mia-
sta, z którym Człuchów utrzymuje 
stosunki partnerskie. 

Kilka tygodni po rosyjskiej agresji 
pomoc rzeczowa została skie-

rowana również bezpośrednio do 
uchodźców z Ukrainy przebywają-
cych na terenie naszej gminy. Łącz-
nie z naszej pomocy skorzystało 70 
osób. Część zamieszkała w kwate-
rach prywatnych. Niektórzy znaleźli 
nawet zatrudnienie u naszych przed-
siębiorców. Na uwagę zasługuje tutaj 
hojność i życzliwość płynąca od na-
szych mieszkańców. 

Dzieci uchodźców z Ukrainy, po-
dobnie jak w innych gminach 

w Polsce, trafiły do naszych szkół 
i przedszkoli. Są one objęte opieką 
i mogą korzystać z edukacji podob-
nie jak ich polscy rówieśnicy.
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Z myślą o seniorach
Gmina Rzeczenica wspólnie ze Spółdzielnią Socjalną Klemens, Gminą Czarne, Stowarzyszeniem 
„Inspiracja” oraz Stowarzyszeniem „Z Otwartym Sercem” realizują projekt pn.: „Myśląc o rodzinie 
w gminie Czarne i Rzeczenica”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość zadań bezpośrednich re-
alizowanych przez Gminę Rze-

czenica oraz Spółdzielnię Klemens 
wynosi 941 670,00 zł. W ramach pro-
jektu realizujemy opiekę wytchnie-
niową dla rodzin 5 osób niepełno-
sprawnych oraz prowadzimy 4 Kluby 
Seniora (w Gwieździnie, Rzeczenicy, 
Brzeziu oraz Pieniężnicy), w których 

uczestniczy łącznie 50 osób. Wypo-
sażyliśmy świetlice wiejskie w sprzęty 
do ćwiczeń oraz rehabilitacji, wyre-
montowaliśmy szatnię w Rzeczenicy, 
która dziś służy seniorom jako sala 
ćwiczeń, stworzyliśmy warunki do 
spotkań dla naszych uczestników. 
W ramach działalności klubów, se-
niorzy spotykają się co tydzień, korzy-

stają ze wsparcia psychologa, fizjote-
rapeuty, pielęgniarki oraz dietetyka. 
Organizujemy wspólne wyjazdy do 
kina, opery, teatru, warsztaty tema-
tyczne oraz spotkania integracyjne. 
Działania realizowane w ramach pro-
jektu cieszą się bardzo dużym zainte-
resowaniem naszych seniorów.



Zdrowo, bo sportowo

Dokładnie na tydzień przed zakończeniem roku szkolne-
go na terenie Zespołu Szkół w Rzeczenicy odbył się fe-

styn pod hasłem „Zdrowo, bo sportowo”. W zabawie wzięły 
udział dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu całej gminy. Były 
dmuchane zamki, trampolina, ścianka wspinaczkowa i ba-
sen z piłeczkami. Nie zabrakło także lodów, ciast i kiełbasek 
z grilla. W programie przewidziano także rozgrywki spor-
towe i inne atrakcje. - Festyn zorganizowaliśmy po dwu-
letniej przerwie spowodowanej pandemią – mówi Janusz 
Bystron, dyrektor Zespołu Szkół w Rzeczenicy. - Wcze-
śniej, jeśli tylko pozwalała na to pogoda, organizowaliśmy 
go cyklicznie. Dzieci z naszej gminy świętują w ten sposób 
dzień dziecka oraz pożegnanie roku szkolnego – dodaje. 
Dziękujemy radzie rodziców i wszystkim osobom, instytu-
cjom, przedsiębiorcom, dzięki którym mogliśmy zorgani-
zować wydarzenie. Wsparli nas między innymi Starostwo 
Powiatowe w Człuchowie, Urząd Gminy w Rzeczenicy oraz 
sponsorzy.



Urząd Gminy Rzeczenica
ul. Człuchowska 26
77-304 Rzeczenica
tel. 59 833 16 94 
tel. 59 821 86 06 
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
tel. kom. 531 591 822 
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. 728 878 290
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

Kompleks Turystyczny Rzewnica
Rzewnica 2a
77-304 Rzeczenica
tel. (biuro) 728 878 290
tel. (rezerwacje) 533 727 723
e-mail: gck@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. 511 916 998

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.


