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Szanowni mieszkańcy

Przebudowę drogi wo-
jewódzkiej nr 527 uzna-
łem za zadanie o znacze-
niu węzłowym. Droga ta 
stanowi oś, wokół której 
położona jest Gmina Ry-
chliki. Stąd też razem 

z pracownikami Gminy podejmowaliśmy i na-
dal podejmujemy starania, aby inwestycja mo-
gła być rozpoczęta. Dziś gotowy jest projekt 
drogi, który kosztował ponad 1 mln złotych, 
uprawomocniona jest decyzja dotycząca wy-
kupu kilkudziesięciu działek usytuowanych 
przy drodze. Są także pieniądze. Wydawać by 
się mogło, że już tylko przetarg i ruszy remont, 
a z nim nadzieja, na bezpieczniejszą jazdę, 
poprawę bytu mieszkańców i rozwój Gminy. 

Plany budowy drogi wstrzymuje obecność 
pachnicy dębowej i porostów jako unikato-
wych gatunków w Europie. W  związku z tym 
RDOŚ zobligowana do wydania opinii przez 
nadrzędną w stosunku do niej jednostkę, czyli 
GDOŚ, na chwilę obecną nie godzi się na wy-
cinkę drzew przydrożnych. W konsekwencji 
wstrzymuje ogłoszenie przetargu. RDOŚ oba-
wia się protestów organizacji ekologicznych, 

które negują wycinkę drzew.
W tym celu odbyłem, i właściwie każdego dnia 
odbywam, kolejne spotkania z osobami, które 
mogą nas w jakiś sposób wesprzeć. A więc roz-
mawiałem z Grzegorzem Nowaczykiem, który 
jako członek Zarządu w UM pilotował prze-
budowę tej drogi. Rozmowa zakończyła się 
obietnicą wsparcia u marszałka Jacka Protasa, 
który podczas swej obecności w Rychlikach 
także deklarował starania o tę drogę. Spotka-
łem się Tadeuszem Naguszewskim, posłem na 
Sejm RP, który obiecał podjąć interwencję. 
Następstwem tej rozmowy było spotkanie z 
Janem Maścianicą, wicewojewodą, który także 
obiecał wsparcie.

Wszystkie organizacje, ekologiczne, które 
wniosły sprzeciw, zapoprosiłem do UG Ry-
chliki na spotkanie (poparcia udzielił mi wo-
jewoda). Zamiarem moim było zapoznanie 
uczestników z sytuacją Gminy, problemami, 
w tym także brakiem dróg. W spotkaniu wzięli 
udział liderzy lokalnie działających organiza-
cji i instytucji: przewodnicząca RG, inspek-
torzy UG, przedstawiciele policji, leśnictwa, 
związku myśliwych, związku pszczelarzy. 
Niestety nie przybyli przedstawiciele orga-
nizacji negujących potrzebę remontu drogi.  
Szkoda, bo była to okazja do wzajemnego 

zrozumienia. Razem z moimi gośćmi chcieli-
śmy przekonać ekologów – zanim przypną się 
do drzew – jak to istotna dla nas inwestycja. 
Wspomniane organizacje to „Mazury Garba-
te”, „Albatros”, „Sadyba”. Ostatnio dołączy-
ła organizacja ze Świebodzina.

Szanowni Państwo, obecnie rozpoczęliśmy 
zbiórkę podpisów. To kolejny krok. 
Proszę Was bardzo, potraktujcie tę sprawę po-
ważnie. Niech każdy – zarówno mieszkańcy, 
jak i użytkownicy drogi – złoży swój podpis. 
Listy przekażemy marszałkowi województwa. 
Przystępujemy do wysyłania stosownych pism 
do wszystkich posłów i senatorów naszego re-
gionu. Nie wykluczamy dalszych działań łącz-
nie z protestem na drodze. 
Przy okazji chcę podziękować Tomaszowi 
Szczyglewskiemu, dyrektorowi Zarządu Dróg 
Wojewódzkich i jego pracownikom oraz Wik-
torowi Wójcikowi, dyrektorowi Infrastruktury 
w naszym województwie za spotkanie w sie-
dzibie RDOŚ w Olsztynie. Głęboko wierzę, 
że wspólny wysiłek zaowocuje niebawem ko-
rzystnym rozwojem sytuacji w przedmiotowej 
sprawie.

Henryk Kiejdo 
Wójt Gminy Rychliki

www.rychliki.pl
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Po raz czwarty Wójt Gminy Rychliki zaprosił 
Przedsiębiorców działających na terenie gminy. 
Celem spotkania było zapoznanie Przedsię-
biorców z kierunkami rozwoju gospodarcze-
go i kulturalnego gminy.

Czwarta edycja spotkania dla przedsię-
biorców działających na terenie gminy Ry-
chliki odbyła się 3.03.2010 r. w sali przy 
Bibliotece Publicznej. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: dy-
rektor Biura Gabinetu Marszałka Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego Robert Szewczyk, 

prezes Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spół-
dzielczego Zbigniew Żurkiewicz, dyrektor 
WORD Stanisław Lecheta, dyrektor Banku 
Gospodarstwa Krajowego Maria Borzym, kie-
rownik Powiatowego Urzędu Pracy Longina 
Prończyk, Rejon Dróg Wojewódzkich w El-
blągu reprezentowała Małgorzata Danowska, 
Policję podkomisarz Edward Szydłowski ko-
mendant Komisariatu Policji w Pasłęku oraz 
Przedsiębiorcy z terenu naszej gminy. Wśród 
obecnych nie zabrakło również naszych rad-
nych i sołtysów. 

Spotkanie prowadziła Bożena Kruszewska. 
Część oficjalną rozpoczął Wójt Gminy Rychli-
ki, który w swoim przemówieniu podzięko-
wał przedsiębiorcom za codzienny trud, który  
wkładają w rozwój naszej gminy. Wręczył tak-
że listy gratulacyjne dla firm „KANIA” i „Do-
ssche” oraz dla Piotra Szczotki, Krzysztofa 
Pyłypcia, Edyty Pink, Zdzisława Stupaka. 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Wy-
powiedzi zdominował aktualny dla nas temat 
drogi wojewódzkiej nr 527. cd. str. 3

Spotkanie z przedsiębiorcami

Wyróżnieni przedsiębiorcy
(fot. A. Kulma)

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt 
Zmartwychwstania 
Pańskiego życzenia 

pokoju, nadziei i miłości 
w Waszych domach 

składają

Przewodnicząca Rady Gminy 
Halina Zbróg  

oraz

Wójt Gminy Rychliki
Henryk Kiejdo



Umowa podpisana

Samorządowy Program Wsparcia OSP
5000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu butli stalowych oraz apara-
tów ochrony dróg oddechowych dla OSP Jelonki otrzyma Gmina Rychliki w ra-
mach Samorządowego Programu Wsparcia OSP.
Umowę podpisali 7.04.2011 r. wójt Henryk Kiejdo i skarbnik Małgorzata Kle-
pacz-Ciąćka. Wnioski w tym roku złożyło 88 gmin, z których dofinansowanie 
otrzymało blisko połowę. 

Projekt w trakcie oceny

„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” na operacje, które nie odpo-
wiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przy-
czyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małe projekty.
Kolejny raz staramy się o dofinansowanie wakacyjnej imprezy, tym 
razem zatytułowanej „Festyn plonów – rywalizacje sołectw”, który 
odbędzie się w Rychlikach 27.08.2011 r.

Projekt złożony 

PROW 2007-2013 – „Podstawowe usługi dla ludności”
Projekt dotyczy budowy sieci wodociągowej, która jest aktualnie projektowa-
na. Sieć ta obejmie miejscowości: Lepno, Dziśnity, Gołutowo, Buczyniec oraz 
Topolno. Kwota, o którą ubiega się Gmina, wynosi 50% kosztów kwalifikowa-
nych. Dokładna wartość będzie znana po rozstrzygnięciu przetargów.

Projekt opracowywany

„Odnowa i rozwój wsi”
Przewiduje się między innymi bodowę placów zabaw dla dzieci i chodników. 
Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to maj-czerwiec.

W dalszym ciągu trwa procedura refundacji związana ze zwrotem kosztów za 
promenadę oraz świetlicę w Jelonkach, miejsce pamięci w Rychlikach i ogródek 
jordanowski w Rejsytach.

Projekty realizowane w naszej gminie
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Ratujmy aleje drzew...

Czy wycinka drzew wzdłuż drogi wojewódz-
kiej nr 527 od Pachoł do Jelonek będzie 
miała wpływ na całkowitą populację chro-
nionych gatunków roślin i owadów w gminie 
Rychliki?

Podczas konferencji „Budu-
jemy bezpieczne drogi” w Olsz-
tynie 2008 r. po raz pierwszy 
realnego kształtu nabrało zamie-
rzenie przebudowy drogi woje-
wódzkiej nr 527 na terenie naszej 
gminy. Od tego czasu zamierze-
nie zamieniło się w realne dzia-
łania.
Powstał projektu przebudowy 
drogi podzielony na dwa odcinki. 
W 2009 r. odbyły się konsulta-
cje społeczne w Rychlikach, na 
których do publicznego wglądu 
wyłożono wstępny projekt prze-
budowy drogi. Ogólnym założe-
niem było dostosowanie tej drogi 
do obecnie obowiązujących norm 
i parametrów. Zaplanowano poszerzenie dro-
gi, wzmocnienie nawierzchni, przebudowę 
skrzyżowań i obiektów inżynierskich, zamon-
towanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego. Niezbędna okazała się też wycinka 
drzew, które kolidują z przebudową drogi i – 
ze względu na zły stan zdrowotny – zagrażają 
bezpieczeństwu. 

Jest decyzja wojewody o natychmia-
stowej wykonalności

Na początku grudnia inwestor (Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich w Olsztynie) złożył do Wojewody War-

mińsko-Mazurskiego wniosek o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na 
obu projektowanych odcinkach. Decyzje o pozwo-
leniu wydano w połowie lutego 2011 r. z rygorem 
natychmiastowej wykonalności. Pod koniec marca 
br. decyzje te się uprawomocniły. Prawomocne są 
również decyzje zatwierdzające podział nierucho-
mości, które przejmowane są pod drogę, a w kwiet-
niu rozpoczęła się procedura stabilizowania znaków 

granicznych.
Prace nad drogą są już bardzo zaawansowane, co 
oczywiście wiąże się z ogromnymi nakładami już 
poniesionymi.

Zgodnie z wymaganiami Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Olsztynie inwestor przepro-
wadził szczegółową inwentaryzację drzew przezna-
czonych do wycinki pod względem występowania 
w ich obrębie chronionych gatunków roślin i owa-
dów. Stwierdzono wówczas występowanie pachni-
cy dębowej, innych bezkręgowców oraz porostów. 
Inwestor w lutym br. złożył więc do RDOŚ i GDOŚ 

wnioski o wykonanie czynności zabronionej w sto-
sunku do gatunków objętych ochroną. W marcu 
odbyły się na drodze oględziny drzew z udziałem 
RDOŚ w Olsztynie, przedstawiciela inwestora 
i biura projektowego. Decyzja miała być wydana 
do końca marca, jednak ze względu na dodatkowe 
wyjaśnienia sprawy przesunięto ją na termin póź-
niejszy.
Jeśli wycinka drzew zostanie zablokowana, przebu-

dowa drogi również. 

Dziś inwestor ma zabezpie-
czone fundusze

Dziś inwestor posiada zabezpie-
czone fundusze na przebudowę drogi 
527, a w II kwartale 2011 r. zaplano-
wał złożenie wniosku o dofinansowa-
nie inwestycji z funduszy unijnych. 
Wymóg zmiany projektu pociąga 
za sobą konieczność opracowania 
wszystkiego od początku: nowych 
uzgodnień i pozwoleń, co zajmie 
kolejne trzy lata. Nie jest też wcale 
powiedziane, że uda się tak zmienić 
przebieg drogi, by uniknąć całkowicie 
lub częściowo wycinki drzew, ponie-

waż nawet pomiędzy miejscowościami nie ma moż-
liwości poprowadzenia drogi bokiem.

Na opinię RDOŚ i ostateczną decyzję GDOŚ ws. 
drzew ma wpływ kwestia rzekomego zniszczenia 
całej populacji gatunków chronionych na terenie 
gminy. Występowania tych gatunków w zadrzewie-
niach przy innych drogach gminy Rychliki jednak 
nie sprawdzono: zwłaszcza gminnych i powiato-
wych, na terenach leśnych, skupiskach drzew i za-
gajnikach przy drogach śródpolnych. Wydaje się 
mało prawdopodobne, by cała populacja skupiła się 
na jednej drodze nr 527, a wycinka drzew miałaby 
całkowicie tę populację zniszczyć.
Więcej na strinie: www.527.cba.pl.

Aleja drzew...
(fot. A. Kulma)

Ważna sprawa dla naszej Gminy!
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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

Budowa wodociągu w Budkach 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Elblągu stwierdziła złą jakością wody z ujęcia 
lokalnego w Budkach. 

W budżecie gminy na rok 2011 przeznaczono 
240 tys. zł na budowę nitki wodociągowej ze Śli-
wicy do Budek. Tym samym wyłączone zostałoby 
ujęcie w Budkach i problem złej jakości wody był-
by rozwiązany. 
Gmina przystąpiła już do projektowania wodociągu. 
Jego trasa musi przebiegać wzdłuż drogi powiato-
wej 1185N. Jest ona najkrótsza, czyli najbardzej 
ekonomiczna. Tym bardziej, że docelowo wodociąg 
połączony zostanie z miejscowością Jelonki i utwo-
rzy system pierścieniowy.

Uzgodnienia z właścicielami...

Na przeszkodzie realizacji inwestycji mogą sta-
nąć właściciele gruntu: radny Śliwicy poprzedniej 
kadencji Grzegorz Kozak i radny obecnej rady Piotr 
Cieśla. Nie zgodzili się oni jeszcze na przeprowa-
dzenie nitki wodociągowej przez swoje grunty. 
Na inwestycję gmina złożyła już wniosek o dofi-
nansowanie z funduszy unijnych, dzięki którym 
duża część kosztów wodociągu wróciłaby do 
kasy gminnej. 
Bez zgody Cieśli i Kozaka nie można dokończyć 
projektu wodociągu w pierwotnie zaplanowanym 
kształcie, co ostatecznie wykluczy go z wniosku 
o dofinansowanie. Oznacza to, że być może nie 
uda się przeprowadzić inwestycji w bieżącym roku, 
lub  – w najlepszym wypadku – stracimy dofinan-
sowanie.

Za konserwację i eksploatację jednej lam-
py ulicznej do ubiegłego roku gminy płaciły 
około 6-7 zł. 

Gmina Rychliki za utrzymanie oświetlenia 
w 2010 r. zapłaciła 15 tys. W tym roku za konser-
wację słupów, sieci i lamp firma Energa Oświetlenie 
zażyczyła sobie 45 tys.
Wójt gminy tak ogromnej podwyżki się nie spodziewał:
– W gminie mamy zamontowanych około 300 lamp 

ulicznych. Nie stać nas na to, by tylko za gotowość 
do ich naprawiania płacić trzykrotną wysokość 
dzisiejszej ceny. Trzeba pamiętać, że do tego 

dochodzi oddzielny rachunek za prąd. Mało tego za 
normalną sytuację Spółka uznała, że co 5 lampa na 
wsi może nie świecić – mówi Henryk Kiejdo.
Na takie warunki wójt się nie zgodził i umowy na 
rok 2011 nie podpisał.

Pod naciskiem samorządowców z 6 województw, 
na spotkaniu w Ciechocinku – w którym uczestni-
czył wójt i inspektor Arkadiusz Kulma – Energa 
Oświetlenie zgodziła się na utrzymania dotychcza-
sowych stawek.
Te samorządy, które podpisały umowy z monopoli-
stą dwu-, trzykrotnie przepłaciły.

Rychliki, Rejsyty, Kwietniewo, Śliwica, Marwica, Św. Gaj, Protowo wybrały już swoich sołtysów.

W Rychlikach sołtysem ponownie został Krzysztof Ryś, w Kwietniewie Leszek Dąbrowski w Protowie 

Grażyna Pałyga. Rejsyty mają nową sołtys Wiolettę Brzozowską, a Marwica Danutę Ostrowską. Sołtysem 

Śliwicy został Grzegorz Kozak, Św. Gaju Zbigniew Jas.

Terminy wyborów w pozostałych sołectwach:

Lepno–Buczyniec 19.04.2011 r. godz. 17.30, Jelonki 20.04.2011 r. godz. 17.30, Mokajny 19.04.2011 r. 

godz. 17.30, Wysoka 29.04.2011 r. godz. 19.30, Powodowo 29.04.2011 r. godz. 17.00.

Harmonogram prac remontów cząstkowych 
dróg powiatowych na terenie gminy Rychliki.

Drogi gruntowe będą profilowane, gdy tylko ich 
nawierzchnia obeschnie.

Nr 
drogi

Przebieg drogi Termin remontu

1103N Władysławowo – 
Wikrowo – Jegłow-
nik – Gronowo 
Elblskie  – Stare 
Dolno – Powodowo

16-23.06.2011 r. 

Droga z nową 
nawierzchnią
10.04-15.04.2011 r. 

1119N Droga kraj. nr 22 – 
Karczowiska Górne  – 
Markusy – Marwica  – 
droga woj. nr 527

05-09.06.2011 r. 

1128N Nowe Dolno – Stare 
Dolno – Święty Gaj – 
gr. woj. (Bągart)

20-22.04.2011 r.

1130N Święty Gaj – 
Kwietniewo

Droga z nawierzch-
nią żwirową

1185N Jelonki – Śliwica – 
Rychliki – Gołutowo

16-18.04.2011 r. 

18-23.05.2011 r. 

1187N Rychliki – Rejsyty – 
gr. woj.

21-23.04.2011 r. 

1972N Protowo – gr. woj. 
(Porzecze)

Nawierzchnia 
gruntowa

Jak powiedział nam pracownik ZDP w Pasłęku, 
zazwyczaj opóźnień w tych pracach nie ma. Ale nie 
tylko drogi w gminie Rychliki są dziurawe. 
Gdyby jednak użytkownicy dróg powiatowych 
przebiegających przez Gminę mieli mniej cierpli-
wości niż sam zarządca drogi, podajemy nr telefonu 
do ZDP: 
55 248 24 41 i prosimy o informowanie na bie-
żąco o stanie dróg.
Przypominamy jednocześnie, że na stronie interne-
towej ZDP jest wniosek zgłoszenia szkody pojazdu 
na skutek stanu technicznego drogi powiatowej.
Szczegółowe informacje osoba zgłaszająca rosz-
czenie może uzyskać w placówce Ubezpieczyciela 
ul. Mostowa 7 (Stare Miasto) 82-300 Elbląg, 
tel. 55 235 64 54 lub zgłosić telefonicznie przez in-
folinię, dzwoniąc na numer telefonu: 801 597 597.

Stoicki spokój 
Zarządu Dróg Powiatowych

Wójt nie podpisał umowy na konserwację lamp ulicznych 
na rok 2011

Robert Szewczyk powiedział, że ekolodzy gło-
śno przedstawiają swoje argumenty. Użytkow-
nicy dróg także powinni się uaktywnić i do-
magać się swoich praw. Małgorzata Danowska 
mówiła, o tym, że droga ta nie spełnia żadnych 
norm, musi być całkowicie rozebrana i robiona 
od nowa. Eugeniusz Kogut z kolei przedstwił, 
jak ważna jest to inwestycja z punktu widzenia 
lokalnych przedsiębiorców. 
Dyrektor Zespołu Szkół w Rychlikach Elżbieta 
Biczak podziękowała za wsparcie szkół firmie 
Stolpłyt oraz BS w Pasłęku. 

Uroczystość uświetnił występ zespołu ze 
szkoły muzycznej z Elbląga, a także wystawa 
obrazów i prac lokalnych artystów.

Po części oficjalnej był czas na poczęstunek, 
przygotowany przez panie z rad sołeckich 
Kwietniewa i Jelonek, okazja do dyskusji, za-
dawania pytań, wymiany doświadczeń.

Spotkanie z przedsiębiorcami cd. z str. 1

Rozmowy po zakończeniu części oficjalnej
(fot. A. Kulma)

Wybory sołtysów...
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W pierwszym kwartale bieżącego roku od-
były się zebrania sprawozdawczo-wyborcze 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Na zebraniach postanowiono:
- przyjąć sprawozdania z działalności za rok 2010
- przyjąć sprawozdania finansowe za rok 2010
- przyjąć sprawozdania Komisji Rewizyjnej
- na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielić absolu-
torium Zarządowi Ochotniczych Straży Pożarnych
- zatwierdzić plan działalności i plan finanso-
wy na rok 2011.

W bieżącym roku kończy się 5-letnia kadencja 
poprzedniego zarządu OSP. W związku z tym 
wybrano nowy skład osobowy Zarządu oraz 
Komisji Rewizyjnej w poszczególnych OSP.
Zmiana składu nastąpiła w Rychlikach, Jelon-
kach oraz Kwietniewie. Druhowie ze Świętego 
Gaju pozostawili dotychczasowy zarząd bez 
zmian. Wybrano także Delegatów na Zjazd 
Oddziału Gminnego oraz Przedstawicieli do 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

X Zjazd Gminnego Oddziału ZOSP RP, podsumo-
wujący dotychczasową jego działalność, Zarząd 
Oddziału Gminnego ZOSP zwołał na 10.06.2011 r.

Do plebiscytu „Nasz super strażak” „Dzienni-
ka Elbląskiego” zgłoszone zostały jednostki OSP 
z naszej Gminy: Jelonek, Kwietniewa, Rychlik, 
Świętego Gaju. 
Głosowanie potrwa do 2.05.2011 r. Głosować moż-
na za pomocą kuponów drukowanych w „Dzienni-
ku Elbląskim” i „Ziemi Elbląskiej” oraz za pomocą 
sms-ów.
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Stypendia 2011
Nie wszyscy potrzebujący będą mogli sko-

rzystać ze stypendium socjalnego dla uczniów 
w 2011 roku. Zadanie to do tej pory finanso-
wane było z budżetu państwa. Nowelizacja 
ustawy o finansach publicznych określa dota-
cję celową dla samorządów na realizację tego 
zadania – 80 % co oznacza, że co najmniej 
20% środków na wypłatę stypendiów trzeba 
wyłuskać z kasy samorządu. W naszej gminie 
na ten cel od stycznia do czerwca należy za-
bezpieczyć 31 244 tys zł.

Przed Wójtem Gminy następne trudne zadanie. 
Jak planować zadania inwestycyjne, gdy rząd 
przerzuca na barki samorządu zadania, nie za-
bezpieczając na ten cel środków.

Bezrobocie na terenie gminy Rychliki
Na koniec grudnia 2010 r., liczba bezro-

botnych z terenu gminy Rychliki zarejestro-
wanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Filii 
w Pasłęku wynosiła 506 osób w tym 300 ko-
biet. Od początku 2011 r. liczba bezrobotnych 
zmniejszyła się – na koniec marca wynosi 496 
osób, w tym 301 kobiet.
W 2010 r. Wójt Gminy, korzystając ze środ-
ków finansowych będących w dyspozycji PUP 
w ramach poszczególnych programów, zabez-
pieczył pracę 67 bezrobotnym w następują-
cych formach:
● stażu – 60 osób
● robót publicznych – 6 osób
● prac interwencyjnych – 1 osoba.
Pomimo dużego bezrobocia nie wszyscy bez-
robotni, którym stworzono stanowiska pracy 
docenili to. Z 67 zatrudnionych, 11 osób nie 
ukończyło pracy (6 osób zwolniono dyscypli-
narnie, 5 osób porzuciło pracę).
W tym roku PUP Filia w Pasłęku otrzymał zni-
kome środki na aktywizację bezrobotnych, tj. 
639 tys. zł (w 2010 roku 3,1 mln zł). Środki 
te przeznaczone są na różne formy zwalcza-
nia bezrobocia w gminach: Pasłęk, Godkowo, 
Młynary i Rychliki.
Pomimo tak bardzo okrojonych środków, na 
31.03.2011 r. zatrudnionych zostało 27 osób.

Bank Żywności
W ramach Europejskiego Programu Pomocy 

Żywnościowej 833 najbardziej potrzebujących osób 
z terenu Gminy Rychliki zostanie objętych dostawą 
żywności. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rychlikach podpisał porozumienie z Bankiem 
Żywności w Elblągu na rok 2011.

„Praca nie męka – przyszłość w Twoich rękach” 
W grudniu 2010 r. GOPS złożył do Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego wniosek o dofinansowanie na realizację IV 
edycji projektu systemowego pt. „Praca nie męka  – 
przyszłość w Twoich rękach”. W projekcie udział 
wezmą 22 osoby, w tym kontraktami socjalnymi ob-
jętych zostanie 17 osób długotrwale bezrobotnych. 
Do Programu Aktywności Lokalnej wytypowa-
nych zostanie 8 osób, uczniów klas gimnazjalnych 
z Zespołu Szkół w Rychlikach. W chwili obecnej 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oczekuje na 
pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz przekazanie 
środków z europejskiego funduszu społecznego.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Rychliki
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projek-
cie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie 
się 20.05.2011 r. w sali przy Bibliotece Publicznej 
w Rychlikach o godz. 10.30.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fi-
zyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projek-
tu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy 
Rychliki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 14.06.2011 r.

Nowa cena wody
Na wniosek GZK 31.03.2011 r. Rada Gminy 

uchwaliła nowe stawki za wodę i ścieki. 
Woda zdrożała o 0,14 zł, ścieki 0,20 zł. 
Podwyżka jest podyktowana wzrostem cen energii 
elektrycznej, paliw. Ceny wody nie były zmieniane 
od 2 lat.

Wolontariat uczniowski
Wojtek Pieczywek (kl. II a) i Monika Laskowska 

(kl I a) zorganizowali w szkole wolontariat. Jego ko-
ordynatorem został Dawid Oszlis. Celem akcji jest 
pomoc osobom starszym i samotnym. Wolontariu-
szem może zostać każdy chętny gimnazjalista. Ak-
cja wspiera GOPS w Rychlikach – Bożena Helwak 
i Maria Ziółkowska.

Jubileusze
Państwo Wiera i Adam Niczyporuk z Mokajn, 

Maria i Stanisław Ławrynowicz oraz Zenobia 
i Tadeusz Kiełkowscy z Jelonek zostali uhonoro-
wani medalami nadanymi przez Prezydenta RP  
„Za długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 
Urząd Stanu Cywilnego w Rychlikach 29.03.2011 r. 
zorganizował uroczystość, na której aktu wręczenia 
dokonał wójt Henryk Kiejdo przy udziale kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Danuty Rudzkiej i prze-
wodniczącej Rady Gminy Rychliki Haliny Zbróg. 
Jubilaci oprócz medali otrzymali bukiety kwiatów, 
dyplomy oraz upominki ufundowane przez Urząd 
Gminy.

BAROMETR GMINNY

3 505 486,19 zł
łączna kwota zobowiązań gminy 
na 31.12.2010 r. w tym:

2 234 375,00 zł 
zobowiązania kredytowe gminy

1 271 111,19 zł
zobowiązania z tytułu zaległych skła-
dek ZUS
 
26,47%
to wskaźnik zadłużenia gminy 

12 610 272,30 zł
to kwota zrealizowanych docho-
dów budżetowych, co stanowi 
95,21% ich planu
 
1 041 200,00 zł
wyniesie zaplanowana budowa 
sieci wodociągowej w 2011 r.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza



Zgodnie z zobowiązaniami wobec Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ci 
z Państwa, którzy korzystają z dopłat ONW mu-
szą mieć uporządkowaną gospodarkę ściekową 
na własnej posesji. 

Dlatego nadarzająca się możliwość wybudowa-
nia oczyszczalni przy częściowej pomocy Urzędu 
Gminy, jest szansą na jej uregulowanie przy nie-

wielkim nakładzie finansowym. Szacunkowy koszt 
przydomowej oczyszczalni wynosi średnio 3500 
PLN.
Zapisy na budowę Naturalnej Przydomowej 
Oczyszczalni Ścieków trwają do 22.04.2011 r.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się do 
Urzędu Gminy w Rychlikach (pokój nr 2a). 
Po tym terminie zapadnie decyzja o zakupie przez 

Urząd Gminy licencji na przydomowe oczyszczal-
nie ścieków, jednak tylko w przypadku dużego za-
interesowania z Państwa strony. Ci mieszkańcy, któ-
rzy skorzystają z oferty uzyskają bezpłatnie:
dokumentacje techniczną, pomoc przy lokali-
zacji oczyszczalnia, pomoc przy wypełnianiu 
wniosków do Starostwa, merytoryczny nadzór 
budowy.

Ochrona środowiska

Kontrola umów na odpady komunalne
Wójt Gminy Rychliki zawiadamia, że w maju, czerwcu i lipcu 2011 r. zostanie 

przeprowadzona kontrola w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Rychliki. 
Kontrolowani będą właściciele nieruchomości, którzy wedłg ewidencji Urzędu 
nie uregulowali do chwili obecnej obowiązków w zakresie posiadania umowy 
z uprawnioną firmą na odbiór odpadów stałych (komunalnych).  
  
GZK posadził 2500 drzewek na terenie całej gminy

Gminny Zakład Komunalny po okresie zimowym przystąpił do prac porząd-
kowych polegających na oczyszczeniu chodników, parkingów i placów z piasku, 
wyrównania terenów zielonych oraz placu zabaw w Rychlikach. 
Posadził ok. 2500 drzewek na terenie całej gminy.

Ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie przez GZK na terenie 
gminy Rychliki w 2010 r.

Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość [Mg]

Opakowania ze szkła 15 01 07 10,88

Opakowania po butelkach PET 15 01 02 5,850

Elektrozłom z freonem 20 01 23 0,65

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 20 01 36 4,1
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Małe zainteresowanie przydomowymi oczyszczalniami ścieków

Program usuwania azbestu

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rychliki 
na lata 2011–2016 z perspektywą do roku 2032 został uchwalony 31 marca. 

Główne cele Programu to: 
1. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. 
2. Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecno-
ścią azbestu na terytorium kraju. 
3. Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 
Cele  Programu będą  realizowane  sukcesywnie  aż do  roku 2032, w którym  
zakładane  jest oczyszczenie kraju z azbestu. 
Program tworzy nowe możliwości, m.in.: składowanie odpadów azbestowych 
na składowiskach podziemnych, wdrażanie nowych technologii umożliwiają-
cych unicestwianie włókien azbestu, pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych 
prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania. 

Do zadań samorządu  gminnego należy  współpraca z marszałkiem wojewódz-
twa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
W tym celu został opracowany „Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenuj gminy Rychliki na lata 2011–2016 z perspektywą do roku 2032”. 
Dokument w sposób przejrzysty  ujmuje  zagadnienia ściśle związane z realiza-
cją nałożonych na gminę obowiązków. Wskazuje m.in. jego cele i zadania, ramy 

prawne i polskie regulacje prawne w tym zakresie w odniesieniu do  zagadnień 
gospodarowania  azbestem  na terenie Gminy. Wskazuje  ponadto  aktualny stan 
w zakresie wyrobów  zawierających azbest oraz określa harmonogram realizacji 
programu. 

Nadrzędnym celem Programu jest bezpieczne dla zdrowia i ludzi usunięcie 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rychliki oraz zdepo-
nowanie ich na wyznaczonych składowiskach  lub unieszkodliwienie innymi  
metodami  spełniającymi wymagania najlepszych dostępnych technik. 
Celem operacyjnym programu jest: 
• Zorganizowanie, wdrożenie i sukcesywne udoskonalenie lokalnego systemu 
usuwania wyrobów zawierających azbest,
• Realizacja działań edukacyjno-informacyjnych  skierowanych do dzieci i mło-
dzieży oraz szkolenia pracowników administracji,
• Podniesienie świadomości mieszkańców gminy odnośnie zagrożeń powodo-
wanych przez wyroby zawierające azbest,
• Oczyszczenie terenu gminy z azbestu poprzez  usuwanie stosowanych od wielu 
lat wyrobów zawierających azbest, 
• Wyeliminowanie negatywnego oddziaływania azbestu na zdrowie mieszkań-
ców gminy oraz środowisko naturalne,
• Monitoring realizacji Programu w postaci ewidencji rodzaju i ilości usuniętych 
wyrobów zawierających azbest. 

Od 1 kwietnia 2011 r. trwa Narodowy Spis Powszechny 2011. Spis ten ma 
na celu zebranie kompletnych informacji na temat demografii naszego kra-
ju, struktury zatrudnienia i sytuacji mieszkaniowej. Spisane będą również 
wszystkie budynki mieszkalne i mieszkania. 

Od 1 kwietnia trwa tzw. samospis, podczas którego istnieje możliwość samo-
dzielnego spisania się przez internet. Jak podał GUS, do 20 kwietnia do godz. 
dziewiątej ankietę przez internet w Narodowym Spisie Powszechnym wypełniło 
2 mln 8 tys. osób, tym w badaniu pełnym - 1 mln 726 tys. osób, a w badaniu 
reprezentacyjnym - 282 tys. Liczba mieszkań spisanych - to 98 tys. 

Do osób, które nie mogą, nie chcą bądź nie potrafią skorzystać z formularza 
elektronicznego od 8 kwietnia będą zgłaszać się ankieterzy spisowi, którzy zbio-
rą niezbędne informacje w wywiadzie bezpośrednim. 

Podobnie jak było to już przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010, rachmi-
strzowie wyposażeni są w terminale przenośne, w których zapisują odpowiedzi 
udzielane przez respondentów. 

Na terenie naszej gminy respondentów odwiedzać będzie dwóch rachmi-
strzów. 
Pamiętajmy, ich obowiązkiem jest posiadanie przy sobie legitymacji rachmi-
strza spisowego ze zdjęciem oraz upoważnienia dyrektora US do przeprowadze-
nia prac spisowych. 
Pamiętajmy również, że podczas spisu są oni funkcjonariuszami publicznymi 
i tak są chronieni przez prawo. W przypadku wątpliwości co do tożsamości rach-
mistrzów można ją potwierdzić w Gminnym Biurze Spisowym w Rychlikach 
pod nr. tel. 55 248 81 55 wewn. 24 w godzinach pracy Urzędu Gminy lub 
784 028 670 po godzinie 15 w dzień powszedni lub w dni wolne od pracy. 

Spis powszechny



Informacje komendanta Komisa-
riatu Policji w Pasłęku 
Edwarda Szydłowskiego

Zwracam się do Państwa z prośbą o przeka-
zywanie do Komisariatu Policji w Pasłęku
wszelkich informacji i sugestii mogących 
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa 
na terenie Gminy Rychliki.

Policjanci z Komisariatu Policji w Pasłęku 
w I kwartale 2011 r. w Gminy Rychliki pod-
jęli 23 interwencje w miejscach publicznych, 
11 interwencji domowych oraz obsłużyli 6 ko-
lizji drogowych. Zatrzymanych także zostało 
6 kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwo-
ści.

Kradzieże:
Ośmiu kradzieży napowietrznej linii telefo-
nicznej między Rychlikami a Rejsytami do-
konał dziewiętnastoletni mieszkaniec Rejsyt. 
Mężczyzna był już karany za przestępstwa 
przeciwko mieniu. Udowodniono mu także 
kradzież portfela na terenie Rejsyt oraz usi-
łowanie kradzieży samochodu na terenie Pa-
słęka. Za popełnione przestępstwa czeka go 
odpowiedzialność karna przed Sądem Rejono-
wym w Elblągu. 

23.02.2011 r. Komisariat Policji w Pasłęku 

został powiadomiony o włamaniu do autobu-
su szkolnego zaparkowanego w Kwietniewie. 
Sprawcy dokonali kradzieży 145 l paliwa na 
szkodę Zespołu Szkół w Rychlikach. 

14.03.2011 r. funkcjonariusze Komisariat Po-
licji w Pasłęku zostali powiadomieni
o włamaniu do pomieszczeń gospodarczych 
należących do jednej z mieszkanek Buczyń-
ca. Dokonano kradzieży dwóch silników 
elektrycznych. Sprawca, którym okazał się 
mieszkaniec tej samej miejscowości, otworzył 
drzwi pomieszczenia dopasowanym kluczem.

30.03.2011 r. mieszkanka Rychlik zawiado-
miła dzielnicowego, że pod jej nieobecność 
z mieszkania zginęły dwa telewizory i kosiar-
ka. Sprawcą kradzieży okazał się syn zgłasza-
jącej. Utracone mienie zostało odzyskane. 

Wypadki:
25.03.2011 r., dzięki zaangażowaniu jedne-
go z mieszkańców Rychlik, zatrzymany został 
mężczyzna, który spowodował w Rychlikach 
kolizję drogową. Badanie wykazało, że miał 
on 1,06 mg/l alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Za swoje postępowanie mieszkaniec jed-
nej z sąsiednich gmin odpowie przed Sądem 
Rejonowy w Elblągu. Musi liczyć się między 
innymi z utratą uprawnień do kierowania po-
jazdami.

Zatrzymania:
8.01.2011 r. pracownicy ochrony lokalu Arena 
zatrzymali Kamil G., 12 lutego 2011 r. Bar-
tłomieja C. obaj posiadali przy sobie amfeta-
minę. 
Sprawcy odpowiedzą przed Sądem Rejono-
wym w Elblągu za popełnienie przestępstwa 
z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Oznaczenie posesji

Mając na uwadze poprawę stanu bezpie-
czeństwa oraz sprawności i skuteczności 
działania służb ratowniczych, zwracamy się 
z prośbą do mieszkańców gminy o właściwe 
oznaczenie numerów posesji przez właścicieli. 
Policjanci i służby ratownicze często nie mogą 
trafić do miejsca wzywania pomocy z powodu 
złego oznakowania posesji lub jego braku, 
a skuteczność działań w szczególności zależy 
od szybkości dotarcia na miejsce interwencji. 
Właściciel lub administrator nieruchomości, 
który nie dopełnia obowiązku umieszczenia 
w odpowiednim miejscu albo utrzymania w na-
leżytym stanie tabliczki z numerem porządko-
wym nieruchomości nazwą ulicy albo miej-
scowości podlega karze grzywny albo karze 
nagany (art. 64 par. 1 Kodeksu Wykroczeń). 

Informacje Bibioteki Publicznej 
Gminy Rychliki
Spotkanie z Wiolettą Piasecką
Autorka wielu bajek i baśni dla dzieci była gościem  
Filii biblioteki w Jelonkach 14.04.2011 r. Autorkę 
w grudniu 2010 r. gościliśmy w bibliotece w Rychli-
kach.

www.biblioteka-rychliki.pl
Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki informuje, 
że posiada swoją stronę internetową. Serdecznie po-
dziękowania dla Arkadiusza Kulmy za pomoc przy 
jej tworzeniu. 

Nowy sprzęt komputerowy
W ramach projektu: „Rozbudowa infrastruktury 
szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci 
PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim”. 
Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki została wypo-
sażona w nowy sprzęt komputerowy (3 komputery 
zintegrowane Apple i urządzenie wielofunkcyjne)
Sprzęt na początku marca 2011 r. został przekaza-
ny do Filii w Jelonkach. Obecnie Filia dysponuje 
4 komputerami (z czego 3 przeznaczone są dla po-
trzeb Użytkowników biblioteki). Biblioteka głów-
na w Rychlikach posiada 4 komputery stacjonarne 
i laptop. 

„Czytajca biblioteka”
Jedną z wielu imprez kulturalnych i edukacyjnych 
zaplanowanych przez BPG Rychliki na rok 2011. 
jest cykl spotkań biblioteki i bibliotekarzy z ucznia-
mi klas pierwszych oraz „zerówek”. Uczniowie ze 
swoimi wychowawcami raz w miesiącu (z wyłącze-
niem przerwy wakacyjnej) odwiedzają bibliotekę.

Zaproszeni goście czytają im książki, a po ich lek-
turze dzieci uczestniczą w zabawach plastyczno-ru-
chowych.
Gościem specjalnym pierwszego spotkania 23.03. w bi-
bliotece w Rychlikach była Krystyna Chojnacka-
Borosiewicz, sekretarz gminy. Na spotkaniu w Filii 
w Jelonkach 1.04. radna Krystyna Borowska.

Konkurs
Biblioteka Publiczna Gminy Rychliki ogłosiła kon-
kurs na najbardziej aktywnego czytelnika w 2011 r. 
Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa i biblio-
teki w środowisku lokalnym, zachęcanie do działań 
na rzecz biblioteki i środowiska
Konkurs trwa od 2.01. 2011 r. do 30.11.2011 r. 
Termin zgłaszania uczestnictwa do końca kwietnia 
2011 r. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki.

Bartosz Krzywda instruktorem mu-
zycznym „Chóru wujów” 

Janek Hoppen (instrumenty perkusyjne) oraz 
Bartosz Krzywda (klawisze) dołączyli do Adama 
Proszowskiego, Mariana Kamińskiego, Krzysz-
tofa Zgirskiego, Michała Fedaka tworzących ze-
spół wokalno-muzyczny „Chór wujów”.

Janek Hoppen mieszka w Pasłęku, pochodzi z 
Jelonek. Był członkiem istniejącej w latach 90-
tych kapeli „Grzesiuki” działającej pod patronatem 
Gminnego Ośrodka Kultury w Rychlikach i odno-
szącej sukcesy na ogólnopolskiej scenie.
Bartosz Krzywda – kompozytor i aranżer – jest zna-
nym w elbląskim świecie muzycznym instrumenta-
listą jazzowym (klawisze, perkusja, skrzypce). Ma 

w swoim dorobku występy z Krystyną Prońko, Ja-
rosławem Śmietaną, Jerrym Goodmanem. Opiekuje 
się również zespołami folklorystycznymi, opraco-
wuje aranżacje utworów, przygotowuje akompa-
niamenty. Z chęcią przyjął propozycję współpracy 
z „Chórem wujów”. 

W repertuarze zespołu przeważają utwory o cha-
rakterze folklorystycznym. Jednak nie są to ludowe 
popularne wykonania. Zamierzeniem „Chóru wu-
jów” jest przede wszystkim zabawa muzyką fol-
kową, wykorzystanie jej walorów i nowa aranżacja 
z poszanowaniem tradycji. Grają utwory o pocho-
dzeniu ukraińskim, rosyjskim, włoskim, irlandzkim, 
a nawet fińskim. Tłumaczeń dokonuje Marian Ka-
miński. Jest on również autorem aktualnych tekstów 
do popularnych i wpadających w ucho melodii oraz 
przygotowuje zespół od strony wokalnej. Fachowa 
opieka Bartka Krzywdy nad aranżacją i brzmieniem 
utworów dopełnia całości.

Plany zespołu obejmują przede wszystkim wy-
stępy dla społeczności lokalnej, doskonalenie 
własnego warsztatu wokalnego i instrumentalne-
go, propagowanie muzyki ludowej, a także udział 
w przeglądach oraz konkursach. Swoim zaangażo-
waniem i pasją zespół promuje gminę oraz inspiruje 
innych do aktywności w sferze kultury.

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.
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