
Wygasła kadencja pani dyrektor 
Zespołu Szkół w Rychlikach
Henryk Kiejdo

Zmiana na stanowi-
sku dyrektora szkoły 
w Rychlikach wy-
wołała wiele komen-
tarzy. Pani Elżbieta 
Biczak, wypowia-
dając się w loklanej 
prasie, przedstawiła 
siebie jako osobę 
pokrzywdzoną ta-
kim biegiem wyda-

rzeń, jak również wysunęła wiele emocjonal-
nych zarzutów wobec mnie.
Uważam, że warto, aby mieszkańcy uzyskali 
więcej informacji na ten temat i mieli pełny 
obraz sytuacji.

Pani Biczak nie została zwolniona ani odwo-
łana z funkcji dyrektora ZS w Rychlikach.

Stanowisko dyrektora zespołu szkół powierza-
ne jest przez organ prowadzący szkołę lub po 
upływie kadencji ogłaszany jest konkurs. Ka-
dencja dyrektora Zespołu Szkół w Rychlikach 
po upływie 5 lat wygasła.
Komisja w 8-osobowym składzie, w sposób 
tajny, wyłoniła najlepszego kandydata. W ko-
misji wójta reprezentowały 3 osoby (bo to 
gmina utrzymuje szkołę), kuratorium 2, radę 
rodziców, radę pedagogiczną oraz związki za-
wodowe po 1.
Osoby sprawujące kierownicze stanowiska 
w jednostkach podległych gminie pracują dla 
dobra lokalnej społeczności. Dlatego z dez-
aprobatą odnosiłem się zwłaszcza do wyników 
nauczania, które należą do najgorszych w wo-
jewództwie. Nie ma tu miejsca na sympatie 
lub antypatie. To są fakty.
Tylko szkoły, które mają złe wyniki nauczania 
muszą opracować program naprawczy i zło-
żyć go w kuratorium. Niestety – Zespół Szkół  
w Rychlikach robił to nie po raz pierwszy. Pro-
gram opracowany kilka lat wstecz okazał się 

nieskuteczny, a ten obecny jest zbiorem zarzu-
tów pod adresem uczniów, rodziców i Gminy.

W programie naprawczym pani Biczak za-
miast planu działań dla szkoły i nauczycieli 
jest lista zarzutów.
• Nie zgodzę się na takie stwierdzenia pani dy-
rektor, jak to, że „pochodzenie uczniów z ro-
dzin wielodzietnych silnie wpływa na osiąga-
ne przez nich wyniki w nauce, ponieważ mają 
złe warunki ekonomiczne”.
• Nie podpiszę się pod stwierdzeniem, że „ro-
dzice uczniów naszej szkoły są w większości 
słabo wykształceni, przez co u uczniów brak 
jest motywacji do zdobycia wykształcenia. 
Niektórzy spośród nich nie rozumieją, jakie 
znaczenie ma zdobycie dobrego zawodu dla ich 
dziecka”.
• Tym bardziej nie podpiszę się pod stwierdze-
niem, że „wielu rodziców wykazuje dysfunk-
cje w zakresie respektowania norm społecz-
nych”.

ciąg dalszy na str. 5
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Przetarg na drogę wojewódzką 527 ogłoszony!
Robert Cytrycki

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ogłosił przetarg na przebudowę drogi 527  
na odcinku Jelonki – Rychliki.

W ramach inwestycji na od-
cinku 8 kilometrów całkowi-
cie zostanie przebudowana 
infrastruktura drogowa, po-
szerzona i wzmocniona będzie 
nawierzchnia, wykonane będą 
zjazdy. Wzdłuż całego odcinka 
powstanie ścieżka rowerowa.   
Przez najbliższe 2 lata miesz-
kańcy gminy będą mogli po-
czuć się jak na wielkim placu 
budowy. Dzięki temu jednak 
zmieni się nie tylko komfort jaz-
dy, lecz także obraz naszych wsi.

Ekolodzy domagali się od inwestora uzyskania dodatkowych zezwoleń na zniszczenie drzew 
i okazów gatunków chronionych. Ich protesty opóźniły przebudowę drogi o 2 lata.

Duży wkład gminy
Inwestycja będzie realizowana również dzięki dużej pomocy samorządu Gminy Rychliki, który 
sfinansował opracowanie przyrodnicze dotyczące zadrzewień w gminie. Bez tej ekspertyzy uzy-
skanie odpowiednich zezwoleń nie byłoby możliwe.
Informacje dotyczące budowy umieszczane będą w serwisie internetowym: 527.cba.pl oraz na 
oficjalnej stronie internetowej gminy. 

Droga 527 fot. R. Cytrycki

405 uczniów rozpoczęło naukę 
w Zespole Szkół w Rychlikach

58 uczniów przyjęto ze zlikwidowanej 
szkoły w Jelonkach

327 uczniów korzysta
z dowozu do szkoły

33 nauczycieli jest zatrudnionych 
w Zespole Szkół w Rychlikach

Informacje USC w Rychlikach
Od 24.03.2012 r. do 24.09.2012 r.
Danuta Rudzka

Urodzenia: 2, małżeństwa: 7, zgony: 9.

Wieniec dożynkowy z Rejsyt
wygrał plebiscyt najpiękniejszego 

wieńca gminy Rychliki

Wieniec dożynkowy z Tolkmicka 
został najpiękniejszym wieńcem

powiatu elbląskiego
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Mała architektura i zieleń w gminie
Henryk Kiejdo

Cały czas koncentrujemy się głównie na dużych projektach – wodociągo-
waniu gminy, kanalizacji, drogach. Ale w miarę możliwości staramy się 
także, by zmianiała się w naszych miejscowościach przestrzeń publiczna. 
Ważne, aby swoją jakością zachęcała ludzi do funkcjonowania we wsi. 
W najbliższym czasie chcemy uporządkować centrum Rychlik. We wrze-
śniu uczestnicy szkoleń – „Aranżacja i zagospodarowanie terenów zielo-
nych” – realizowanych przez GOPS wykonali w Rychlikach klomby przy 
GOPS-ie, Zespole Szkół i Urzędzie Gminy. Stawiamy place zabaw kolej-
nych miejscowościach. W przyszłym roku chciałbym, aby place powstały 
także w Jankowie, Barzynie, Protowie, Powodowie.
Dzięki tym małym zmianom wsie nabierają charakteru i możemy mówić 
o ich rzeczywistej rewitalizacji.

Stary basen strażacki zmieni się w mały skwer z fonntaną
Arkadiusz Kulma

Trwają prace nad projektem, który zmieni zagospodarowanie tere-
nu w centrum Rychlik. Projekt ma być gotowy do końca października. 
Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, jeśli będą sprzyjające warunki 
pogodowe.

Plac zabaw w Krupinie
Arkadiusz Kulma

W maju powstał plac zabaw dla dzieci w Krupinie. Całość zadania w wy-
sokości 17 440 zł została sfinansowana z budżetu gminy Rychliki. Mamy 
nadzieję, że plac będzie służył wszystkim bardzo długo. Dbajmy więc 
o niego i szanujmy.

Chodnik w Dymniku
Robert Cytrycki

W sierpniu zakończyła się budowa 360 metrów chodnika z kostki betono-
wej i płytek z tzw. żwiru płukanego w Dymniku. Koszt inwestycji to ok. 
130 000 zł. Umocniona zosała także część skarp przy rowie przydrożnym.

Ruszył II etap prac wokół świetlicy w Jelonkach
Tomasz Kucej

Scena, miejsce do grillowania, boisko do piłki siatkowej, plac zabaw ze 
ślizgawką, bujakami, piaskownicą, huśtawkami, a także ławki i stoły po-
wstaną przy świetlicy wiejskiej. Będzie również wybudowany parking dla 
pojazdów osobowych. Budowa parku jordanowskiego dla dzieci powinna 
zakończyć się w pierwszych dniach listopada.

Centrum Rychlik, fot. R. Cytrycki

Plac zabaw w Krupinie, fot. A. Kulma

Budowa chodnika w Dymniku, fot. R. Cytrycki

Prace pod wymianę wiaty przystankowej w Jankowie, fot. A. KulmaPrace przed świetlicą w Jelonkach, fot. A. Kulma
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Oszczędzanie w gminie Rychliki 
zaczynamy od Urzędu Gminy

Małgorzata Klepacz-Ciąćka

Ranking wydatków bieżących na admini-
strację w przeliczeniu na 1 mieszkańca opu-
blikowało Pismo Samorządu Terytorialnego 
„WSPÓLNOTA”.
Twórcy raportu sprawdzali przede wszystkim, 
ile kosztują urzędnicze pensje, diety radnych 
i tzw. cele reprezentacyjne.

Jesteśmy najbardziej oszczędną gminą 
w województwie
Gmina Rychliki w tej klasyfikacji zajęła 1 po-
zycję w województwie, a 88 wśród wszystkich 
575 gmin wiejskich do 5 tys. mieszkańców.
Inne gminy naszego powiatu w tym badaniu 
uplasowały się na bardzo odległych pozy-
cjach.

Budżet gminy w 2012 r.

Budżet Gminy Rychliki na rok 2012 we-
dług stanu na 30.06.2012 r. kształtował się  
następująco:

Dochody budżetowe – 12 618 845 zł. 
Z czego: 
dochody bieżące wynoszą: 12 106 645 zł,
dochody majątkowe wynoszą: 512 200 zł.

Wydatki budżetowe – 13 374 042 zł.
Z czego: 
wydatki bieżące wynoszą: 11 730 472 zł, 
wydatki majątkowe wynoszą: 1 643 570 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2012 r.

W pierwszym półroczu 2012 r. dochody bu-
dżetowe zrealizowane zostały w wysokości 
7 197 091 zł, co stanowi 57,03% ich planu. 

Wydatki budżetowe natomiast w wysokości 
5 991 732 zł, co stanowi 44,8% planu.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 
2012 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie  
1 205 359 zł. Z tego 93 750 zł przeznaczyli-
śmy na spłatę rat kredytu bankowego.

Łączna kwota zobowiązań Gminy Rychliki na 
30 czerwca 2012 r. to 2 269 937 zł.
Zobowiązania kredytowe to 2 028 125 zł,  
zobowiązania z tytułu zaległych składek ZUS 
(układ ratalny) to 241 812 zł.

Inwestycje

Praca kruszarki, fot. R. Cytrycki

Wodociąg Gołutowo – Dziśnity – Lepno – 
Buczyniec
Tomasz Kucej

14 września 2012 r. zakończono nabór wnio-
sków o przyznanie pomocy w ramach dzia-
łania „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013 w zakresie gospodarki wodno-ście-
kowej.
Do Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło 57 
wniosków o przyznanie pomocy. Wniosek 
Gminy Rychliki o dofinansowanie sieci 

wodociągowej Lepno – Dziśnity – Gołuto-
wo – Buczyniec oraz oczyszczalni dla osie-
dla „Podleśna” został złożony jako drugi. 
W chwili obecnej trwa weryfikacja wniosku.

Gospodarka ściekowa w Gminie
Arkadiusz Kulma

We wrześniu zakończyła się budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w Rychlikach.
Jest to pierwsza inwestycja, która ma za 
zadanie porządkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej w Rychlikach.

Wybudowano 400 m sieci kanalizacyjnej,  

do której zostały podłączone budynki uży-
teczności publicznej, domy mieszkalne, 
sklepy. Koszt inwestycji to 174 614 zł. Wy-
konawcą była firma Drozd Centrum Techni-
ki z Elbląga.

Oczyszczalnia ścieków w Rychlikach
Arkadiusz Kulma

Jeszcze w październiku zostanie ogłoszony 
przetarg na wykonanie oczyszczalni ścieków, 
która obsłuży w pierwszej kolejności osiedle 
mieszkaniowe „Podleśna”.
Koszt zadania to 416 067 zł. Budowa oczysz-
czalni potrwa około 6 miesięcy.

Projekt przebudowy drogi powiatowej  
Rychliki – Gołutowo ukończony
Robert Cytrycki

Powiat złożył już wniosek o wspólne z gminą Rychliki aplikowanie 
o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Starostwo pierwotnie planowało realizację 4 projektów dróg we współ-
pracy z gminami, ostatecznie na tę współpracę zdecydowała się tylko 
nasza gmina oraz wspólna inwestycja Milejewa i Tolkmicka.

Wójt i zarząd powiatu elbląskiego podpisali już umowę dotyczącą in-
westycji. Oba samorządy muszą jeszcze umieścić w swoich budżetach 
na rok 2013 kwoty pozwalające na sfinansowanie zadania.

Koszt inwestycji drogowej to 5 600 000 zł. We wniosku o dofinanso-
wanie zostało ujęte 30% tej kwoty. Pozostałą część kosztów samorządy 
dzielą między siebie. Gmina Rychliki pokryje 1 300 000 zł.
Jeśli wniosek zakwalifikuje się do programu, wiosną rozpocznie się 
przebudowa drogi.

Niezbędna dla tej inwestycji jest przebudowa kolizji ok. 300 metrów wo-
dociągu, który przebiega pod dzisiejszym asfaltem. Koszt tych prac to 
ok. 200 000 zł. To zadanie w całości musi sfinansować gmina. Projekt 
już opracowujemy.

1000 ton kruszywa przygotował GZK na naprawy grun-
towych dróg gminnych
Wynajęta została przenośna kruszarka, która skruszyła zgromadzony 
gruz betonowy. Materiał będzie wykorzystany do łatania ubytków lub 
układania nawierzchni dróg na rok przyszły oraz w miarę potrzeb jesz-
cze w okresie jesiennym tego roku. 

Wskaźnik zadłużenia 
gminy 

wynosi 17,99%
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Informacje Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Bożena Helwak

5 edycja projektu „Praca nie męka – przy-
szłość w Twoich rękach”
W tym roku realizowany jest cykl szkoleń „Aran-
żacja i zagospodarowanie terenów zielonych”. 
Całość zadania finansowana jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Kwota dofinansowania to 114 811 zł, a wkład 
własny gminy – 15 810 zł. Uczestnicy szkolenia 
we wrześniu wykonali prace porządkowe i do-
konali nasadzeń roślinami ozdobnymi. Zadanie 
to zostało sfinansowane ze środków unijnych.  
Celem projektu jest zwiększenie aktywności 
społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, po-
szukujących pracy lub niepozostających w za-
trudnieniu, będących w wieku aktywności zawo-
dowej i korzystających ze świadczeń z pomocy 
społecznej.

248 rodzin korzysta w gminie z pomocy 
żywnościowej
GOPS w Rychlikach realizuje Program „Dostar-
czanie żywności dla najuboższej ludności UE”.
Asortyment Programu obejmuje takie produk-
ty jak: mleko, ser, masło, mąka, makaron, ryż, 
kasza, płatki kukurydziane, dżem, cukier, mie-
lonka, koncentrat pomidorowy, olej rzepakowy.
Z tej formy pomocy korzysta w gminie 248 
rodzin liczących łącznie 833 osoby.
GOPS udziela także pomocy w formie doży-
wiania dzieci uczęszczających do szkół. Ta 
pomoc udzielana jest z Programu Wieloletnie-
go Państwa „Pomoc w zakresie dożywiania”.
Od września dożywianiem jest objętych 94 

dzieci – 19 w gimnazjum i 48 w szkole podsta-
wowej. 27 dzieci jest objętych dożywianiem 
w szkołach poza terenem gminy.
Udzielana jest także pomoc dożywiania dla 12 
osób uczestniczących zajęciach terapii w Środo-
wiskowym Domu Samopomocy w Kwietniewie.

Jak skorzystać z tej pomocy?
Warunkiem jest spełnienie kryterium dochodo-
wego w wysokości 150% kryterium na osobę 
w rodzinie, które wynosi 526,50 zł, co wyni-
ka z ustawy o pomocy społecznej. Jednocze-
śnie trzeba udokumentować co najmniej jedną 
z przesłanek: bezrobocie, niepełnosprawność, 
długotrwała lub ciężka choroba, problemy 
związane z narkomanią czy alkoholizmem.

Informacje Gminnego Zakładu
Komunalnego
Roman Dziewulski

7 ton odpadów
Od 29 do 31.08.2012 r. trwała zbiórka sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. GZK zebrał 7 ton odpa-
dów, które przekazał firmie zajmującej się utylizacją.

Kosze uliczne
GZK zamontował w Rychlikach 25 koszy zakupio-
nych przez Urząd Gminy. Koszt zakupu to 2500 zł.

Zaległości za wodę
Należności od indywidualnych odbiorców wody 
za I półrocze 2012 r. wynosiły 128 874 zł.
GZK wzywa odbiorców do regulowania swoich 
zaległości, które w większości narastały latami.
Wstrzymaliśmy dostawę wody dla 7 odbior-
ców zadłużonych łącznie na 12 146 zł.
Podpisaliśmy kilkanaście porozumień na kwo-

tę ok. 40 000 zł, z tego do tej pory spłacono 
ponad 10 000 zł. Na 43 484 zł wystawiliśmy 
upomnień i wezwań do zapłaty.
Wobec odbiorców, którzy nie poczują się 
w obowiązku regulowania należności, wstrzy-
mamy dostarczanie wody.

Informacje Bibioteki Publicznej
Gminy Rychliki
Katarzyna Hałuszczak

Wakacje z Teatrem
6 przedstawień w wykonaniu aktorów ze Stu-
dia Małych Form Teatralnych ART-RE z Kra-
kowa obejrzeli młodzi czytelnicy podczas 
wakacji w BPG Rychliki. Dzieci mogły także 
wystąpić u boku aktorów – chętnych nie bra-
kowało, a z każdym spektaklem widzów było 
coraz więcej.

Laureaci konkursu: Co wiem o Januszu 
Korczaku ojcu cudzych dzieci?”
I miejsce Karolina Różańska, II Kamila Olej-
nik, III Rafał Banaszek, IV Natalia Jurczak,  
V Patrycja Matusewicz.

Informacje z Gminy
Informacje z sołectw

Ponowne wybory sołtysów
Robert Cytrycki

Ewa Zabłocka nowym sołtysem sołectwa 
Marwica i Topolno Wielkie.
Wybory odbyły się 27.09.2012 r. w Marwicy. 
Wcześniej mieszkańcy odwołali dotychczaso-
wą sołtys Danutę Ostrowską.

Tomasz Kucej

Barbara Kraska nowym sołtysem Kwietniewa.
Dotychczasowy sołtys – Leszek Dąbrowski 
podał na zebraniu powody swojej rezygnacji, 
które mieszkańcy przyjęli ze zrozumieniem. 
Będzie on jednak nadal wspierał sołectwo 
przez czynny udział w radzie sołeckiej.
Wybory sołtysa odbyły się również w Świę-
tym Gaju. Mieszkańcy zdecydowali, że Zbi-
gniew Jas nadal będzie pełnił swoją funkcję.

Na najbliższym zebraniu w Rejsytach miesz-
kańcy sołectwa także wybiorą nowego sołtysa. 

Harmonogram spotkań sołeckich
Tomasz Kucej

Zebrania z udziałem wójta i pracowników gmi-
ny odbędą się w świetlicach wiejskich o godz. 
17. Tematem spotkań będzie omówienie spraw 
bieżących.

Sołectwo Termin zebrania

Rejsyty 17.10.2012

Jelonki 23.10.2012

Śliwica 24.10.2012

Lepno-Buczyniec 29.10.2012

Kwietniewo 30.10.2012

Święty Gaj 07.11.2012

Rychliki Odbyło się

W pozostałych miejscowościach spotkania 
zostaną ustalone w późniejszych terminach.

Sołectwo Kwietniewo remontuje
świetlicę
Barbara Kraska 
Mieszkańcy wsi J. Galuba, K. Galuba, D. Czar-
necki, D. Piszcz, P. Grys, L. Dąbrowski, R. Mi-
lewski oraz wiele innych osób wykonują prace 
remontowe w świetlicy wiejskiej.
Wójt gminy przekazał dodatkowe 4000 zł, 
dzięki czemu prace mogą być kontynuowane. 
Całkowity koszt remontu to ok. 19 000 zł.

Dzieci z aktorami po spektaklu, fot. K. Hałuszczak

Remont świetlicy w Kwietniewie, fot. A. Kulma
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Koniec remontów w Zespole Szkół w Rychlikach 
Mirosław Szewczun

W starym budynku szkoły pod-
stawowej mamy nowe okna 
i drzwi wejściowe. Ich wymia-
na podniosła estetykę, komfort 
pracy i nauki. Z pewnością 
wpłynie także na oszczęd-
ność energii. Najmłodsi pod-
opieczni mogą korzystać z ja-
snych toalet w budynku nr 2.  
Odbiór prac remontowych na-
stąpił 10.10.2012 r. 

Zmiany te nie byłyby możliwe, 
gdyby nie wsparcie gminy. Jed-
nocześnie słowa podziękowania 
kierujemy w stronę wykonawcy 
remontu – Firmy Usługowo-Handlowej TERMO. Dziękujemy.

Wyniki sprawdzianu klas VI szkół pod-
stawowych i III klas gimnazjum
Krystyna Chojnacka-Borosiewicz

WYNIKI SPRAWDZIANU – klas VI

Średnia krajowa: 22,8 pkt – 57%

Średnia województwa warmińsko-mazurskiego:

22,1 pkt – 55 %

Średnia Gminy: 18,1 pkt – 45%

Na wynik ten składają się średnie:

SP w Jelonkach: 15,6 pkt – 39%

SP w Rychlikach: 18,8 pkt – 47%.

Po przeprowadzeniu analizy wyników sprawdzianu 
w latach 2002 – 2011 Kuratorium Oświaty w Olsz-
tynie poleciło dyrektorowi SP w Rychlikach, Elżbie-
cie Biczak, opracowanie programu i harmonogramu 
poprawy efektywności kształcenia. Opracowany 
program nie został przyjęty przez Kuratorium, a tak-
że do dziś nie został przedłożony dla organu prowa-
dzącęgo w celu uzgodnienia i zaopiniowania.

WYNIKI EGZAMINU – klas III gimnazjum

Obszary Średnia 

krajowa

Średnia 

województwa

Średnia 

gminy

język polski 65% 61,8% 56,3%

historia i  wie-

dza o społe-

czeństwie

61% 58,3% 48,4%

matematyka 47% 44,5% 37,2%

przedmioty 

przyrodnicze

50% 48,5% 43,6%

język angielski 

podstawowy

63% 59,4% 41,4%

język angielski 

rozszerzony

46% 43,6% 27,9%

Stypendia dla uczniów
Krystyna Chojnacka-Borosiewicz 

Stypendia w ubiegłym roku szkolnym wypłacane były w dwóch transzach: od września do grud-
nia i od stycznia do czerwca 2012 r.
W I transzy wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył dotację dla uczniów na dofinansowanie 
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i wyniosła ona 115 438 zł.
Środki własne gminy stanowiły – 28 859 zł.
Z pomocy stypendialnej skorzystało 154 uczniów. Wypłacono 109 785 zł.
W II transzy dotacja wojewody wynosiła 128 666 zł, natomiast środki własne 32 166 zł. Łącznie 
– 160 832 zł. Z stypendium skorzystało 158 uczniów i wypłacono 149 242 zł.

By wykorzystać w pełni przyznane środki, uprawnieni musieli mieć rachunki lub faktury doku-
mentujące poniesione koszty na edukację dzieci. Nie wszystkim udało się ten warunek spełnić 
w 100%.

Te stwierdzenia niestety obrażają i nie mają 
nic wspólnego z naprawą wyników nauczania.
Dlatego warmińsko-mazurski kurator oświaty – 
Grażyna Przasnyska – w piśmie z 9.08.12 r. 
napisała:
„po dokonaniu analizy przedstawionej do-
kumentacji w zakresie wymagań formalnych 
i merytorycznych, informuję, że w programie 
nie wskazano obszarów oraz umiejętności, 
które wymagają poprawy. Brak jest również 
informacji o realizatorach programu, cele są 
zbyt ogólne oraz nie wynikają z uzasadnienia, 
a program nie zawiera harmonogramu działań 
oraz sposobu ewaluacji programu”.
Ponadto program nie został zaopiniowany 
przez radę rodziców (zgodnie z ustawą o sys-
temie oświaty) oraz radę pedagogiczną.
Pani Biczak winą obarcza także Gminę, twier-
dząc, iż organ prowadzący (czyli wójt) znacz-
nie ogranicza dofinansowanie zakupu pomocy 
dydaktycznych (przeznaczając na nie zaled-

wie 2000 zł rocznie w budżecie). Z dokumen-
tów zaś wynika, że:
W 2011 r. szkoła podstawowa wykorzysta-
ła tylko 89% swojego budżetu, a gimnazjum 
80% przyznanych środków.

W tym roku – od stycznia do końca maja – 
wykorzystano przez szkołę podstawową za-
ledwie 11%, a przez gimnazjum 0% przy-
znanych środków.
Jeżeli więc budżet, którym dysponuje dyrektor 
szkoły – tylko w zakresie pomocy dydaktycz-
nych – jest zrealizowany w ułamku, a dyrek-
tor twierdzi, że brak mu pieniędzy – oznacza 
to braki w zakresie umiejętności zarządzania 
i planowania.
Szkoła otrzymuje niezbędne środki na remont. 
Łącznie w ciągu kilku lat na obiekty oświa-
towe w Rychlikach z budżetu gminy przezna-
czyliśmy 330 000 zł.
Przypomnijmy, że zaledwie 6 lat temu wszy-
scy nauczyciele w Gminie Rychliki pracowali 
na „czarno”, ponieważ od 1999 do 2006 r. nie 
były odprowadzane ich składki na ZUS.
Na stronach internetowych wciąż możemy 

przeczytać artykuły: „Rychliki-gmina na 
skraju bankructwa” czy „Pracują na czarno”. 
Wszyscy ponosimy konsekwencje polityki 
poprzedniej władzy, spłacając zobowiązania 
w wysokości około 100 tys. zł miesięcznie, 
zamiast te ogromne środki inwestować.
Dziś szkoła jest bezpieczna, dobrze wyposa-
żona, powinna też mieć dobrego dyrektora 
i menadżera. 

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Ry-
chlikach odbył się zgodnie z prawem
Konkursu nie zakwestionowała żadna 
z uprawnionych stron. Dodatkowo na prośbę 
wojewody przedłożono mu kompletną doku-
mentację w tej sprawie.
Ubolewam, że wśród 40 nauczycieli zatrud-
nionych w Gminie Rychliki nie znalazł się ani 
jeden (poza panią Biczak), by ubiegać się o to 
stanowisko.

Linki do archiwalnych artykułów w internecie (kliknij, aby otworzyć):

• Głos Nauczycielski

• RMF24

Wygasła kadencja pani dyrektor 
Zespołu Szkół w Rychlikach
ciąg dalszy ze str. 1

 fot. A. Szponar

http://archiwalna.glos.pl/arch.php?id=100671&idg=53&kw=1
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-rychliki-gmina-na-skraju-bankructwa,nId,173029


Rolnicy wyróżnieni przez Wójta Gminy Rychliki na Dożynkach Powiatowych
Maria Kużel

Jan Śliwiński, Krzysztof Dziąb-
kowski, Paweł Cieśla, Wojciech 
Pisarek, Bogdan Szczotka, Gru-
pa Producentów Owoców i Wa-
rzyw Wysoka Sp. z o.o. – na ręce 
prezesa Mirosława Barańskie-
go, Stanisław Galuba, Stani-
sław Lemański, Andrzej Lenart, 
Franciszek Pastuszak, Jarosław 
Nazarewicz, Jan Tyrawski, Piotr 
Karpiński, Jacek Miśkiewicz, 
Artur Niksa, Wiesław Rzymow-
ski, Wiesław Markowski, Stani-
sław Sidor, Tomasz Biełous.

Zachowując tradycje, podziękowaliśmy rolnikom za pracę
Henryk Kiejdo

15 września Gmina Rychliki była gospodarzem tegorocznych Dożynek  
Powiatu Elbląskiego.

Uroczystość rozpoczęła się dziękczynną Msza Świętą w kościele parafialnym w Rychli-
kach. Korowód dożynkowy prowadzony przez starostów dożynek, 18 zespołów wieńcowo-
wych, ludowe zespoły muzyczne oraz przedstawicieli samorządu powiatu i gmin przeszedł 
na boisko. Tam starostowie dożynek – Anna Licznerska i Krzysztof Ryś przekazali chleb 
z tegorocznych żniw staroście – Maciejowi Romanowskiemu i wójtowi – Henrykowi Kiej-
do, którzy podzielili sie nim z mieszkańcami.

Serdecznie dziękuję wszystkim Sponsorom za pomoc okazaną przy organizacji  
DOŻYNEK POWIATOWYCH.

Dożynki to szczególny czas, w którym dziękujemy rolnikom za trud i wysiłek całorocznej 
pracy, za zebrane plony, umiłowanie ziemi, a także czas pielęgnowania zwyczajów, trady-
cji i dziedzictwa kulturowego.

To dzięki Państwa pomocy i wsparciu finansowemu mogliśmy uczestniczyć w kultywowa-
niu tej pięknej tradycji.
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Dożynki Powiatowe w Rychlikach

Podziękowanie za dożynki
Informacja ze strony internetowej starostwa

Zarząd Powiatu podziękował Wójtowi Gminy 
Rychliki za wzorową organizację tegorocznych 
dożynek powiatowych.

Wicestarosta Maciej Romanowski, wręczając wójtowi 
pamiątkowy grawerton, podkreślił staropolską gościn-
ność. Słowa uznania Zarząd Powiatu skierował do pra-
cowników Urzędu Gminy w Rychlikach oraz mieszkań-
ców zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia.

Wyróżnieni przez Wójta 
Gminy Rychliki na Dożynkach 
Powiatowych za działalność 
na rzecz rozwoju kultury 
i rolnictwa w Gminie
Maria Kużel

Danuta Żółtowska
Leszek Wójcik
Zbigniew Zasada
Marian Kamiński
Eugeniusz Kogut

Starostowie dożynek 
Anna Licznerskai Krzysztof Ryś
Maria Kużel

Starościna w gminie Rychliki mieszka od 2006 r. 
Z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 560 ha. 
Państwo Licznerscy specjalizują się w produkcji ro-
ślinnej – uprawiają pszenicę i rzepak. Średnie plony 
z 1 ha pszenicy wynoszą ok. 70 q, rzepaku ok. 40 q. 
Poza gminą Rychliki państwo Licznerscy prowadzą 
gospodarstwo rolne o powierzchni 2000 ha, specja-
lizujące się w produkcji roślinnej.

Starosta do Rychlik przybył w 1988 r. W 2002 r. 
przejął od teściów, jako następca, gospodarstwo 
rolne o powierzchni 14 ha położone w Rychlikach. 
Przez kolejne lata powiększał areał gospodarstwa. 
Dziś jego powierzchnia wynosi 27 ha, a docelowo 
planuje powiększyć je do 40 ha.
Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka, 
chowie tuczników i produkcji roślinnej – uprawie 
pszenicy i rzepaku. Roczna produkcja mleka wynosi 
ok. 40 tys. litrów i ok. 50 tuczników. Gospodarstwo 
osiąga wysokie plony z 1 ha – pszenicy ok. 60 q, 
rzepaku ok. 40 q. Pan Krzysztof w krótkim okresie 
stworzył efektywne, przykładne gospodarstwo.

Delegacje wieńcowe przed kościołem, fot. A. Kulma

Wyróżnieni rolnicy, fot. A. Kulma

Starostowie dożynek, fot. A. Kulma

Wyróżnieni, fot. A. Kulma


