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Koncepcja wodociągowania
gminy Rychliki
Problem wody i jej jakości jest dziś jednym
z najważniejszych problemów w Gminie
Rychliki. Dlatego wójt Henryk Kiejdo zlecił
opracowanie koncepcji wodociągowania
i kanalizowania gminy na najbliższe lata,
która została przyjęta przez Radę Gminy
Rychliki.
Dziś, zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi, ilość wody możliwa
do wyprodukowania na eksploatowanych
ujęciach, przekracza prawie trzykrotnie całkowite zapotrzebowanie na wodę. Utrzymanie 16 hydroforni, których stan wskazuje na
techniczne zużycie, generuje zbędne koszty
dla Gminy.

Budowa sieci wodociągowej
do Kwietniewa
Umowa na budowę sieci wodociągowej z przyłączami Dymnik–Kwietniewo podpisana w obecności sołtysa Kwietniewa Leszka Dąbrowskiego.

Od lewej: sołtys Kwietniewa L. Dąbrowski,
prezes przedsiebiorstwa MEL-KAN Sp z o.o,
wójt H. Kiejdo

Umowę 15.10.2010 r. podpisali wójt Henryk
Kiejdo i prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-

Często hydrofornie te zlokalizowane są w odległościach 1,2–2 km od siebie.
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ZBĘNYCH HYDROFORNI
ZOSTANIE ZLIKWIDOWANYCH
W RAMACH KONCEPCJI
WODOCIĄGOWANIA GMINY
Koncepcja zakłada modernizację istniejących ujęć wody w Jelonkach, Rychlikach
i Gołutowie, budowę nowego ujęcia wody
wraz ze zbiornikiem retencyjnym wody
w Krupinie, budowę lokalnych sieci wodociągowych w miejscowościach nieposiadających

Usługowo-Handlowego „MEL-KAN Sp. z o.o. z Grudziądza. Wartość zamówienia przez wykonawcę
została wyceniona na 88 9770,00 zł. W budżecie
Gminy na rok 2010 zakładano kwotę w wysokości
1 388 000,00 zł.
To zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej z przyłączami na terenach zwartej zabudowy mieszkalno-gospodarczej w miejscowości Kwietniewo. Projektowany wodociąg
zastąpi indywidualne ujęcia wody powierzchniowej i zaopatrzy Kwietniewo w wodę na cele bytowo-gospodarcze i pożarowe. Konieczna jest także
modernizacja hydroforni w Dymniku. Będzie ona
polegała na wymianie pompy głębinowej w studni nr 2, zamontowaniu dodatkowego zbiornika
hydroforowego o poj. 1,5m3, oraz odżelaziacza
o poj. 1,5m3.

www.rychliki.pl

zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Kwietniewo, Święty Gaj, Lepno, Buczyniec i Wopity),
likwidację istniejących gminnych ujęć wody
w: Budkach, Śliwicach, Liszkach, Barzynie,
Lepnie, Dziśnitach, Rejsytach, Kiersytach,
Protowie, Mokajnach, Świdach, Dymniku, Topolnie W., Wysokiej.
W ramach koncepcji doprowadzono wodę
do Marwicy, w najbliższym czasie ruszy budowa wodociągu w Kwietniewie, a następnie
w Lepnie i Buczyńcu, potem w Świętym Gaju.
Realizacja koncepcji jest bardzo drogim
przedsięwzięciem, ale zapewni odpowiednią
jakość wody oraz obniżkę ceny za wodę.
Koncepcje opracował zespół ekspertów
pod kierownictwem prezesa firmy „HydroTerm”, a także przy uczestnictwie pracowników Urzędu Gminy.

21.10.2010 r. podpisali wójt Henryk Kiejdo i prezes firmy „Hydro-Term” z Malborka Adam Papaj.
Dokumentacja obejmuje modernizację hydroforni w Gołutowie, włączenie do eksploatacji
dodatkowej istniejącej studni i wyłączenie hydroforni w Dziśnitach. Umowa zakłada, iż dokumentacja zostanie wykonana do 10 06.2011 r.
Koszt dokumentacji to 63 000 zł.

Projekt wodociągu
do Lepna i Buczyńca
Umowę na realizację dokumentacji projektowo‑kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami w Gołutowie-Lepnie-Dziśnitach-Buczyńcu

Inwestycje drogowe w gminie kontra zieloni
W lipcu tego roku weszły w życie mocno zaostrzane przepisy dotyczące
kwestii ochrony przyrody.
Nie obyło się bez zgrzytów przy remoncie drogi powiatowej na odcinku
Powodowo–Wysoka, zieloni kwestionują wycinkę drzew na drodze wojewódzkiej Śliwice–Kąty, czekamy na decyzję ministerstwa środowiska,
by rozpocząć remont drogi między Jelonkami a Sójkami.

Henryk Kiejdo i prezes firmy „Hydro-Term”
Adam Papaj

Powodowo–Wysoka
Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku od Wysokiej
do Powodowa. Mimo że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zakwestionowała początkowo zasadność wycinki drzew przy tej drodze, wycięto
przydrożne drzewa, przez co poszerzono szerokość drogi do 7m, wzmocniono istniejącą nawierzchnię obciążenia do KR3. W chwili obecnej położony jest
już dywanik asfaltowy, jak na razie, to najszerszy i najlepszy odcinek drogi
na terenie naszej gminy. Docelowym zamiarem inwestora, czyli Zarządu Dróg
Powiatowych w Elblągu, jest dalsza przebudowa ciągu drogi 1103N do Starego Dolna i dalej. 				
Czytaj dalej na str. 2

Projekty realizowane w naszej gminie
Umowy na dofinansowanie
projektów unijnych podpisane
Marszałek województwa Jacek Protas podpisał 151 umów z beneficjentami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, dzięki
czemu kolejne środki trafią do 118 samorządów z terenu województwa
warmińsko-mazurskiego.
Największe
zainteresowanie
programem
wykazały
samorządy lokalne, instytucje kultury oraz kościoły i związki wyznaniowe.
Wójt Henryk Kiejdo wraz ze skarbnik Małgorzatą Klepacz-Ciąćka podpisali
umowę na dofinansowanie trzech zadań, które są obecnie realizowane na
terenie naszej gminy. Wnioski zgłoszone przez Gminę Rychliki znalazły się
na bardzo wysokim 3 miejscu w województwie. Kwota dofinansowania wyniesie 251 891 000 zł. Dla porównania wniosek złożony przez Gminę Pasłęk
znalazł się na 42 miejscu

Od prawej: Małgorzata Klepacz-Ciąćka, Henryk Kiejdo,
marszałek Jacek Protas

Ogródek jordanowski w Rejsytach i miejsce upamiętniające obchody
700-lecia Rychlik

Inwestycja w trakcie realizacji
(fot. A. Kulma)

Inwestycja w trakcie realizacji
(fot. A. Kulma)

Dotychczas firma budująca ogródek jordanowski w Rejsytach odkrzaczyła teren, zlikwidowała szambo, rozebrała oborę, wyrównała teren i wkopała słupki
pod ogrodzenie. W tej chwili teren jest przygotowywany do ustawienia placu zabaw dla dzieci, ławek, grilla i altany.
Po zakończeniu prac w Rejsytach wykonawca dokończy budową placu 700-lecia w Rychlikach. Ostatnim etapem prac w tym miejscu będzie ogrodzenie placu
i rozplanowanie ziemi wokół pomnika. Termin zakończenia realizacji inwestycji to połowa listopada.

Inwestycje drogowe w gminie kontra zieloni (cd.)
Śliwice–Kąty
Rozpoczyna się remont drogi wojewódzkiej nr 526 Śliwice–Kąty. Zastrzeżenia zgłaszają tzw. „zieloni”, kwestionując potrzebę wycinki drzew. Droga
ma obecnie nawierzchnię bitumiczno-kamienną. Oryginalna brukowa nawierzchnia zostanie zachowana.
Droga 527
Najbardziej wyczekiwaną inwestycją drogową jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 527.
Jest to główna arteria komunikacyjna zarówno dla mieszkańców, jak i przejeżdżających przez nasz teren gości i turystów. Prace przygotowawcze trwają od
2 lat, a dokumentacja jest skończona. Brakuje jedynie pozwolenia na budowę,
by inwestor, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, mógł ogłosić przetarg. Inwestor jest już przygotowany do realizacji inwestycji, przeszkodą do jej
rozpoczęcia jest mały robaczek.
Między Jelonkami a Sójkami zaplanowano wycinkę drzew, a w sierpniu br. entomolodzy i botanicy stwierdzili występowanie w obrębie zadrzewień pachnicy dębowej oraz chronionych porostów na długości 8 km alei, które, według
nich, powinny być prawnie chronione. To spowodowało, że inwestor musiał
złożyć do ministerstwa środowiska wniosek o zniszczenie siedlisk gatunków
chronionych. Bez pozwolenia ministra nie można rozpocząć tej najważniejszej
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dla nas inwestycji drogowej.
Mamy nadzieję, że wszystko zostanie załatwione pozytywnie i prace ruszą
wiosną przyszłego roku.

Droga Powodowo–Wysoka
(fot. K Zgirski)

Głos Rychlik – kwartalnik redagowany przez pracowików Urzędu Gminy Rychliki
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BAROMETR GMINNY
3772 294,79 zł
łączna kwota zobowiązań gminy
na 30.09.2010 r. w tym:
2 337 500,00 zł
zobowiązania kredytowe gminy
1 434 794,79 zł
zobowiązania z tytułu zaległych składek ZUS
29%
to wskaźnik zadłużenia gminy
9 889 592,00 zł
to kwota zrealizowanych dochodów budżetowe, co stanowi 77%
ich planu
8 364 993,00 zł
to kwota zrealizowanych wydatków budżetowych, co stanowi 59%
ich planu
275
rodzin w gminie korzysta z pomocy społecznej
1 520 508,00 zł
wynoszą wydatki na świadczenia
rodzinne i fundusz alimentacyjny

Wysypisko śmieci przed rekultywacją
(fot. A. Kulma)

Dzisiaj teren po byłym wysypisku śmieci
(fot. A. Kulma)

Nieodpłatne przejęcie działek od Agencji
Nieruchomości Rolnych w Wysokiej i Mokajnach
Wójt Gminy Rychliki zabiega o nieodpłatnie przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych terenu za świetlicą w Wysokiej. Działka
ta ma pow. 0,5117 ha. Przygotowane zostały
dokumenty do zawarcia umowy notarialnej.
Teren ten będzie miejscem wspólnych spotkań kulturalno-sportowych organizowanych
przez mieszkańców tej miejscowości. W przyszłym roku planowane jest urządzenie na niej
boiska sportowego.
Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do
Agencji Nieruchomości Rolnych o nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy działki
o pow. 0,25 ha w Mokajnach. Działka zlokalizowana jest w sąsiedztwie zabudowań i będzie miejscem wspólnych spotkań mieszkańców sołectwa. Wniosek uzyskał pozytywną
opinię agencji.
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kwietniewie
5.10.2010 r. Wójt Gminy Rychliki podpisał
umowę użyczenia na przekazanie na rzecz
Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów
Pomocy Społecznej w Elblągu pomieszczeń
po byłej szkole w Kwietniewie na utworzenie
i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.
Odkrzaczanie gminnej drogi na odcinku
Wysoka-Rychliki
Ukończono odkrzaczanie dróg gminnych
Kwietniewo–Powodowo, Rychliki–Wysoka, Buczyniec. Wykonano remont przepustu drogi
gminnej w Rychlikach (odcinek koło gospodarstwa pana Fornala).
Drogowcy są przygotowani do sezonu zimowego
Drogi gminne
Za utrzymania dróg i chodników gminnych
odpowiada Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach, który ma już gotowy zarówno sprzęt
do odśnieżania, jak i zakupione 100 ton piachu do posypywania nawierzchni dróg.
Oprócz tego podpisano umowę na usługę
odśnieżania dużym sprzętem z Janem Tyrawskim. Jeśli będzie potrzeba zostaną podpisane dodatkowe umowy na odśnieżanie z dwoma innymi wykonawcami. W przypadkach
skrajnych, jak miało to miejsce w zeszłym
sezonie, do pomocy wzywany będzie specjalistyczny sprzęt do odkopywania zasp.
Drogi wojewódzkie
Drogi wojewódzkie będą odśnieżane na
bieżąco, w przypadku wystąpienia zasp i zatorów odkopywane koparkami.
Drogi powiatowe
Zarząd Dróg Powiatowych zapewnia, że
nie będzie problemów z odśnieżaniem dróg
im podległych. Niestety odcinki dróg: Śliwice–Barzyna–Rychliki oraz Kwietniewo–Święty Gaj zalicza do VII kategorii odśnieżania,
co w praktyce oznacza, że sprzęt zobaczymy

na nich dopiero w razie zagrożenia życia lub
pożaru. Jednak mimo tego pracownicy Urzędu Gminy będą na bieżąco zbierać informacje
o przejezdności dróg i interweniować u zarządcy drogi.
Numery telefonów dyżuru zimowego utrzymania dróg:
• 55 248 81 55 – czynny w czasie pracy urzędu
• 784 028670 – czynny poza godzinami pracy
urzędu
Kapitalny remont chodnika w Rychlikach
Pracownicy GZK i bezrobotni w ramach
prac interwencyjnych wykonali kapitalny remont chodnika w Rychlikach na odcinku od domu nauczyciela do Tamizy
(ok. 220m2). Chodnik został podniesiony
o 10 cm, a stara nawierzchnia wymieniona
na kostkę brukową. W remoncie częściowo
wykorzystano kostkę brukową, która była
wcześniej ułożona przy Urzędzie Gminy.
Koszt remontu to 10 500 zł.
Dzięki pracy bezrobotnych odzyskano też
około 300m2 materiału drogowego w postaci płyt jumbo, płytek chodnikowych, trelinki,
a także około 4000 szt. cegieł.
Staw w Świętym Gaju
We wrześniu został wyczyszczony i pogłębiony
staw przeciwpożarowy w Świętym Gaju. Usługę
wykonała Spółdzielnia Usług Rolniczych w Szymonowie. Koszt 3 843,00 zł.
Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennegou
W związku z nowymi wymaganiami związanymi z realizacją inwestycji, w tym wymagających pozyskiwania środków pozabudżetowych,
prowadzenia bardziej elastycznej, nowoczesnej
polityki przestrzennej Gminy, podjęto uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego gminy. Wykonawcą Studium jest
firma EKOPLAN z Olsztyna.
Jubileusze
W tym roku 3 pary małżeńskie w gminie obchodzą jubileusz pożycia małżeńskiego: Państwo
Maria i Stanisław Ławrynowicz z Jelonek, Wiera
i Adam Niczyporuk z Mokajn, Zenobia i Tadeusz
Kiełkowscy z Jelonki. Jubilatom składamy życzenia
wszelkiej pomyślności.

•
•
•
•
•
•
•

Gminny Zakład Komunalny
w Rychlikach
świadczy usługi:
kosiarką rotacyjną i spalinową
koparko-ładowarką
spawalnicze, hydrauliczne
warsztatowe (regulacja wtryskiwaczy)
transport materiałów i ludzi
wynajem betoniarek, rusztowań
wywóz nieczystości płynnych
Kontakt telefoniczny:

55 248 84 63
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Informacje z gminy
Komitety wyborcze
Kandydaci na radnych RG Rychliki KW:
Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej RP
Okr Nr 2 Anna Łukaszonek
Okr Nr 3 Mirosław Michałowski
Danuta Kwiatkowska
Okr Nr 4 Anna Jadwiga Król
Jarosław Król
Piotr Król
Okr Nr 5 Joanna Jabłońska
Okr Nr 6 Henryk Kurowski
Okr Nr 9 Kazimierz Szczepankiewicz
Okr Nr 10 Dariusz Adam Piszcz
Okr Nr 11 Irena Helena Tabaka
Komitet Wyborczy Wyborców „Jelonki – Jesteśmy Razem”
Okr Nr 3 Krystyna Stanisława Borowska

Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Kiejdo
„Dobry Gospodarz”
Okr Nr 1 Zdzisław Tadeusz Zaremba
Okr Nr 2 Grzegorz Andrusewicz
Okr Nr 3 Zbigniew Lech Brodnicki
Okr Nr 4 Halina Zbróg
Andrzej Szponar
Andrzej Wacław Kaśkiewicz
Okr Nr 5 Halina Ulejczyk
Okr Nr 6 Helena Władysława Bartnikowska
Okr Nr 7 Krzysztof Adam Zgirski
Okr Nr 8 Wacław Urbanowicz
Okr Nr 9 Tamara Pyłypeć
Okr Nr 10 Andrzej Józef Markiewicz
Okr Nr 11 Stanisław Józef Dubień
Okr Nr 12 Alicja Kasperowicz
Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowo-Ludowe
Okr Nr 1 Piotr Cieśla
Okr Nr 2 Małgorzata Jurczak

Informacje z sołectw
Świetlice
Od mieszkańców Jankowa wpłynął wniosek o przejęcie przez gminę lokalu z przeznaczeniem na świetlice wiejską. Lokal jest w bardzo dobrym stanie
technicznym (ogrzewany z własnej kotłowni). Wniosek wymaga opinii Rady
Gminy.
W Lepnie, Wysokiej i Protowie trwają remonty świetlic. W Protowie wymieniane są okna, prace samodzielnie wykonują mieszkańcy, koszt okien pokrywa
fundusz sołecki. W budżecie gminy w br. jest zarezerwowane 32 000,00 zł
na opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy w Powodowie. W tej
sprawie odbyły się też konsultacje z mieszkańcami wsi.
Plac zabaw w Gołutowie i Jelonkach
Na wydzielonej przez ANR działce w Gołutowie planowane jest urządzenie
placu zabaw dla dzieci.
Na wniosek Rady Sołeckiej i Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości bloków nr 102 i 103 w Jelonkach podpisana została umowa na przejecie

Informacje ze szkoły
Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Rychlikach
Dzień Edukacji Narodowej jest szczególną okazją do podziękowań
pracownikom oświaty za pracę dydaktyczno-wychowawczo, za zaangażowanie i oddanie najmłodszym mieszkańcom naszej gminy.
Jest też świętem nie tylko tych, którzy uczą nasze dzieci, lecz także
byłych pracowników szkoły.
Z tej okazji 14.10.2010 r. w ZS w Rychlikach odbyły się uroczyste obchody tego święta. Wzięli w niej udział obecni pracownicy oświaty,
a także emerytowani i renciści oraz goście: senator Sławomir Sadowski, wójt Henryk Kiejdo, przewodniczący Rady Gminy Mieczysław
Szczotka, sołtys Rychlik Krzysztof Ryś, członkowie Rady Gminy.
Zgodnie z tradycją Dnia Edukacji Narodowej w trakcie uroczystości
wręczono Nagrody Wójta Gminy Rychliki oraz Nagrody Dyrektora
Szkoły dla nauczycieli i pracowników obsługi.
Nagrody Wójta Gminy Rychliki otrzymały: Elżbieta Biczak, Joanna Sertel, Małgorzata Harasim, Marta Milewska.
Uczniowie klas III gimnazjum pod kierunkiem Alicji Kasperowicz, Andrzeja Szponara i Michała Fedaka przygotowali z tej okazji program
artystyczny pt. Wesoła szkoła.
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Dęby Jana Pawła II i Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Kolejnym punktem uroczystości było posadzenie, przy budynku
gminy, dębów – pomników Jana Pawła II i Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Z drzewkami zakopano certyfikat autentyczności z numerem drzewka
oraz akt informujący o osobach uczestniczących w uroczystości posadzenia.
Papież Benedykt XVI poświęcił sadzonki dębu szypułkowego,

Okr Nr 3

Iwona Ławrynowicz
Wiesław Karpiński
Okr Nr 4 Ewa Małgorzata Laskowska
Mieczysław Peret
Teresa Suckiel
Okr Nr 5 Iwona Teresa Mateńka
Okr Nr 6 Krzysztof Barański
Okr Nr 8 Andrzej Rak
Okr Nr 10 Andrzej Lenart
Okr Nr 11 Paweł Giza
Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Okr Nr 1 Mariusz Józef Moskwa
Okr Nr 3 Krystyna Wójcik
Okr Nr 4 Mieczysław Szczotka
Michał Król
Okr Nr 7 Radosław Bocul
Okr Nr 9 Marek Bryk
Okr Nr 10 Mariola Anna Bubiec
Okr Nr 11 Zbigniew Jas
Okr Nr 12 Andrzej Grycko

przez gminę w użyczenie terenu zlokalizowanego na osiedlu. Teren także będzie przeznaczony na urządzenie placu zabaw dla dzieci.
Fundusze sołeckie
W ramach funduszu zrealizowane już zostały zadania na łączną kwotę
54 382,72 zł. Obejmuje ona:
Lepno–Buczyniec 5 894,00 zł
zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej, wymiana
okien, sprzęt sportowy
Kwietniewo 8 801,21 zł
zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej: stołu, regału, telewizora, lodówki,
agregatu prądotwórczego oraz organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka
Mokajny 2 000,05 zł zakup stołu i krzeseł
Rejsyty 8 287,46 zł
zakup krzewów ozdobnych, stołu piknikowego, sprzętu sportowego, narzędzi ogrodowych oraz placu zabaw, malowanie ogrodzenia
Rychliki 26 400,00 zł zakup placu zabaw
Powodowo 3 000,00 zł zakup ławek na boisko wiejskie
zwane Dębami Pomnikowymi na prośbę Kapituły Dziedzictwo Narodu
Święta Sprawa. Są one na przeznaczone i posadzone Wielce Zasłużonym, Wielkim i Świętym Ludziom Kościoła.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów SP w Jelonkach
Od września uczniowie SP w Jelonkach uczestniczą w bezpłatnych
zajęciach basenowych w ramach projektu: Zajęcia sportowo–rekreacyjne dla uczniów – JUŻ PŁYWAM, organizowanych przez Elbląskie
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Uczniowie doskonalą umiejętność pływania pod okiem instruktorów,
bawią się, a także poszerzają wiedzę z zakresu ratownictwa wodnego,
reanimacji i resuscytacji oraz bezpiecznego zachowania się na lodzie
i w wodzie. Nad bezpieczeństwem uczestników sobotnich wyjazdów
czuwają nauczyciele ze SP w Jelonkach, podczas samych zajęć –
dodatkowo Ratownicy WOPR.
Projekt zakończy wyjazd do AQUA Parku w Sopocie. Wyjazdy na basen
cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
Dzień Papieski w SP w Jelonkach
Uczniowie i nauczyciele SP w Jelonkach 15.10.2010 r. włączyli się
w obchody Tygodnia Papieskiego. Uroczystość rozpoczęło nabożeństwo różańcowe prowadzone przez uczniów oraz msza święta w kościele parafialnym. Następnie mieszkańcy wsi, uczniowie i nauczyciele
wzięli udział w Marszu Światła, który zakończył się przy krzyżu obok
kościoła, gdzie postawili zapalone znicze i modlili się o szybką kanonizację Jana Pawła II.
Anna Olejnik przygotowała z dziećmi przedstawienie o pontyfikacie
Jana Pawła II, później uczniowie brali udział w różnych konkursach
związanych z Papieżem Polakiem.

700-lecie Rychlik
700 lat Rychlik w Itzehoe
Starania o partnerstwo w Niemczech
Delegacja z Rychlik (Henryk Kiejdo, Danuta
Żółtowska, Jolanta Ryś, Lech Słodownik) na zaproszenie Pasłęckiego Towarzystwa
Powiatowego od 10 do 12.09.2010 r.
przebywała w Itzehoe.
W czasie dwudniowych uroczystości,
przedstawiciele władz miasta i powiatu
Itzehoe oraz Krempe wygłosili kilka referatów, związanych tematycznie ze współpracą miast partnerskich.
Drugi dzień spotkań był poświęcony
700-leciu Rychlik. W imieniu mieszkańców Rychlik zebranych gości powitał
wójt Henryk Kiejdo. Organizatorom
wręczył egzemplarze wydanej ostatnio
monografii Rychlik. Okolicznościowy
referat związany z dziejami wsi, ostatnimi uroczystościami jubileuszowymi
oraz własnymi refleksjami na temat
powojennej historii swych rodzinnych
Rychlik wygłosił Lech Słodownik. Burmistrz

Refleksje po Jubileuszu 700-lecia
i Dożynkach Gminnych
Uroczysty charakter miały w tym roku Dożynki Gminne połączone z o obchodem Jubileuszu
700-lecia Rychlik.
Po mszy św. dożynkowy orszak przeszedł z kościoła na boisko sportowe. Starościną dożynek była
Kamila Śliwińska, Starostą Franciszek Pastuszak.
Po okolicznościowych przemówieniach, wójt gminy wręczył listy gratulacyjne wraz z upominkami
dla pierwszych mieszkańców Rychlik. Następnie
dyrektor Rejonowego Związku Kółek i Organizacji
Rolniczych, odznaczył za działalność na rzecz społeczności wsi Orderem Serca Matkom Wsi: Teresę
Białek, Zofię Hul, Alicję Sobocińską oraz Katarzynę
Kuszczak. Wyróżnione osoby otrzymały monografię
Rychliki 700-lecie 1310–2010. Z dziejów wsi i okolic.

Przemarsz orszaku dożynkowego
(fot. A Kulma)

W konkursie na najpiękniejszy wieniec I miejsce
zdobyło sołectwo Rejsyty, II sołectwo z Kwietniewa, III z Świętego Gaju. Konkurs na najpiękniejsze
stoisko wygrało sołectwo Rejsyty, II miejsce sołectwo Jelonki, a III sołectwo Kwietniewo. Najpiękniejszą posesję w gminie w 2010 r. została posesja
Dariusza Grudzińskiego z Wysokiej.
Uroczystości uświetnił występ Orkiestry Dę-

Krempe Volker Haack pokazał rychlickiej delegacji miasto. Szczególne wrażenie zrobił średniowieczny ratusz, gdzie w 1963 r. podpisano
umowę patronacką miasta Krempe nad dawnymi
mieszkańcami Rychlik, oraz Reichenbacher-Straße,
czyli ulica rychlicka! Zwiedzono również muzeum

Towarzystwa Pasłęckiego w Itzehoe. Jego zbiory
zrobiły wrażenie na Danucie Żółtowskiej, pracującej obecnie nad uruchomieniem izby regionalnej
w Jelonkach.
Wstępne warunki porozumienia partnerskiego
Rychlik i miasta Krempe
W kameralnych rozmowach uściślono wstępne warunki porozumienia
partnerskiego Rychlik i miasta Krempe.
Jeśli uda nawiązać się współpracę to
będzie odbywała się na płaszczyźnie
wymiany młodzieży szkolnej, wymiany
kulturalnej, nauki języka niemieckiego
oraz współzawodnictwa sportowego.
Ten ostatni element współpracy może
okazać się atrakcyjny, gdyż Krempe
dysponuje imponującym zapleczem
sportowym.
W ciągu dwóch dni odbyło się wiele
spotkań i rozmów. Wśród gości był m.in.
Fritz Graf zu Dohna-Schlobitten, syn
ostatniego właściciela majoratu w Słobitach.
Lech Słodownik

Od lewej: L. Słodownik, H. Kiejdo, burmistrz Krempe
V. Haack (fot. J. Ryś)

tej z Iławy, koncerty zespołów: CITY NOISE, „Chór
Wujów” z Rychlik, PWSP (Prawdziwy Styl Warmińskiego Podwórka) z Protowa, Bo-Bo Dance oraz
„FOCUS” z Białegostoku.
Wernisaż prac
Wiele osób zaangażowało się w przygotowania
do obchodów jubileuszu 700-lecia. Efekty były
widoczne na wernisażu, zorganizowanym w budynku Gimnazjum, gdzie można było podziwiać
galerię obrazów malowanych różnorodnymi technikami, wyrobów szydełkowych, przedmiotów
zdobionych techniką decoupage, obrazów wykonanych haftem krzyżykowym oraz serwetek zdobionych haftem richelieu.
W galerii wyrobów szydełkowych znalazło się
prawie 100 prac, przede wszystkim przepięknych
serwetek. Ich autorkami były: T. Wąsik, R. Bieńkowska, M. Półtorak, M. Kruszka, M. Bubiec, H. Zbróg.
Prace wykonane haftem krzyżykowym zaprezentowały: B. Kruszewska, D. Janiszek, J. Markiewicz,
A. Olejnik.
W galerii malarstwa ponad 100 obrazów zaprezentowały M. Ciechorska, A. Dymtryszyn, H. Zbróg
oraz uczestnicy warsztatów plastycznych. Tematyka ich była bardzo różnorodna, wiele przedstawiało Rychliki i najbliższą okolicę.
Ozdobne przedmioty do galerii decoupage wykonały H. Zbróg, A. Ochalik, W. Marek-Ryś i B. Blacha.
Dużo emocji wśród zwiedzających budziła galeria
starej fotografii. Jej celem było przybliżenie wiedzy
o powojennej historii Rychlik i jej mieszkańcach.
Zdjęcia przedstawiały uroczystości, które odbywały się na przestrzeni lat, oraz wielu mieszkańców,
których już nie ma wśród nas.
Wspaniale prezentowała się galeria fotografii ukazujących przyrodę naszej wsi. Zdjęcia wykonała
i udostępniła T. Kasperczyk.
Duże zainteresowanie budziła wystawa trofeów
myśliwskich przygotowana przez A. Urbanowicza.
Podziwiać można było między innymi poroża.

Wystawa trofeów mysliwskich
(fot. H. Zbróg)

W kuluarach usłyszeliśmy wiele miłych słów
na temat wystawy. Niektóre osoby nie kryły wzruszenia, oglądając stare fotografie, na których rozpoznawały krewnych, koleżanki i kolegów z dzieciństwa, sąsiadów. Wspomnienia nasunęły stare
szkolne kroniki, udostępnione zwiedzającym.
Wystawy ukazały różnorodność talentów i zainteresowań mieszkańców. W naszej gminie nie brakuje utalentowanych ludzi. Należałoby stworzyć
warunki do promowania ich talentów, bo one dodaje kolorytu naszym miejscowościom i powodują, że stają się rozpoznawalne.
Wystawy mogliśmy pokazać dzięki zaangażowaniu
wielu osób, które zajęły się ich montowaniem. Dzięki ich pomysłom udało się wyeksponować piękno
prac. A nie byłoby to możliwe bez współpracy
kierownika Biblioteki Gminnej K. Hałuszaczak i jej
pracownic, przewodniczącej Rady Sołeckiej w Rychlikach L. Żuk, dyrektor ZS w Rychlikach E. Biczak,
J. Marek-Ryś, H. Bałaban, J. Szponar, A. Urbanowicza
oraz pań woźnych z ZS. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji całego
przedsięwzięcia należą się wyrazy uznania.
Halina Zbróg
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Bezpieczeństwo w gminie
Informacje komendanta Komisariatu
Policji w Pasłęku
Edwarda Szydłowskiego

Rozmowa z naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelonkach
Wiesławem Walewskim

podstawowy sprzęt ratownictwa technicznego. Drugi samochód pozwoliłby także na odciążenie sprzętowe STARA.

Kradzieże:

Do jakiego rodzaju akcji jednostka OSP z Jelonek wzywana jest najczęściej? Jak często wyjeżdżacie na akcję?
Nasza jednostka z racji nieposiadania
sprzętu ratownictwa technicznego głównie
wzywana jest do wszelakiego rodzaju pożarów, co jednak nie wyklucza nas z innego rodzaju działań ratowniczych. W ubiegłym roku
dysponowani byliśmy do 24 różnego rodzaju
zdarzeń, w tym roku nasi druhowie uczestniczyli już w 23 zdarzeniach.

W jaki sposób remont remizy wpłynie
na komfort Waszej pracy?
Rozbudowa naszej strażnicy przede
wszystkim pozwoli nam starać się o drugi
samochód ratowniczy, co było niemożliwe
do tej pory. W znacznym stopniu poprawią
się warunki socjalno-bytowe druhów poprzez dobudowanie szatni, pomieszczenia
biurowego oraz sanitariatów.

23.07.2010 r. funkcjonariusze Referatu
Kryminalnego Komisariatu Policji w Pasłęku zatrzymali sprawców kradzieży mienia
z nieczynnej piekarni w Rychlikach. Sprawcy
zabrali metalowe wyposażenie, które chcieli
sprzedać w miejscowym punkcie skupu złomu. Innemu mieszkańcowi gm. Rychliki udowodniono kradzież 5 grzejników żeliwnych
również z budynku piekarni.
Kradzież mienia zagrożona jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

Wypadki:
28.07.2010 r. o godz. 16.50 w Jankowie kierowca Opla Omegi nie dostosował prędkości
do warunków na drodze, wpadł w poślizg
i prawym tylnym bokiem pojazdu uderzył
w grupę pielgrzymów. Obrażeń ciała doznało pięciu uczestników pielgrzymki. W akcji
ratowniczej uczestniczył śmigłowiec pogotowia ratunkowego. Kierujący pojazdem był
trzeźwy.
11.09.2010 r. ok. godz. 19.15 w Jelonkach
kierowca Audi nie dostosował prędkości do
warunków ruchu, zjechał na prawe pobocze
i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku
obrażeń 27-letni kierowca poniósł śmierć na
miejscu, 31-letni pasażer z obrażeniami ciała
został przewieziony do szpitala.

Podpalenie:
29.09.2010 r. spaliła się część dachu i stropu obory w Rejsytach. Wartość strat 1000 zł
na szkodę Urzędu Gminy w Rychlikach. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Pasłęku
zatrzymali sprawców, którymi okazali się
18 i 25-letni mieszkańcy gm. Rychliki. Czyn
ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

Ile osób liczy jednostka?
Jednostka zrzesza 34 członków czynnych,
w tym 3 kobiety oraz 12 członków honorowych. Spośród członków czynnych wyodrębniona jest Jednostka Operacyjno-Techniczna
licząca 16 druhów, którzy spełniają wszystkie
wymagane kryteria do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Ja k j e d n o s t k a j e s t w y p o s a żo n a ?
Co w y m a g a j e s zc ze m o d e r n i z a c j i ?
Na naszym wyposażeniu jest 20-letni średni samochód gaśniczy na podwoziu Stara 244
(GBM 2, 5/8/8), wyposażony w motopompę
PO 5 oraz podstawowy sprzęt ratowniczo- gaśniczy, dodatkowo w wyposażeniu samochodu znajduje się motopompa pływająca Niagara, agregat prądotwórczy z najaśnicami,
pompa szlamowa, zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 wraz z deską ortopedyczną
i kompletem szyn usztywniających, oraz dwa
aparaty oddechowe firmy Fenzy. Biorąc pod
uwagę wytyczne, jakie stawia nam Krajowy
System Ratowniczo-Gaśniczy, do którego
należymy od 1997 r., oraz rodzaje zdarzeń,
do jakich jesteśmy dysponowani, potrzebny
nam jest drugi samochód gaśniczy wyposażony przede wszystkim w autopompę oraz

Remizo-świetlica w Jelonkach
(fot. OSP Jelonki)

Rozpoczął się sezon grzewczy. Wiele się słyszy o zagrożeniu zaczadzeniem tlenkiem
węgla. Jak temu zapobiegać?
Przede wszystkim przed rozpoczęciem
sezonu grzewczego należy skontrolować
stan techniczny przewodów kominowych
oraz urządzeń grzewczych. Z doświadczenia
wiemy, iż bardzo duże zagrożenie zatruciem
tlenkiem węgla stanowią wszelkiego rodzaju przenośne piecyki gazowe. Używając ich,
należy pamiętać o sprawdzeniu szczelności
przewodów gazowych oraz o sprawnej wentylacji ogrzewanego pomieszczenia.

Kultura–sport–społeczeństwo
Zaproszenie
do Teatru przy stoliku
Biblioteka
Publiczna
Gminy
Rychliki
zaprasza
na
kolejne
już
spotkanie
w „Teatrze przy stoliku”.
8.11.2010 r. o godz. 17.00 w sali przy BPG Rychliki będzie można obejrzeć sztukę w wykonaniu
aktorów teatru olsztyńskiego pt. Mąż mojej żony.
Wstęp wolny.
Mąż mojej żony to historia o wielkiej miłości, pełna
znakomitych dialogów, dowcipu i życiowej mądrości. Edmund i Zeflik mieszkają w dwóch różnych
miastach. Nie znają się. Nigdy nawet o sobie nie
słyszeli. Niespodziewanie, po kilku latach rodzinnej sielanki, jeden z nich poznaje tajemnicę swojej
żony – jej drugie życie. Postanawia zatem spotkać
się z tym drugim... To dość niezwykłe zdarzenie,
kiedy mężczyzna spotyka męża swojej żony.
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Konkurs plastyczny
Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki zaprasza do
udziału w konkursie plastycznym Kiedy zmrok
zapada – podróż w świat literatury i grozy.
Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjum i szkół średnich. Zadaniem uczestników jest
wykonanie ilustracji do wybranego fragmentu
swojej ulubionej powieści lub opowiadania grozy.
Prace mogę być wykonane dowolną techniką w
formacie A3.
Konkurs trwa od 8.10.2010 r. do 1.12.2010 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.rychliki.pl i BPG.

Nowa runda Victorii Rychliki
Seniorzy Victorii Rychliki po rozegranych 8 kolejkach, z dorobkiem 18 punktów zajmują II miej-

sce w grupie. Gratulujemy i życzymy kolejnych
dobrch wystepów naszym piłkarzom.

Sklep w Rychlikach
Nowy sklep w Rychlikach (po byłym budynku
GS) zostanie otwarty w drugiej połowie listopada.
W tej chwili trwają prace wykończeniowe.

Kontakt
Informacje, także zapytania do wójta mogą
Państwo przysyłać na adres e-mailowy: info@rychliki.pl.
W miarę możliwości postaramy się opublikować je
w następnym numerze.
Pytania i informacje muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.

