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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 
życzymy Państwu 

spokoju, zdrowia i odpoczynku po całorocznym trudzie. 
Niech czas spędzony przy wigilijnym stole, 

będzie okresem bogatym w uśmiech, życzliwość i radość. 
Niech Nowy Rok 2023 przyniesie Wam spełnienie marzeń 

oraz satysfakcję z wykonywanej pracy, 
sukcesów dzieci i wnuków, 

a także optymizm i szczęście w rodzinie.

              Krzysztof Szadziewicz          Marcin Szulc                                                
Przewodniczący Rady Gminy Rzeczenica          Wójt Gminy Rzeczenica   
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Obwodnica Brzezia jest już przejezdna
To pierwsza w województwie pomorskim, a druga w Polsce obwodnica zbudowana w ramach rzą-
dowego programu budowy 100 obwodnic. Jej powstanie właśnie w tym miejscu, to przede wszyst-
kim efekt determinacji mieszkańców i lokalnego samorządu. 

Pierwsze samochody przejecha-
ły nową drogą 29 października 

2022 r. Obwodnica omija miejsco-
wość Brzezie od południowego za-
chodu. Teraz w drodze nad morze, 
kawalkady samochodów nie będą 
już przejeżdżały przez centrum wsi. 
- Mieszkańcy Brzezia czekali na 
to od lat. Wierzę, że teraz wieś ta, 

będzie bardziej spokojna i co naj-
ważniejsze, bardziej bezpieczna 
dla pieszych. Dawniej wzmożony 
ruch w centrum Brzezia, był bardzo 
uciążliwy – mówi Marcin Szulc, 
Wójt Gminy Rzeczenica. 

Drogowcy zbudowali od podstaw 
nie tylko 4,5-kilometrową ob-

wodnicę, ale także przebudowali 
dodatkowo 4 kilometry dróg dojaz-
dowych do obwodnicy. Uroczystego 
wpuszczenia ruchu na nową dro-
gę dokonali: wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich, poseł Aleksander 
Mrówczyński oraz dyrektor gdań-
skiego oddziału GDDKiA Kinga 
Gierlach. 

Nowe place zabaw w Rzewnicy i Brzeziu
Najmłodsi mieszkańcy Brzezia i osiedla Rzewnica mają powody do zadowolenia. W miejscowości 
Rzeczenica (przy plaży nad jeziorem Szczytno) i w Brzeziu na istniejącym placu rekreacyjnym od-
dano do użytku nowe place zabaw dla dzieci. 

Dzięki inwestycji powstała ogól-
nodostępna i niekomercyjna 

przestrzeń. W ramach projektu za-
kupiono i zamontowano m.in.: ze-
stawy ze zjeżdżalnią, bujaki na sprę-
żynie, huśtawki, karuzele i ławki.  
Do kompleksu turystycznego w Rze-
czenicy zakupiono dodatkowo kino 
plenerowe, w skład którego wcho-

dzą: mobilny ekran z laserowym 
projektorem i leżaki. Natomiast 
w Brzeziu zamontowano stanowisko 
do grillowania. Realizacja inwestycji 
przyczyni się do poprawy jakości ży-
cia mieszkańców wsi poprzez stwo-
rzenie miejsca wypoczynku i rekreacji 
oraz oferty spędzania wolnego czasu. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 

133 tys. zł, z czego 65 tys.  zł to środki 
pozyskane w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność” 
w ramach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicja-
tywy LEADER”, objętego PROW na 
lata 2014-2020.

Plac zabaw w BrzeziuPlac zabaw w Rzewnicy
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Remonty dróg lokalnych
Kolejnych kilka odcinków dróg lokalnych udało się zmodernizować dzięki dofinansowaniom.  
Wykonane prace poprawiły komfort przejazdu i bezpieczeństwo na naprawionych traktach.

W Brzeziu przebudowano od-
cinek ul. Wojska Polskie-

go oraz ul. Władysława Komara. 
Wykonano nawierzchnię z kostki 
betonowej, zbiornik retencyjny 
i miejsca parkingowe. Inwestycja 
kosztowała blisko 520 tys. zł. Połowa 
środków pochodziła z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg oraz z bu-
dżetu województwa pomorskiego. 

W Gwieździnie powstał 200 metro-
wy odcinek drogi przy kościele, wy-
konany z kostki betonowej za kwotę  
100 tys. zł. Poprawiono także 
stan drogi gruntowej na odcinku  
3,5 kilometra, łączącym Olszanowo 
z Zalesiem. Zadanie to kosztowało 
prawie 60 tys. zł i zostało dofinanso-
wane przez Lasy Państwowe, kwotą  
50 tys. zł. Przy współpracy z powia-

tem przebudowano 200-metrowy 
odcinek w Jezierniku. Zyskał on na-
wierzchnię z płyt drogowych. 

Ponadto złożono wniosek o dofi-
nansowanie przebudowy drogi 

w Międzyborzu. Gmina wnioskuje  
o wsparcie w wysokości 231 tys. zł. 
Natomiast szacowana wartość zada-
nia to 462 tys. zł.

Nowe miejsca postojowe w Rzeczenicy
Trwają prace budowlane na placu przed dawnym zajazdem Fenix. Jeszcze w tym roku powstaną 
tam nowe miejsca parkingowe. Poprawi się też estetyka otoczenia.

Przebudowany plac znajduje się 
w pobliżu Urzędu Gminy. Nie 

był on najlepszą wizytówką miej-
scowości. Samorząd nie mógł jed-
nak nic z tym zrobić, ponieważ nie 
był właścicielem terenu. Zmieniło 
się to w ubiegłym roku. – Teren na-
leżał wcześniej do Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Gdańsku, która w 2021 roku 
przekazała go naszej gminie. Mało 

tego, w ramach dobrej współpra-
cy zobowiązała się do wspólnego 
z nami, zagospodarowania terenu, 
polegającego na budowie miejsc po-
stojowych i chodnika – mówi Mar-
cin Szulc, Wójt Gminy Rzeczenica. 
Nowa koncepcja zagospodarowania 
terenu została zaakceptowana przez 
mieszkańców sołectwa Rzeczenica. 
Z funduszu sołeckiego przeznaczyli 
oni na to zadanie 20 tys. zł.

Droga w Brzeziu

Droga w Gwieździnie Droga w Zalesiu

Droga w Jezierniku
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Świetlica w Gockowie na ostatniej prostej
Do końca tego roku gotowa będzie nowa świetlica wiejska w Gockowie. To pierwszy taki obiekt 
w tym sołectwie. Inwestycja ma kosztować 790 tysięcy złotych.

Nowa świetlica będzie miała  
100 m² powierzchni użytko-

wej. Będzie ona miejscem spotkań 
mieszkańców. Wewnątrz organizo-
wać będzie też można małe uroczy-
stości i zebrania sołeckie. - Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich za-

projektowały i zamówiły już me-
ble kuchenne – zapewnia Marcin 
Szulc, Wójt Gminy Rzeczenica. 
Budowa świetlicy powinna zakoń-
czyć się jeszcze w tym roku. Później 
do wykonania pozostaną tylko pra-
ce związane z zagospodarowaniem 

terenu wokół budynku. Ma tam 
powstać 10 miejsc parkingowych, 
utwardzony teren z ławeczkami, 
wiaty wypoczynkowe i stojaki na 
rowery. Wcześniej zbudowano tam 
także mały plac zabaw.

Nowy Ośrodek Zdrowia już niebawem
Wiosną powinna ruszyć budowa nowego Ośrodka Zdrowia 
w Rzeczenicy. Obiekt powstanie w sąsiedztwie boiska Orlik. 
Gmina Rzeczenica planuje ogłosić przetarg na to zadanie na 
przełomie roku.

Nowy Ośrodek Zdrowia ma być 
budynkiem parterowym. Jego 

powierzchnia użytkowa to 160 me-
trów kwadratowych. Wewnątrz znaj-
dzie się gabinet lekarski, gabinet 
stomatologiczny, gabinet zabiegowy 
oraz pomieszczenia techniczne, nie-
zbędne dla funkcjonowania ośrod-
ka. Obiekt zaprojektowano w taki 
sposób, że jeśli zajdzie potrzeba, 
możliwa będzie nadbudowa obiektu 
o część mieszkalną.

Na realizację tego zadania Gmi-
na Rzeczenica otrzymała  

1 mln zł od Wojewody Pomorskie-
go. Jest to wygrana w ubiegłorocz-
nym konkursie „Rosnąca Odpor-
ność”. W plebiscycie premiowano 
gminy, które osiągnęły najwyższy 
wzrost poziomu zaszczepień przeciw  
COVID-19 w okresie od 1 sierpnia do 
31 października 2021 roku. Gmina 
Rzeczenica uzyskała najlepszy wynik 
w powiecie człuchowskim.

Szansa na nowe 
mieszkania  
komunalne
Cztery mieszkania komunal-
ne mają znaleźć się w nowym 
budynku, który ma szanse po-
wstać w Rzeczenicy przy ulicy 
Czarnej. Byłyby to dwa miesz-
kania o powierzchni 57 metrów 
kwadratowych oraz dwa więk-
sze, mające 68 metrów kwadra-
towych.

Na realizację tej inwestycji gmi-
na ubiega się o dofinansowa-

nie z Funduszu Dopłat, w ramach 
realizowanego przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego, rządowego pro-
gramu budownictwa komunalnego. 
Przewidywany koszt inwestycji to  
ok. 2,2 mln zł. Wysokość wsparcia, 
które może otrzymać samorząd wy-
nosi 80% wartości zadania. - Gdyby 
udało się otrzymać to dofinanso-
wanie, byłyby to pierwsze mieszka-
nia komunalne wybudowane przez 
nasz samorząd - mówi Marcin 
Szulc, Wójt Gminy Rzeczenica. De-
cyzje o dofiansowaniach zapadną na 
początku przyszłego roku.
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Przekazanie wozu bojowego dla OSP Rzeczenica
Wprawdzie nowy wóz bojowy pojawił się w Rzeczenicy w lutym, ale jego oficjalne przekazanie na-
stąpiło kilka miesięcy później. Była to okazja do podziękowań dla ofiarodawców i sponsorów.  
MAN TGM 18.320 4/4 BB  został też poświęcony.

O nowy samochód strażacy z OSP 
Rzeczenica zabiegali od wielu 

lat. Steyer – największy wóz bojo-
wy w powiecie człuchowskim ma już 
swoje lata i mimo zalety, jaką jest 
gigantyczny zbiornik na wodę, coraz 
częściej odmawiał posłuszeństwa. 
Rzeczeniccy ochotnicy od dłuższego 
czasu mówili o konieczności zakupu 
nowego auta. W końcu udało się. Pół 
miliona złotych na ten cel przekaza-
ła Gmina Rzeczenica. Reszta, czyli 
przeszło 420 tys. zł, to dofinanso-
wania z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Gdańsku 

(221 tys. zł), z Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego (134 tys. zł), 
ze Starostwa Powiatowego w Człu-
chowie (20 tys. zł). Brakujące 45 tys. 
zł dołożyły Lasy Państwowe i pry-
watni sponsorzy.

W uroczystości przekazania cięż-
kiego samochodu ratowni-

czo-gaśniczego wzięli udział m.in. 
Dariusz Drelich, wojewoda pomor-
ski, nadbrygadier Piotr Socha, ko-
mendant wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Aleksander 
Mrówczyński, poseł na Sejm RP. 

Uroczystość oficjalnego przekazania 
wozu bojowego strażakom z Rzecze-
nicy, była okazją do zaprezentowa-
nia sprzętu dzieciom z rzeczenickie-
go przedszkola. Przy okazji maluchy 
poznały podstawy udzielania pierw-
szej pomocy. Lekcji udzielili im dru-
howie Krzysztof Jankowski i Aneta 
Chabowska.

Kolejnym punktem uroczystości 
było wręczenie medali druhom 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rze-
czenicy oraz wyróżnień zaproszo-
nym gościom.

Wykaz odznaczeń:

• złoty znak związku OSP: Krzysztof Polechoński,
• złoty medal za zasługi dla pożarnictwa: Paweł Dąbek,
• srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa: Marek Matuła,
• brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa: Marcin Szulc, Daniel Szulta, Łukasz Modzelewski,
• złota odznaka zasłużony dla pożarnictwa województwa pomorskiego: Jan Najman,
• brązowa odznaka zasłużony dla pożarnictwa województwa pomorskiego: Janusz Matusewicz,  

Arkadiusz Litwin, Tadeusz Pogorzelski, Piotr  Wyrwicz.
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Nasi seniorzy wciąż aktywni
Trwa realizacja projektu pn. „Myśląc o rodzinie w gminie Czarne i Rzeczenica”. W jego ramach 
pięćdziesięcioro seniorów z gminy Rzeczenica spotyka się systematycznie w utworzonych Klubach 
Seniora. Poza spotkaniami w klubach organizowane są liczne wyjazdy oraz warsztaty. 

W ostatnim czasie grupa seniorów odwiedziła Fil-
harmonię Pomorską w Bydgoszczy. Uczestnicy 

wyjazdu mieli okazję zobaczyć spektakl teatralny pn. 
„Nerwica natręctw” w reżyserii Artura Bar-
cisia. Poza tym organizowane są wyjazdy 
do kina, nad morze, spotkania integracyj-
ne (np. wspólne grzybobranie), pogadanki  
z kardiologiem i internistą oraz inne wy-
darzenia kulturalne. W ramach projektu 
w klubach rozpoczął się również cykl za-
jęć z jogi, gdzie uczestnicy poznają funda-
menty praktyki jogi i mają możliwość pod 
okiem instruktorki, wzmocnić swoje ciało 
oraz poprawić kondycję. Projekt współfi-
nansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Realizowany jest on także w partnerstwie  

z Gminą Czarne, Gminą Rzeczenica, Spółdzielnią Socjal-
ną "Klemens", Stowarzyszeniem „Z Otwartym Sercem” 
oraz Stowarzyszeniem "Inspiracja".

Pod żaglami w Gminie Rzeczenica i Czarne
Podczas wakacji uczniowie z Zespołu Szkół w Rzeczenicy kontynuowali przygodę z żeglarstwem, 
realizowaną w ramach projektu „Pod żaglami w Gminie Rzeczenica i Czarne”.  Adepci żeglarstwa 
uczestniczyli w obozie szkoleniowym nad Jeziorem Rychnowskim.

Młodzi kursanci pływali na łódkach typu Omega 
i Optymist, poznawali zasady prowadzenia jach-

tu, uczyli się węzłów żeglarskich, korzystania ze sprzętu 
wodnego oraz bezpiecznego zachowania się nad wodą. 
Poza żeglowaniem czas uczniom wypełniały m.in. gry 
zespołowe, szaleństwa w parku wodnym, kąpiele w je-
ziorze i piesze wycieczki. Wcześniej uczestnicy projektu 
szkolili się także nad jeziorem Szczytno w Rzewni-
cy, a także odwiedzili Akwarium Gdyńskie i wzięli 
udział w zajęciach promujących zawody morskie. 
Były też zajęcia dla nauczycieli. 

W projekcie udział wzięło 26 uczniów i 3 na-
uczycieli z Zespołu Szkół w Rzeczenicy oraz 

68 uczniów i 6 nauczycieli ze szkół w Czarnem, 
Wyczechach i Krzemieniewie. Całkowity koszt 
otrzymanego wsparcia to blisko 280 tys. zł.

Celem projektu było rozwijanie zainteresowań 
uczniów tematyką morską oraz kształtowania 

ich kompetencji, umiejętność posługiwania się na-
rzędziami i urządzeniami technicznymi wykorzy-
stywanymi w żeglarstwie, umiejętność współpracy 

w zespole i pokonywania przeszkód. Projekt „Pod żagla-
mi w gminie Rzeczenica i Czarne” realizowany jest w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 
3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji 
ogólnej i współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Polski Ład – III edycja również dla Gminy Rzeczenica
Budowa drogi w Pieniężnicy oraz wodociąg i kanalizacja w Trzmielewie i Jezierniku, to dwa za-
dania, jakie będą realizowane w naszej gminie z pieniędzy otrzymanych w ramach trzeciej edycji 
rządowego programu Polski Ład z rozdania PGR. Wsparcie to aż 2,6 mln zł.

Budowa drogi w Pieniężnicy będzie pole-
gała na utwardzeniu nawierzchni kostką 

betonową na odcinku ok. 500 metrów. Ta in-
westycja ma kosztować 600 tys. zł. - Drugim 
z zadań, które otrzymało rządowe dofinan-
sowanie jest pierwszy etap inwestycji, po-
legający na budowie sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych w Jezierniku i Trzmiele-
wie. Obie miejscowości leżą nad jeziorem 
Bielsko i mają duży potencjał do wykorzy-
stania rekreacyjno – wypoczynkowego. 
W pierwszej kolejności chcemy wykonać sieć 
wodociągową w Trzmielewie, a następnie 
sieć kanalizacyjną w Trzmielewie i Jezierni-
ku - mówi Marcin Szulc, Wójt Gminy Rze-
czenica.

Otrzymane w tym rozdaniu dofinanso-
wanie stanowi 98% wartości całej inwe-

stycji. To ogromne wsparcie dla obszarów, 
w których działały niegdyś Państwowe Go-
spodarstwa Rolne. 

Warto wspomnieć, że w pierwszym roz-
daniu programu, gmina otrzymała 

środki na przebudowę oczyszczalni ścieków. 
Prace zrealizuje firma EkoWodrol sp. z o.o. 
z Koszalina, z którą podpisano już odpowie-
nią umowę. 

Laboratoria Przyszłości w Gminie Rzeczenica
100 tysięcy złotych na zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć z techniki, otrzymały 
szkoły w naszej gminie. Na wyposażeniu placówek znalazły się między innymi drukarki 3D, skane-
ry 3D oraz sprzęt foto-video.

Zakupione zestawy już są wyko-
rzystywane podczas zajęć. Przy 

ich pomocy uczniowie poznają taj-
niki programowania i obsługę urzą-
dzeń cyfrowych. Dzięki zakupionym 
kamerom mogą także nagrywać 
swoją pracę, a jej wyniki prezento-
wać swoim rówieśnikom w formie 
filmów lub relacji internetowych.  
- To także nauka podstaw roboty-
ki i automatyki, która może stać 
się przyszłością dla niektórych 
naszych uczniów - mówi Janusz 
Byston, dyrektor Zespołu Szkół 
w Rzeczenicy. Akcja była w całości 
finansowana przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki.

Podpisanie umowy na przebudowę oczyszczalni ścieków
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Partnerstwo Pomorza Środkowego 
–  9 gmin we wspólnej sprawie

W związku z ogłoszonym konkursem przez Mini-
sterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gmina 

Rzeczenica wspólnie z gminami Kępice, Trzebielino, 
Kołczygłowy, Tuchomie, Miastko, Koczała, Przechlewo 
i Czarne zawiązały Partnerstwo Obszaru Funkcjonalne-
go Środkowe Pomorze. Decyzją Ministerstwa 40 part-
nerstw w Polsce (3 partnerstwa z województwa pomor-
skiego) będzie podejmowało działania zmierzające do:

• rewitalizacji zdegradowanych obszarów, w tym tere-
nów popegeerowskich;

• wzmożenia opieki nad osobami starszymi i wyklu-
czonymi oraz poprawy opieki zdrowotnej;

• dążenie do poprawy stanu infrastruktury, w szcze-
gólności drogowej;

• wsparcia przedsiębiorców;
• rozwoju budownictwa mieszkaniowego;
• podejmowania działań proekologicznych i inwesto-

wania w Odnawialne Źródła Energii;
• poprawy jakości edukacji;
• poprawy atrakcyjności turystycznej. 

Pod opieką doradców ze Związku Miast Polskich 
partnerstwo przygotowało raport, który przedsta-

wia charakterystykę obszaru i diagnozuje najważniejsze 
problemy. Nad wszystkim czuwa Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego. W październiku zapre-
zentowano, omówiono i przyjęto raport diagnostyczny 
dla partnerstwa. Obszar partnerstwa jako całość został 
scharakteryzowany jako region o dużym potencjale przy-
rodniczym i turystycznym, jednak o wielu trudnościach 
wynikających z zawiłości historycznych i uwarunko-
wań geograficznych. Określony został jako teren zmar-
ginalizowany, o najniższym dostępie do dóbr i usług. 
Wszystkie gminy zmagają się z takimi trudnościami jak 
wykluczenie komunikacyjne, brak dostępu do usług spe-
cjalistycznych (np. medycznych) i edukacji wyższej czy 
niedobór atrakcyjnych ofert pracy dla młodych ludzi. 
Wszystko to sprawia, że mieszkańców ubywa, a część po-
tencjału zostaje niezagospodarowana.

Następnym krokiem będzie scharakteryzowanie naj-
ważniejszych potrzeb i opracowanie konkretnych 

działań. Partnerstwo będzie mogło się starać o fundu-
sze na ich realizację pochodzące przede wszystkim ze 
źródeł regionalnych przy udziale ministerstwa i urzędu 
marszałkowskiego. Kluczowa jest wspólna strategia oraz 
zgoda wśród członków partnerstwa.

Głównym celem projektu Centrum Wsparcia Do-
radczego Plus, w którym uczestniczy Partnerstwo 

Pomorza Środkowego, jest to, aby uczestniczące w nim 
samorządy lokalne przełamały praktykowane do tej 
pory standardowe podejście do realizacji działań rozwo-
jowych, wdrożyły partnerski model działania oraz na-
uczyły się w jaki sposób wykorzystywać doświadczenie 
partnerów oraz wspólny potencjał rozwojowy. CWD Plus 
to także szereg działań służących wzmocnieniu wymiany 
informacji i tworzeniu trwałych relacji pomiędzy samo-
rządami lokalnymi, regionalnymi oraz poziomem krajo-
wym.

Tekst opracowano na podstawie artykułu „Partnerstwo Pomorza Środ-
kowego - 9 gmin przyjęło w Czarnem raport diagnostyczny we wspólnej 
sprawie” opublikowanego 2.11.2022 r. w portalu naszemiasto.pl. Autorką 
artykułu jest Małgorzata Wojciechowska.
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Dożynki Gminne 2022
W Zalesiu w sołectwie Breńsk obchodzono tegoroczne święto plonów. Działo się naprawdę dużo. 
Pogoda dopisała i wszyscy, którzy chcieli się dobrze bawić mieli do tego okazję.

Świętowanie rozpoczęliśmy nad 
jeziorem Olszanowo Małe. Przy 

wsparciu wędkarzy z czarneńskiego 
koła PZW zorganizowaliśmy pierw-
sze sołeckie zawody wędkarskie. 
Swoich reprezentantów wystawiło 
sześć sołectw z całej gminy Rzeczeni-
ca. Po czterogodzinnych zmaganiach 
nad wodą, wyłoniono zwycięzców. 
Wygrała ekipa z Olszanowa (wsparta 
przez wędkarza z Wyczech) w skła-
dzie: Józef Choma, Michał Klimkie-
wicz i Marcin Simlat. Drugie miejsce 
przypadło sołectwu Breńsk, które 
reprezentowali: Kamil Demko, Da-
wid Sobótka i Zbigniew Mozol. Na 
najniższym stopniu podium uplaso-

wał się zespół reprezentujący Brzezie 
(wsparty przez przedstawiciela Rze-
czenicy) w składzie: Robert Hara-
simowicz, Sylwester Harasimowicz 
i Mateusz Szotkiewicz. Wędkarze 
z najlepszych drużyn otrzymali sta-
tuetki oraz vouchery do wykorzysta-
nia w sklepie wędkarskim.

Właściwe dożynki rozpoczęły 
się mszą świętą odprawioną 

przez księdza kanonika Wojciecha 
Przybylskiego. Tuż po nabożeństwie 
nastąpiło dzielenie chlebem oraz 
poczęstunek przygotowany m.in. 
przez panie z kół gospodyń wiejskich 
w Breńsku, w Pieniężnicy i w Brze-

ziu. Były pierogi, bigos, ale też gro-
chówka, kiełbaski z grilla, ciasto... 
Na stoisku Nadleśnictwa Czarne 
Człuchowskie można było skoszto-
wać pysznych wyrobów z dziczyzny. 
Na pewno nikt głodny z Zalesia nie 
wyjechał. Przy kilku stoiskach stały 
puszki do których każdy mógł wrzu-
cić pieniążki na wsparcie Filipa Pa-
wełka, osiemnastolatka tracącego 
wzrok.

Po części oficjalnej nastąpiła ta 
bardziej rozrywkowa. Gdy na 

scenie prezentował się iluzjonista, 
a dzieci bawiły się na dmuchańcach, 
w „Zakątku Sztuki” oraz podczas 
animacji wspólnie z Panią Gabrysią 
– na specjalnie wyznaczonym placu 
toczył się turniej sołectw. Wystar-
towało w nim sześć reprezentacji. 
Zawodnicy mieli to wykonania kilka 
zadań – między innymi wyżymanie 
koszulki, jedzenie czekolady sztućca-
mi czy też wyścig z dynią. Zwyciężyło 
sołectwo Gwieździn przed ekipami 
z Olszanowa i z Breńska.

Jak zwykle podczas dożynek zor-
ganizowano konkurs na najpięk-

niejszy wieniec dożynkowy. Wyjąt-
kowe dzieło stworzyli w tym roku 
przedstawiciele sołectwa Gwieździn, 
którzy wygrali w konkursie. Kolejne 
medalowe miejsca przyznano wień-
com z Pieniężnicy i z Międzyborza. 
Kilkanaście ciast przygotowano na 
konkurs na najsmaczniejszy jabłecz-
nik. Jurorzy mieli twardy orzech 
do zgryzienia, ale ostatecznie udało 
im się wybrać trzy, najsmaczniej-
sze ich zdaniem szarlotki. Pierwsze 
miejsce przyznano Jadwidze Mozol 
z Breńska. Dwa kolejne miejsca za-
jęły panie z Gockowa – Anna Kołsut 
oraz Agnieszka Sobótko. Nagrody 
w konkursach wręczali m.in. Alek-
sander Mrówczyński, poseł na Sejm 
RP, Wacław Wołujewicz, przedsta-
wiciel starosty człuchowskiego, Ma-
rek Barecki, kierownik człuchow-
skiego biura ARMiR, Marcin Szulc, 
Wójt Gminy Rzeczenica, Marian 
Greczyło, wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Rzeczenica. W tym miejscu 
warto wspomnieć, że szef ARMiR 



11www.rzeczenica.pl

zapowiedział, że powiatowa „Bi-
twa Regionów” z udziałem kół go-
spodyń wiejskich z całego powiatu 
człuchowskiego, w przyszłym roku 
odbędzie się w gminie Rzeczenica. 
Gościem tegorocznego święta plo-
nów w Zalesiu był też Piotr Zabroc-
ki, Burmistrz Gminy Czarne. Warto 
podkreślić, że jego gminę reprezen-
towały m.in. panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Bińczu. 

Było coś dla ciała, ale było też coś 
dla ducha. Na scenie prezen-

towały się zespoły ITD oraz Zadry, 
a tuż przed godziną 21.00 wystąpiła 
Luiza Gawrońska wraz z towarzyszą-

cym jej gitarzystą. Podczas koncertu 
zaprezentowała covery piosenek za-
równo polskich, jak i zagranicznych 
oraz autorski przebój Luizy – pio-
senka pt. „Przypadkiem”. Koncert 
był przedostatnim punktem progra-
mu. Po jego zakończeniu na scenie 
pojawił się DJ Cloud, który bawił 
publikę w Zalesiu do późnych godzin 
nocnych. Dyskoteka pod gwiazdami 
zakończyła się po godzinie 2.00.

Oczywiście przygotowanie tak 
dużego wydarzenia nie byłoby 

możliwe, gdyby nie wsparcie ze stro-
ny firm i instytucji, którym w tym 
miejscu chcielibyśmy gorąco po-

dziękować. Dziękujemy szczególnie: 
Nadleśnictwu Czarne Człuchow-
skie, Firmie Westpol Teeuwissen 
sp. z o.o., Firmie Pomar sp. z o.o. 
z Gockowa, Bankowi Spółdzielcze-
mu w Człuchowie oddział Czarne, 
Firmie Goodvalley z Przechlewa, Fir-
mie Damax z Breńska, Firmie Feniks 
z Ględowa, PZW Czarne, Sołectwu 
Breńsk, Urzędowi Gminy Rzeczeni-
ca, Spółdzielni Socjalnej „Klemens”, 
Spółdzielni Socjalnej „Zielone Tu-
lipany”, Fundacji Zakątek Sztu-
ki, Centrum Integracji Społecznej 
„Szansa” oraz Gminnemu Centrum 
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekre-
acji w Rzeczenicy.
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Święto Gminy Rzeczenica
Sobota 9 lipca w Rzeczenicy stała pod znakiem zabawy. Tego dnia obchodzono Święto Gminy. 
Przed południem w Rzewnicy sporo emocji towarzyszyło kolejnemu, drugiemu już Turniejowi  
Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy. Później sporo działo się na boisku przy amfiteatrze, gdzie 
były atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych.

W tegorocznym turnieju piłki 
siatkowej wystartowały dru-

żyny nie tylko z powiatu człuchow-
skiego, ale też z Czerska i z Sępólna 
Krajeńskiego. To właśnie dwójka 
z powiatu chojnickiego zwyciężyła 
i wywalczyła puchar. Walka była jed-
nak bardzo zacięta, tym bardziej, że 
w tym roku wystartowało 8 drużyn, 
a turniej rozgrywany był w systemie 
„każdy z każdym”. Rywalizacja, nie-
kiedy na bardzo wysokim poziomie, 
trwała przez blisko 5 godzin.

Po południu sporo działo się 
w Rzeczenicy, gdzie odbywał się 

festyn pełen atrakcji. Były dmuchane 
zamki, Zakątek Sztuki, zabawy z ani-
matorką, konkurs rysunkowy o te-
matyce profilaktycznej dla najmłod-
szych. Dla wszystkich panie z kół 
gospodyń wiejskich z terenu gminy 
przygotowały pyszny poczęstunek. 
Był też „Letni kiermasz z okazji Świę-
ta Gminy Rzeczenica”, podczas któ-
rego można było kupić rękodzieło, 
miody i produkty spożywcze. Po kil-
kuletniej przerwie przeprowadzono 
konkurs pt. „Mistrzowie grilla”. Jury 
najwyżej oceniło grillowane potrawy 
przygotowane przez ekipę z Brzezia. 
W części koncertowej zaprezentowa-
ły się zespół ITD oraz Andreo&Ka-
rina. Zespół, który wystąpił jako 
gwiazda wieczoru zaprezentował 
włoskie przeboje z repertuaru duetu 
Al Bano&Romina Power. Usłysze-
liśmy takie przeboje jak „Felicita”,  

„Ci sara” czy „Liberta”. Po koncercie 
rozpoczęła się dyskoteka. Poprowa-
dziła ją dobrze znana mieszkańcom 

gminy Rzeczenica DJ Ola. Zaba-
wa zakończyła się po godzinie 2.00 
w nocy.
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Święto Ziemniaka
Wyjątkowej zupy grzybowej mogli skosztować uczestnicy wrześniowego festynu w Brzeziu. Ser-
wowały ją panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pieniężnicy, które wzięły udział w organizowanym 
przez Lasy Państwowe konkursie. Projekt pt. „Skarby lasu w naszej kuchni” realizowany przez 
pieniężniczanki zakładał wspólną wyprawę do lasu na grzybobranie, warsztaty kulinarne podczas 
których gotowano zupę z grzybów zebranych podczas tej wycieczki oraz wydawanie zupy w trakcie 
Święta Ziemniaka w Brzeziu. 

Na każdym etapie realizacji pro-
jektu odbywała się promocja 

Lasów Państwowych. Panie z Pie-
niężnicy oraz współpracujący z nimi 
leśnicy opowiadali o lesie oraz o tym, 
co smacznego z leśnych skarbów 
można stworzyć w naszych kuch-
niach. Na stoisku KGW Pieniężnica 
można było spróbować zresztą nie 
tylko zupy grzybowej. Serwowano 
też pierogi z kapustą i grzybami, bi-
gos z mięsem z dziczyzny czy też kieł-
basę z dzika.

Zupa i inne potrawy z produkta-
mi leśnymi przygotowane przez 

panie z Pieniężnicy to jednak nie 
wszystko, czego można było skoszto-
wać podczas festynu w Brzeziu. Całe 
wydarzenie odbywało się pod hasłem 
Święto Ziemniaka i było realizowane 
w ramach projektu „Myśląc o Rodzi-
nie w Gminie Czarne i Rzeczenica” 
współfinansowanego z Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Pierwszym akcen-
tem wydarzenia był koncert w miej-

scowym kościele. Miłosz Gawroński, 
który wystąpił z recitalem skrzyp-
cowym zaprezentował m.in. takie 
szlagiery jak „My Way” z repertuaru 
Franka Sinatry czy też „Róża” z filmu 
pod tym samym tytułem. Nazwa zo-
bowiązuje i na stołach musiały zna-
leźć się również ziemniaczane przy-
smaki. Panie – seniorki wyczarowały 

z pospolitej bulwy wyjątkowe dania. 
Warto nadmienić, że pierwsze miej-
sce w konkursie kulinarnym organi-
zowanym w ramach festynu zajęły 
gołąbki z ziemniaczanym farszem. 
Po części kulinarnej była zabawa, do 
której uczestników festynu zaprosiła 
Aleksandra Kaźmierczak.
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Eurydyki tańczące na rzeczenickiej scenie
Fantastycznej słowno-muzycznej opowieści o życiu Anny German wysłuchały osoby, które 28 paź-
dziernika pojawiły się w sali widowiskowej GCKSTiR w Rzeczenicy. Podczas recitalu nie mogło za-
braknąć tak znanych utworów jak „Wróć do Sorrento”, „Eurydyki tańczące” czy „Człowieczy los”.

Były też piosenki z repertuaru 
Anny German w językach wło-

skim i rosyjskim. W tę muzyczną 
wędrówkę po życiu jedynej polskiej 
uczestniczki festiwalu w San Remo, 
zaprosiła widzów Marta Wieczor-
kiewicz, młoda mieszkanka Chojnic. 
Na instrumentach klawiszowych 

towarzyszył jej Mateusz Buse. Kon-
cert w Rzeczenicy został nagrodzo-
ny gromkimi owacjami. Recital miał 
swoją premierę 25 września w Choj-
nickim Domu Kultury. Później arty-
ści występowali w Kartuzach. Dzień 
po koncercie w Rzeczenicy piosenki 
Anny German można było usłyszeć 

natomiast w gminie Kaliska. Warto 
podkreślić, że rzeczenicki koncert 
był realizowany w ramach projektu 
„Myśląc o Rodzinie w Gminie Czar-
ne i Rzeczenica” współfinansowane-
go z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach RPO WP na lata 
2014-2020.

Z Rzeczenicy na Bałkany
Wyjątkowe spotkanie autorskie miało miejsce w GCKSTiR w Rzeczenicy. Wyjątkowe, bo „okraszo-
ne” fajką wodną oraz smaczkiem prawdziwej bałkańskiej rakii. Tego tematu ciężko byłoby unik-
nąć, skoro mowa była o Bałkanach.  

Argymir Iwicki opowiadał między 
innymi o tym, w jaki sposób po-

wstaje trunek, bardzo popularny nie 
tylko w krajach byłej Jugosławii, ale 
też w Bułgarii i Turcji. Autor książek 
poświęconych Bośni i Serbii mó-
wił jednak przede wszystkim o nie-
zwykle otwartych ludziach, których 
spotkał podczas swoich bałkańskich 
wędrówek. Spotkanie było połączo-
ne z wernisażem wystawy fotografii 
autorstwa Argymira Iwickiego. Moż-
na oglądać je w bibliotece w Rzecze-
nicy. Biblioteka była bowiem współ-
organizatorem tego spotkania.
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Narodowe Święto Niepodległości
Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości już po raz kolejny obchodzone były w Gwieź-
dzinie. 11 listopada to w tej miejscowości data szczególna również ze względu na to, że tego dnia 
przypada odpust parafii (św. Marcina Biskupa). Jeśli dodać do tego fakt, że proboszcz ma na imię 
Marcin - to okazja do świętowania jest co najmniej potrójna.

Uroczystość rozpoczęła msza 
święta w intencji Ojczyzny. Dru-

ga intencja poświęcona była parafia-
nom. Nabożeństwo celebrowali księ-
ża Marcin Gajowniczek oraz ksiądz 
kanonik Wojciech Przybylski, pro-
boszcz parafii w Rzeczenicy. 

Po nabożeństwie i procesji wokół 
kościoła uczestnicy uroczystości 

przeszli do świetlicy, gdzie wspól-
nie odśpiewano „Mazurka Dąbrow-
skiego” i po krótkim powitaniu 
rozpoczęła się biesiada. 11 listopa-
da msza święta w intencji Ojczyzny 
odprawiona została również w ko-
ściele w Rzeczenicy. W Brzeziu nato-
miast, obchody Narodowego Święta 
Niepodległości odbyły się na placu 
rekreacyjnym, gdzie przy ognisku 
mieszkańcy śpiewali pieśni patrio-
tyczne. 

Kolejną częścią obchodów Gmin-
nego Święta Niepodległości był 

koncert muzyki patriotyczno-reli-
gijnej, który odbył się 13 listopada 
w rzeczenickim kościele. Na skrzyp-
cach zagrali: Bolesław Siarkiewicz 
i Miłosz Gawroński. Towarzyszyli 
im: Joanna Otmianowska-Siarkie-
wicz na wiolonczeli i Paweł Gawlik 
na instrumentach klawiszowych. 
Ci, którzy przyszli na pewno nie 
żałowali. Artyści, których gościli-
śmy w Rzeczenicy zagrali bowiem 
utwory większości z nas doskona-
le znane. Na początek zaserwowali 
jeden z motywów z filmu „Misja” 
autorstwa Ennio Morricone, ak-
centy filmowe pojawiały się zresztą 
również w późniejszej części kon-
certu – warto wspomnieć chociażby 
o „Walcu Barbary” z „Nocy i dni”,  
czy też o motywie przewodnim z fil-

mu „The rose”. W trakcie koncertu, 
który miał charakter religijno-pa-
triotyczny usłyszeliśmy też muzykę 
do pieśni takich jak „Piechota” czy 
„Legiony”. Nie mogło również za-
braknąć „Mazurka Dąbrowskiego”, 
odśpiewanego przez widzów. 

Koncert był realizowany w ra-
mach projektu pn: „Myśląc 

o rodzinie w Gminie Czarne i Rze-
czenica” współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020. Or-
ganizatorem koncertu była Spół-
dzielnia Socjalna „Klemens”, 
a współorganizatorami parafia pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
i św. Mikołaja w Rzeczenicy oraz 
GCKSTiR.
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Co słychać w bibliotece?
SPRZĘT KOMPUTEROWY 

DLA BIBLIOTEK

Biorąc udział w projekcie „Sieć 
na Kulturę w podregionie chojnic-
kim” nasza biblioteka wzbogaciła się 
o nowy sprzęt komputerowy. Projekt 
organizowała Fundacja Wspierania 
Zrównoważonego Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa. W I etapie 
szkoleni byli pracownicy biblioteki, 
a w drugim - dzieci z naszej gminy 
we współpracy z instruktorem ze-
wnętrznym. Realizując szkolenie pn. 
„Projektowanie graficzne z wykorzy-
staniem aplikacji cyfrowych” biblio-
teka w Rzeczenicy otrzymała od fun-
dacji 4 laptopy Gateway i 2 tablety 
Lenovo z czego 2 laptopy przekazano 
dla filii w Brzeziu.

ZAJĘCIA WAKACYJNE  
W BIBLIOTEKACH

W czasie wakacji w bibliotekach 
odbywały się zajęcia kreatywne 
dla dzieci. W filii w Brzeziu zorga-
nizowano wycieczkę rowerową na 
przystań kajakową nad rzeką Białą. 
Dzieci razem z panią Renatą mia-
ły okazję odwiedzić to przepiękne 
lecz ukryte miejsce. Tematem prze-
wodnim drugiego spotkania, było 
„Literackie lepienie z plasteliny”. 
Uczestnicy wykonali piękną makietę 
z plasteliny, pełną zdrowych warzyw 
na podstawie wiersza „Na straga-

nie” Jana Brzechwy. Koniec wakacji 
w Brzeziu został zwieńczony rajdem 
rowerowym połączonym ze sprząta-
niem świata. Była to wspólna lekcja 
poszanowania środowiska, promo-
wania nieśmiecenia oraz edukacji 
odpadowej. W bibliotece w Rzecze-
nicy dzieci aktywnie uczestniczyły 
w opowiadaniu bajek na świeżym 
powietrzu, kolorowały morskie ob-
razki i stworzyły własny podwodny 
świat za pomocą kredy. Na zaję-
ciach z sensoryki, dzieci wykazały się 
ogromnym zaangażowaniem, chęt-
nie uczestniczyły w przygotowanych 
zajęciach. Tańczyły, śpiewały i robiły 
mnóstwo ciekawych rzeczy. 

NARODOWE CZYTANIE

3 września 2022 r. spotkaliśmy 
się w Czytelni Letniej na Skwerze 
OSP, by po raz kolejny uczestniczyć 
w ogólnopolskiej akcji „Narodowe 
Czytanie”. Tym razem czytaliśmy 
„Ballady i romanse” Adama Mickie-
wicza. Do akcji włączyli się: władze 
Gminy Rzeczenica, przedstawiciele 
i pracownicy jednostek samorządo-
wych oraz lokalna społeczność. Każ-
dy z uczestników otrzymał piękne 
wydanie „Ballad i romansów” z pa-
miątkową pieczęcią i upominkiem. 
Wspólne czytanie zakończyło się 
słodkim poczęstunkiem przy kawie 
i herbacie. W przyszłym roku lekturą 
Narodowego Czytania będzie „Nad 
Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ 
I PRZEDSZKOLEM

Dzięki współpracy biblioteki 
z przedszkolami z naszej gminy, 
zorganizowaliśmy w tym roku kre-
atywne lekcje biblioteczne dla grup 
przedszkolaków z Rzeczenicy. Dzieci 
dowiedziały się jak wygląda praca bi-
bliotekarza oraz przypomniały sobie 
podstawowe zasady panujące w bi-
bliotece. Dzieci uczestniczyły w akcji 
„Głośne Czytanie”. Na przedszkola-
ków czekały także bajki, masa solna 
oraz kolorowe kredki, którymi dzieci 
pięknie pokolorowały malowanki.

SPOTKANIA AUTORSKIE 
Z MONIKĄ  

SAWICKĄ-KACPRZAK

4 października odbyły się dwa 
spotkania autorskie z Moniką Sa-
wicką – Kacprzak, polską pisarką 
i dziennikarką a także współzałoży-
cielką i czynną działaczką Fundacji 
„Dave-Mecum - chodź ze mną”, któ-
ra wspiera młode talenty. Na pierw-
szym spotkaniu gościliśmy w biblio-
tece klasę VIII Szkoły Podstawowej 
w Rzeczenicy. Młodzież miała okazję 
obejrzeć prezentację dotyczącą uza-
leżnień, m.in. uzależnienie od miło-
ści. Autorka przedstawiła widowni, 
że miłość może być niebezpieczna, 
ale mimo to istota ludzka jest „za-
programowana”, by kochać. Dru-
gie spotkanie odbyło się dla doro-
słych i seniorów w centrum kultury.  
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Pisarka opowiadała o najważniej-
szych sprawach w życiu każdego 
człowieka – rodzajach miłości, uczu-
ciach, szacunku do siebie i innych 
oraz o różnicach pomiędzy kobietą 
a mężczyzną. Autorka zaprezento-
wała nam także swoją najnowszą 
książkę „Kocham Cię. Historie praw-
dziwe”. Na zakończenie można było 
nabyć książki z dedykacją i auto-
grafem. Spotkanie wywołało wśród 
uczestników wiele pozytywnych 
emocji i wzruszeń.

KLUB PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI 
W RZECZENICY

Od października prowadziliśmy 
zapisy wśród dorosłych i seniorów do 
Klubu Przyjaciół Książki i zaczyna-
my cykliczne spotkania, które będą 
odbywać się raz w miesiącu. W ra-
mach spotkań będziemy dzielić się 
refleksjami z przeczytanych książek. 
Będziemy analizować recenzje i mo-
tywy twórczości autorów, ale,  oprócz 
czytanej literatury, będą pojawiać 
się także tematy poboczne dotyczą-
ce wyborów moralnych, przekonań, 
stosunku do spraw uniwersalnych 
i wiele innych. Na pierwszym spo-
tkaniu ustalimy tematykę na pierw-
sze półrocze. Natomiast w grudniu 
zajmiemy się literaturą o tematyce 
bożonarodzeniowej.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 
W BRZEZIU

W filii bibliotecznej w Brzeziu od-
bywają się także cykliczne spotka-
nia Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
dzieci. Na spotkaniach uczestnicy 

czytają książki, biorą udział w kre-
atywnych zabawach oraz dyskusjach.

WARSZTATY W BRZEZIU

W filii w Brzeziu odbyły się warsz-
taty literacko-plastyczne pn. „W ko-
lorach jesieni”. Dzieci przeczytały 
dwa wiersze: „Dwa Wiatry” Juliana 
Tuwima i „Jesienią” Marii Konop-
nickiej, wykonały piękne lampiony 
z liści i jarzębiny oraz kasztanowe 
kwiatki.

KSIĄŻKA NA TELEFON

Przypominamy o usłudze biblio-
tecznej, która jest skierowana do 
osób z Gminy Rzeczenica, które nie 
mogą przyjść osobiście do bibliote-
ki. Czytelnicy korzystający z punk-
tów bibliotecznych w Gwieździnie, 
Olszanowie, Pieniężnicy i Między-
borzu, którzy chcieliby wypożyczyć 
książki zapraszamy do kontaktu pod 
numerem telefonu: 59 83 317 29.

KĄCIK ZABAW  
W BIBLIOTECE

W bibliotece dzieci mogą korzy-
stać z kącika zabaw dla maluszków, 
z komputerów i tabletów w czytelni 
internetowej oraz z gier planszowych 

dostępnych na miejscu. W tym czasie 
rodzice, opiekunowie i wychowaw-
cy mogą spotkać się w bibliotecznej 
czytelni przy kawie i herbacie.

MAŁA KSIĄŻKA-WIELKI 
CZŁOWIEK

Ruszamy z kolejną edycją pro-
jektu „Mała Książka - Wielki Czło-
wiek”. Serdecznie zapraszamy rodzi-
ców z dziećmi urodzonymi w latach 
2016-2019 do odwiedzania filii bi-
bliotecznej w Brzeziu oraz bibliote-
ki w Rzeczenicy. Na najmłodszych 
czytelników czekają wyprawki czy-
telnicze, a w nich książka w 2 języ-
kach (polskim i ukraińskim) „Kra-
snal w Krzywej Czapce” oraz Karta 
Małego Czytelnika, na której dziecko 
będzie zbierało naklejki - jedną za 
każdą wizytę zakończoną wypoży-
czeniem książki z księgozbioru bi-
blioteki. Po uzbieraniu 10 naklejek 
każde dziecko otrzyma imienny dy-
plom + nagrodę niespodziankę.

WARSZTATY MUZYCZNE 
W BRZEZIU

29 października rozpoczęliśmy dla 
dzieci i młodzieży warsztaty muzycz-
ne. Prowadzącym zajęcia jest Wło-
dzimierz Błoch, wieloletni nauczy-
ciel i założyciel zespołu „Przyjaciele 
Dobrej Muzyki”. Uczestnicy zapo-
znali się z podstawowymi termina-
mi muzycznymi, nutami i wspólnie  
z panem Włodkiem wykonali kilka 
utworów „na rozgrzewkę”. Zajęcia 
przebiegły śpiewająco, a dzieci oka-
zały się bardzo muzykalne. 
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GCKSTiR zaprasza w swoje progi
Zajęcia kulinarne, rękodzieła, instrumentalne... - to tylko część oferty Gminnego Centrum Kultu-
ry, Sportu, Turystyki i Rekreacji na rok szkolny 2022/2023. Z końcem lata w siedzibie GCKSTiR 
ruszyły warsztaty, które powinny zainteresować wszystkich chętnych.

W poniedziałki w sali stowa-
rzyszeń spotykają się panie 

seniorki, a na dużej sali widowisko-
wej odbywają się zajęcia karate pro-
wadzone przez Pawła Zielińskiego 
i Leszka Kopcia. Mimo, że uczest-
niczą w nich głównie dzieci, in-
struktorzy podkreślają, że trenować 
mogą również dorośli. Chętni mogą 
przychodzić na zajęcia, które w po-
niedziałki i w czwartki rozpoczynają 
się o godz. 15:30. O godzinie 17:00 
w poniedziałki odbywają się nato-
miast zajęcia z rękodzieła prowa-
dzone przez Izabellę Szulc. Powstają 
podczas nich stroiki, zakładki, świece 
zapachowe. Pani Izabella prowadzi 
je w ramach wolontariatu. Co ważne 
– w każdej chwili można dołączyć do 
warsztatów. Tego samego dnia lek-
cje gry na instrumentach klawiszo-
wych prowadzi także Wojciech Zych.  
We wtorki w GCKSTiR spotykają się 
panie z zespołu „Zadry”, czwartek 

jest natomiast dniem dla ka-
rateków oraz amatorów gry 
na instrumentach struno-
wych (gitara, ukulele). Mło-
dzi gitarzyści uczą się pod 
okiem Pawła Ścibińskiego. 
Soboty to czas zajęć kulinar-
nych prowadzonych przez 
Dorotę Brejską. Chętni mogą 
przychodzić do centrum kul-
tury na godz. 16:00. Do tej 
pory powstawały między in-
nymi naleśniki, gofry, pizza, 
rogaliki z jabłkami, pierogi. 
Pani Dorota prowadzi zajęcia rów-
nież w świetlicach w Gwieździnie 
(wtorki) i w Olszanowie (czwartki) 
– tam zajęcia odbywają się naprze-
miennie (warsztaty rękodzieła lub 
kulinarne). W drugiej połowie listo-
pada w świetlicach w Olszanowie 
i w Gwieździnie wystartowały nato-
miast zajęcia z zumby prowadzone 
przez Krystynę Barton z Przechlewa.

W świetlicach na terenie gminy 
Rzeczenica sporo dzieje się 

również dzięki strażakom, którzy 
prowadzą zajęcia z pierwszej po-
mocy. Aneta Chabowska i Krzysz-
tof Jankowski z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rzeczenicy przeprowa-
dzili już takie warsztaty m.in. w Ol-
szanowie, Gwieździnie i w Brzeziu. 



Transport publiczny, czyli światełko w tunelu
Długo oczekiwane zwiększenie ilości połączeń komunikacji autobusowej ze stolicą gminy, stało się 
faktem. Gmina Rzeczenica została organizatorem transportu publicznego na swoim terenie.

Po zorganizowaniu samodzielnego wywozu odpadów, 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, 

gmina Rzeczenica zdecydowała się podjąć organizacji 
przewozów o charakterze publicznym. Niewiele gmin 
się na to decyduje. Przygotowania trwały kilka miesię-
cy i zwieńczone zostały podjęciem uchwały Rady Gmi-
ny oraz podpisaniem umowy z Powiatowym Zakładem 
Transportu Publicznego w Człuchowie na trzech liniach 
komunikacyjnych:

Poza stałymi kursami porannymi i popołudniowymi 
wprowadzono także dodatkowe kursy w godzinach 

okołopołudniowych. Cena biletu jednorazowego ma za-
chęcać naszych mieszkańców do korzystania z przejaz-
dów autobusem i wynosi od 3 do 8 zł w zależności od 
długości trasy przejazdu.

Podpisanie umowy z zakładem powiatowym umoż-
liwiło nie tylko organizację transportu na terenie 

naszej gminy. Dzięki współpracy uruchomiono też do-
datkowe kursy do Człuchowa, których w poprzednich 
latach nie było. Na organizację lokalnych przewozów 
autobusowych w 2023 roku, Gmina Rzeczenica również 
ma zapewnione rządowe dofinansowanie, w wysokości  
212 040 zł.

•   Rzeczenica – Breńsk – Gockowo –  Zalesie – Rzeczenica  
•   Rzeczenica – Gwieździn – Olszanowo – Rzeczenica 
•   Rzeczenica – Międzybórz – Brzezie – Pieniężnica – Rzeczenica

Program „Czyste Powietrze”  
w Gminie Rzeczenica 

Celem programu „Czyste Powie-
trze” jest poprawa jakości po-
wietrza oraz zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła i  popra-
wę efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych.

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, który działa  
w Urzędzie Gminy Rzeczenica  

przy ulicy Człuchowskiej 26, w biurze numer 15.

Godziny otwarcia punktu:
poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00

wtorek - piątek od godz. 7.15 do 15.15

Kontakt:
tel. 603 633 831 lub 59 83 317 22 (wew. 28) 

mail: gmina@rzeczenica.pl lub ocos@rzeczenica.pl



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 Biskupa
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. 58 326 85 55
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.


