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Informacje z życia naszej gminy

V Spotkanie z Przedsiębiorcami
Arkadiusz Kulma

Ponad 70 osób uczestniczyło w lutym w spotkaniu władz samorządowych z przedsiębiorcami.
Gospodarzami V edycji spotkania było sołectwo
Jelonki.
Wójt, Henryk Kiejdo, podkreślił, że w dużej mierze
to dzięki przedsiębiorcom w gminie żyje sie lepiej.

Wyróżnieni przedsiębiorcy

Podziękował za wsparcie i reakcję na każdy apel.
Życzył sukcesów biznesowych, bo wraz z rozwojem
przedsiębiorstw, rozwija sie gmina.
Wręczył także wyróżnienia dla:
firmy „Stolpłyt”, pani Elżbiety Michewicz oraz panom
Piotrowi Furmanowi i Arkadiuszowi Karbowskiemu.

Poza przedsiębiorcami w spotkaniu uczestniczyli
między innymi: wicestarosta Elbląski Maciej Romanowski, radni powiatowi Zbigniew Zasada oraz Zbigniew Lichuszewski, prezes Braniewsko-Pasłęckiego
Banku Spółdzielczego Zbigniew Żurkiewicz, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy Longina Prończyk,
komendant Komisariatu Policji w Pasłęku Edward
Szydłowski, radni i sołtysi.
Głos zabrali również goście: Maciej Romanowski,
Zbigniew Lichuszewski, Zbigniew Zasada.

www.rychliki.pl

Marian Podziewski w liście skierowanym do uczestników spotkania.
Uroczystość uświetnił występ zespołu „Chór Wujów”.
A przy szwedzkim stole zastawionym przez panie
z rady sołeckiej Jelonek uczestnicy spotkania mieli
okazję do wzajemnego poznania się, dyskusji, wymiany doświadczeń.
Wszystkim, którzy włączyli się w organizację imprezy, serdecznie dziekujemy.

Tego rodzaju spotkania są doskonałą okazją do
wymiany doświadczeń, podsumowania mininego
roku oraz do wytyczania zamierzeń na przyszłość. To
już V Edycja, co świadczy o popularności i potrzbie
realizacji takich przedsięwizięć – napisał wojewoda

Niech Zmartwychwstanie Pańskie
dające nam odrodzenie duchowe,
napełni nas również spokojem, wiarą
i siłą potrzebną do pokonywania trudności, a jednocześnie
pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zdrowych i radosnych,
obfitujących w ciepło
i wzajemne zrozumienie
Świąt Wielkanocnych
życzą
Wójt Gminy Rychliki Henryk Kiejdo
Przewodnicząca Rady Gminy Rychliki Halina Zbróg

Występ „Chóru Wujów”

Informacje z gminy
Sesja Rady Gminy
Posiedzenie Rady Gminy Rychliki odbyło się 30 marca 2012 r.
Radni między innymi podjęli uchwały w sprawie:

„Gzella”, Tomasza Wiczarskiego i Leszka Kwiatkowskiego, wyróżnienia przyznanego podczas V edycji Spotkania z Przedsiebiorcami.

udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Elbląskiemu w zakresie wykonania projektu remontu drogi nr 1185 od Rychlik
do Gołutowa (I etap), przyjęli „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi” na
rok 2012, zatwierdzili taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków, dopłaty do ceny
1m³ dostarczonej wody, wsparcia w utrzymaniu i funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, wyrazili zgodę na
wyodrębnienie środków w budżecie gminy
stanowiących fundusz sołecki.

W odpowiedzi na interpelacje radnych
wójt wyjaśnił, jakiej pomocy gmina
udzieliła pogorzelcom:

– Został zwołany sztab antykryzysowy,
przygotowano pomieszczenia z dostępem
do urządzeń sanitarnych. Dwie poszkodowane rodziny zdecydowały się jednak
zamieszkać u rodziny, jedna zamieszkała
w świetlicy wiejskiej.
Gmina zapewniła niezbędną żywność
i meble, wypłaciła zasiłki pieniężne.
Na stronie internetowej Gminy Rychlik
i „Gazety Pasłęckiej”, a także na spotkaniu
z przdsiębiorcami zwrócilismy się z apeObradom rady przysłuchiwali się sołtysi,
Sesja Rady Gminy
lem o pomoc.
przewodniczący rad sołeckich, a także goNa
naszej
stronie
internetowej
udostępnione
jest konto, na które zaczęły wpłyście: komendant Edward Szydłowski z Pasłęka, Stanisław Pierzchała, z-ca dyr.
wać
pieniądze
na
pomoc
w
odbudowie
domu.
Udało nam się uzyskać więźbę
zarządu dróg powiatowych z Pasłęka, Wojciech Kwiatkowski, autor studium
dachową
do
pokrycia
dachu.
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Rychliki.
Miłym akcentem było odebranie przez przedstawicieli Zakładów Mięsnych

Likwidacja Szkoły Podstawowej w Jelonkach
Krystyna Chojnacka-Borusewicz

9 głosami „za” do 5 „przeciw” Rada Gminy Rychliki zadecydowała o likwidacji
Szkoły Podstawowej w Jelonkach.
Była to bardzo trudna decyzja, która wymagała wielu analiz. Nie zabrakło też
rozmów i spotkań z rodzicami oraz nauczycielami.
Głównymi czynnikami przemawiającymi za zasadnością tej decyzji były:
bezpieczeństwo dzieci, systematycznie malejąca liczba uczniów, ekonomia oraz
baza dydaktyczna.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są w 3 budynkach, które wymagają remontów.
Zarówno główny dwupiętrowy budynek, jak i klasa dla dzieci z oddziału „0” nie
posiadają odrębnych wyjść ewakuacyjnych.
Znaczenie ma także czynnik ekonomiczny, ponieważ wydatki na 1 ucznia
w Szkole Podstawowej w Rychlikach wynoszą 6 764, 88 zł, natomiast w Szkole Podstawowej w Jelonkach aż 15 734, 85 zł. Pomimo tak dużych nakładów
na jednego ucznia w Jelonkach, baza dydaktyczna i sportowa Zespołu Szkół
w Rychlikach daje zdecydowanie większe możliwości dla uczniów i nauczycieli.

40 miejsc pracy w 2012 roku przy wsparciu
Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu

Gospodarka ściekowa w Gminie

Krystyna Chojnacka-Borusewicz

Gospodarka ściekami w gminie Rychliki to jeden
z największych problemów. Ścieki odprowadzane
są w większości do istniejących szamb, nie zawsze
szczelnych. Często także wylewane są na terenie
własnego gospodarstwa lub do przydrożnych rowów. Powoduje to stałą degradację środowiska
naturalnego, a szczególnie skażenie gruntu i wód
gruntowych.
Obecnie na ukończeniu są prace projektowe oczyszczalni ścieków przy osiedlu mieszkaniowym „Podleśna” w Rychlikach. W najbliższym czasie będzie
opracowywana dokumentacja projektowa dla Powodowa i Protowa. Po świętach zostanie ogłoszony
przetarg na budowę kanalizacji w centrum Rychlik.

16.02.2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu odbyło się spotkanie w celu określenia potrzeb
aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Wójt Gminy zgłosił zapotrzebowanie na 40 stanowisk pracy. Pierwsze osoby pracują już od marca.
Kolejne miejsca pracy będą tworzone w kwietniu,
maju i czerwcu.
Wodociąg
Gołutowo–Dziśnity–Lepno–Buczyniec
Robert Cytrycki

Dokumentacja na realizację budowy sieci wodociągowej
Gołutowo–Dziśnity–Lepno–Buczyniec jest już gotowa
od kilku miesięcy.
W budżecie Gminy na inwestycję zabezpieczono 1 645 000 zł.
Czekamy jednak na ogłoszenie konkursu na dofinansowanie zadania przez Urząd Marszałkowski. Biorąc udział w konkursie, mamy szansę uzyskać około
50-procentowy zwrot poniesionych kosztów.
To umożliwi nam realizację kolejnych zadań z zakresu
wodociągowania gminy. Na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę jest też projekt wodociągu Rychliki kolonia (w stronę Rejsyt).

Arkadiusz Kulma

Projekt drogi 1185N
Robert Cytrycki

Wójt Gminy Rychliki wraz z radnym powiatowym Zbigniewm Zasadą od dłuższego czasu zabiegają o remont drogi powiatowej 1185N. Szansą na przyspieszenie inwestycji
jest Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, który
zakłada współpracę gminy i powiatu w tym zakresie.

Wójt przygotował projekt uchwały i zabezpieczył na ten cel
w budżecie gminy 120 000 zł. Na ostatniej sesji radni podjęli
uchwałę warunkującą dalszy etap prac.
Dokumentacja będzie wykonana jeszcze w bieżącym roku.
Całkowity koszt inwestycji i udziału gminy będzie znany po
wykonaniu projektu. Jeśli zamierzenie otrzyma niezbędną
ilość punktów i zakwalifikuje się do dofinansowania, realizacja remontu drogi powinna zostać zakończona w 2013 roku.

Dożynki Powiatowe 2012 w Rychlikach
Tomasz Kucej

Dożynki Powiatowe odbędą się w Rychlikach 15
września. Święto Plonów rozpocznie msza święta,
którą odprawi biskup Józef Wysocki.
Nie zabraknie też występów ludowych zespołów
artystycznych oraz atrakcyjnych zabaw. Całości
dopełni wieczorny występ gwiazdy muzycznej.
Organizatorami Dożynek Powiatowych są: Rada
i Wójt Gminy Rychliki, Rada Powiatu Elbląskiego
i Starosta Elbląski przy współpracy z Radami
Sołeckimi.

Warunkiem jest wykonanie przez gminę projektu budowlano-wykonawczego.

Głos Rychlik – kwartalnik redagowany przez pracowików Urzędu Gminy Rychliki

2

Budżet Gminy
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Podsumowanie budżetu 2011 roku
Małgorzata Klepacz-Ciąćka

31 grudnia 2011 r. dochody budżetowe gminy wynosiły 13 294 761 zł, a wydatki 13 182 261 zł.
Wskaźnik zadłużenia wynosił 20,42%.
W roku 2011 dochody budżetowe zrealizowane
zostały w wysokości 12 872 974,68 zł, co stanowi
96,83% ich planu, wydatki budżetowe natomiast
w wysokości 12 173 714,96 zł, co stanowi 92,35%
planu. Wykonanie budżetu za ten okres roku 2011
zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie
699 259,72 zł, z czego 112 500 zł przeznaczono na
spłatę rat kredytu bankowego.

Informacje o budżecie na 2012 rok
Podczas styczniowej Rady Gminy Rychliki radni
jednomyślnie przyjęli budżet Gminy Rychliki na rok
2012 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Rychliki na lata 2012–2018.
Dokumenty te zakładają:
Dochody budżetowe w wysokości 12 426 706,00 zł,
z czego: dochody bieżące to 11 933 906,00 zł (96%)
oraz dochody majątkowe w wysokości 492 800,00 zł
(4%).
Wydatki budżetowe w wysokości 13 181 903,00 zł, z czego:
wydatki bieżące w wysokości 10 943 316,00 zł (83%)
oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 238 587,00 zł
(17%).

W roku 2012 zaplanowano następujące
zadania inwestycyjne:
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz
z budową oczyszczalni ścieków
w Powodowie

180 000 zł

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz
z budową oczyszczalni ścieków
w Protowie

30 000 zł

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Gołutowo–Dziśnity–
Lepno–Buczyniec I ETAP

1 645 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr
1185N na odcinku Rychliki–Gołutowo

120 000 zł

Budowa chodnika w Dymniku

150 000 zł

Budowa wjazdu wraz przepustem
w Jelonkach

14 000 zł

Wykonanie ogrzewania świetlicy
wiejskiej w Świętym Gaju (w ramach
funduszu sołeckiego)

14 157 zł

Modernizacja podłogi w świetlicy
wiejskiej w Kwietniewie (dotyczy
funduszu sołeckiego)

14 000 zł

Zakup garażu z blachy akrylowej do
Jelonek (dotyczy funduszu sołeckiego)

6 000 zł

Ogrodzenie terenu w Rychlikach
(dotyczy funduszu sołeckiego)

4 500 zł

Zakup urządzeń do fitnessu na świeżym powietrzu w Rychlikach (dotyczy
funduszu sołeckiego)

22 930 zł

Zakup placu zabaw do Powodowa
(dotyczy funduszu sołeckiego)

7 000 zł

Deficyt budżetowy w wysokości 755 197,00 zł.

Zakup altany do Śliwicy (dotyczy
funduszu sołeckiego)

6 000 zł

Przychody budżetu w wysokości 980 197,00 zł (tzw.
wolne środki), rozchody w wysokości 225 000,00 zł
(spłata kredytu).

Ogrodzenie boiska w miejscowościach
Protowo i Krupin (dotyczy funduszu
sołeckiego)

9 000 zł

2 222 587 zł

Łączna kwota zobowiązań Gminy Rychliki 31 grudnia 2012 roku dotyczyć ma zobowiązań kredytowych w kwocie 1 896 875 zł, co w stosunku
do planowanych rocznych dochodów stanowi
wskaźnik zadłużenia gminy 15,71%.
– W dobie dzisiejszego
kryzysu mamy bardzo
bezpieczny poziom zadłużenia. A pamiętamy,
że jeszcze 2006 r. Gmina Rychliki była jedną
z najbardziej zadłużonych
gmin w Polsce, wskaźnik
zadłużenia wynosił 68,10% – podkreśla wójt, Henryk Kiejdo.
Zdecydowanie najwięcej środków budżetowych
pochłania oświata. To dla nas największe, najważniejsze i najtrudniejsze zadanie. W tym roku wydamy na ten cel prawie 4,5 mln zł. Przypomnę, że do
subwencji oświatowej gmina dopłaca z własnych
środków 1,5 mln zł. Dlatego, jesli chcemy zapewnić
dzieciom dobre warunki nauczania, musimy przeorganizować model zarządzania oświatą w gminie.
Każda decyzja będzie wiązała się z wyrzeczeniami,
ale nie może to się odbyc kosztem poziomu nauczania. A tak zapewne by było, gdybyśmy utrzymali
szkołę w Jelonkach, a jedynie połączyli tam klasy.
Środki funduszu sołeckiego są przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi Gminy. Mają służyć poprawie warunków życia
mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju
gminy. Wysokość funduszu sołeckiego w budżecie
Gminy na 2012 r. to 194 785 zł. To jest znacząca
kwota. Zależy mi na tym, by mieszkańcy, decydując
o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego, jak
najlepiej wspierali rozwój swojej wsi.
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Informacje z Gminy
Przetarg na Chodnik w Dymniku

Świętym Gaju, Jelonkach, Marwicy.

Robert Cytrycki

Strażakom Państwowej Straży Pożarnej w Pasłęku, Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Jelonek i Rychlik.

Budowa ok. 280 metrów nowego chodnika (od
przystanku przy drodze 527 do budynku pana
Pinieckiego), przełożenie i wyrównanie płyt
yombo na drodze poprawi nie tylko estetykę
miejscowości, ale przede wszystkim ułatwi
mieszkańcom poruszanie się drogą. Przetarg
na inwestycję został już ogłoszony, a wyłoniony wykonawca zrealizuje zaplanowane zadanie od maja do lipca bieżącego roku.
Lokalne podtopienia w gminie
Arkadiusz Kulma

Zbyt szybkie topnienie śniegu spowodowało
w lutym lokalne podtopienia w gminie.

Wszystkim księżom z gminnych parafii oraz
firmom i osobom indywidualnym, które okazały serce.
Plac zabaw w Krupinie
Arkadiusz Kulma

W maju w Krupinie zostanie urządzony plac
zabaw. Zamontowany będzie między innymi:
zestaw zabawowy, huśtawka ważka, huśtawka
podwójna.
Rejsyty dają przykład
Anna Dymytryszyn

Dorośli i dzieci wzięli udział w sprzątaniu wsi.
Po sprzątaniu było wspólne ognisko z kiełbaskami. Z funduszu sołeckiego w Rejsytach zostały zakupione materiały budowlane remont
świetlicy, w który bardzo zaangażowała się
młodzież.
Informacja o wynikach przetargu
Maria Kużel

W Marwicy po udrożnieniu zamarzniętego
przepustu, zostało zlikwidowane rozlewisko
koło domu pana Sowińskiego.
W Buczyńcu mieszkańcy, pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego ułożyli około
100–150 worków z piaskiem przy domu pani
Rogalskiej.
Strażacy także wypompowywali wodę z zalanych piwnic w Rejsytach, Świętym Gaju i Jelonkach.
Pomoc pogorzelcom
Barabara Winiarczyk

Cztery rodziny ucierpiały w lutym bieżącego
roku w pożarach, do których doszło w Kwietniewie i w Wysokiej.
Wójt Gminy Rychliki i Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rychlikach udzielili
wsparcia finansowego i rzeczowego tym rodzinom ze środków własnych Gminy Rychliki.
Rodzinom dotkniętym tragedią w najróżniejszy sposób pomagali ludzie dobrej woli z gminy i okolic.
Wójt Gminy Rychliki Henryk Kiejdo oraz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składają
serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, sponsorom oraz osobom bezpośrednio
zaangażowanym w niesieniu pomocy finansowej, żywności, odzieży, środków czystości,
mebli, urządzeń AGD, transportu.
W szczególności dziękujemy: Radom Sołeckim w Kwietniewie, Wysokiej, Rejsytach,
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Rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż autobusu szkolnego. Cena wywoławcza wynosiła: 59 700 zł. Wadium wpłaciło 11 firm i osób.
Cena sprzedaży wyniosła: 111 000 zł.
Zbiórka odpadów w 2011 roku
Roman Dziewulski

Urząd Gminy w Rychlikach informuje, że
w 2011 roku na terenie gminy Rychliki zebrano i przekazano do recyklingu następujące
ilości odpadów:
elektrozłom 3,8 t, szkło 17,32 t, butelki PET
6,64 t. W najbliższym czasie w kolejnych
miejscowościach zostaną ustawione kosze do
selektywnej zbiórki odpadów.
Cena wody
Od 1 kwietnia 2012 o 13 groszy wzrasta cena
wody oraz o 20 groszy ścieków. Podwyższka
jest spowodowane wzrostem cen energii.
Zdarzenia zarejestrowane w USC w Rychlikach od 1.01.2012 roku
Danuta Rudzka

Urodzenia: 2, małżeństwa: 3, zgony: 6.
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńsk i e g o
w USC obchodzić będzie 6 par.
Uwaga właściciele psów
Maria Kużel

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy właściciel psa powinien zapewnić mu pomieszczenie, które będzie go chronić przed

zimnem, upałami, opadami. Pies powinien
mieć swobodę i dostęp do światła dziennego,
zapewnioną karmę oraz stały dostęp do wody.
Zabrania się trzymania zwierząt domowych
na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby.
Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
Właściciel psa ma obowiązek zaszczepienia
zwierzęcia przeciwko wściekliźnie 30 dni od
ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie powtarzane nie rzadziej niż co 12
miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest
zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub
ograniczenia wolności.
Właściciele psów rasy uznawanej za agresywną powinni pamiętać, że utrzymywanie takiego psa wymaga zezwolenia organu gminy.
Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze
odpowiada jego właściciel.
Rewolucja smieciowa za pasem
Arkadiusz Kulma

Uchwalona przez Sejm ustawa z 1 lipca 2011 r.
(Dz. U. Nr 152, poz. 897), nakłada na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi.
Najważniejsze zmiany czekają nas w 2013 r.,
ale już dzisiaj intensywnie się do nich przygotowujemy.
Zgodnie z nowymi regulacjami odpowiedzialność za całokształt gospodarki śmieciowej we
wszystkich miejscowościach ponosić będzie
samorząd, który m.in. będzie wykonywać
takie zadania jak:
1 stworzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmującego wszystkich
właścicieli nieruchomości na terenie gminy,
2 nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi, w tym koordynacja odbiorów odpadów
od właścicieli nieruchomości,
3 organizacja odbioru papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji.
Mieszkańcy będą ponosić comiesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie ustalona przez Radę Gminy
w drodze uchwały. Będzie ona zależeć:
od liczby mieszkańców, powierzchni nieruchomości, zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego.
Gmina wybierze jeden sposób z tych wskaźników i poinformuje o sposobie naliczenia opłaty w jednkowy spoób dla wszystkich mieszkańców.
Z ww. opłaty gmina będzie musiała pokryć
wszelkie koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

Wiadomości ze szkoły
Bezpieczni na drodze
Gabriela Żylis

Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozpoczął się testem
wiedzy o ruchu drogowym. Kolejnym etapem dla młodzież ze SP
w Jelonkach i ZS w Rychlikach była jazda rowerowa w mobilnym
miasteczku ruchu drogowego.
Zawodników oceniał mł. aspirant Zbigniew Rudziński i Andrzej Szponar.
Jazda rowerem po miasteczku polegała na przejechniu wylosowanej
trasy zgodnia z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
Ostatnią konkurencją była jazda po torze sprawnościowym.
Wyniki w szkołach podstawowych:
1.
Bartosz Furman – SP Jelonki
2.
Radosław Wiktor – SP Rychliki
3.
Radosław Ciarciński – SP Rychliki
Wyniki w gimnazjum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adrian Bąk – klasa III
Adrian Cichocki – klasa II
Daniel Musiński – klasa III
Dawid Drapała – klasa III
Kamil Licznerski – klasa III
Jacek Brzozowski – klasa III

Rowerowe miasteczko

Najlepszą znajomością przepisów ruchu drogowego wykazał się Adrian Cichocki (gimnazjum) oraz Angelika Bąk (szkoła podstawowa). Dla zwycięzców turnieju
puchary ufundował wójt Henryk Kiejdo. O nagrody zatroszczył się dyrektor WORD Zbigniew Lichuszewski. Turniej przygotowali i prowadzili: Andrzej Szponar,
Jacek Tuński, Zbigniew Rudziński oraz Joanna Sertel. Życzymy wszystkim sukcesów na szczeblu powiatowym. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie zaprocentuje w przyszłości.

Stypendia dla uczniów
Zespołu Szkół w Rychlikach
Gabriela Żylis

Po raz pierwszy w naszej szkole przyznane zostały stypendia uczniom, którzy osiągnęli w I semestrze wysokie wyniki w nauce i sporcie.
Projekt regulaminu opiniował Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców. Po akceptacji wójta oraz
Gminnej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku
zapisy Regulaminu weszły w życie.
Czworo uczniów ze Szkoły Podstawowej oraz

Na zimowisku w Zakopanem
Dawid Oszalis

Konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich
uczniowie Zespołu Szkół w Rychlikach oglądali
w Zakopanem.

ośmioro uczniów z Gimnazjum 8.03.2012 r. otrzymało stypendia za osiągnięcie średniej powyżej 5,0
ze wszystkich przedmiotów.

Natalia Czarnecka, Wiktoria Marek-Ryś, Martyna Białek,
Adrian Cichocki, Monika Laskowska, Wojciech Pieczywek, Dawid Olejnik, Marta Cieślik (z gimnazjum).

Siedmiu chłopców ze Szkoły Podstawowej oraz
pięć dziewcząt z Gimnazjum
otrzymało stypendia za szcze24 uczniów
gólne osiągnięcia sportowe i reotrzymało
prezentowanie szkoły na zawostypendia
dach powiatowych i rejonowych.

Pierwsi stypendyści
Stypendia naukowe otrzymali:
Kacper Drzazga, Karolina Hałuszczak, Patrycja Matusewicz, Weronika Statek (ze szkoły podstawowj).

Stypendia sportowe otrzymali:
Bartosz Czarnecki, Adrian Kozłowski,
Adrian Mikołajczyk, Marcel Wilejto, Krystian Maciszak, Jarosław Lender, Dawid
Zasada (ze szkoły podstawowj).

Kamila Mikołajczyk, Angelika Kozłowska, Patrycja Bona, Weronika Banaszek, Alicja
Łuczkiewicz (z gimnazjum).

Zimowwisko odbyło się pod hasłem zajęć
integracyjno-profilaktycznych. Młodzież
uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez terapeutę – Beatę Ziębicką.
Uczniowie, pod opieką Eweliny Hoszwy, Małgorzaty Rogalskiej
oraz Dawida Oszalisa, odwiedzili Tatrzański Park
Narodowy, udali się kolejką
linową na Kasprowy Wierch
w Tatrach Zachodnich, wjechali koleją linowo-torową
na Gubałówkę, a także odwiedzili trzykrotnie Krupówki.
Dzięki dopingowi naszych uczniów
22–23 stycznia polscy skoczkowie zajęli wysokie miejsca podczas konkursu
Pucharu Świata, a Kamil Stoch odniósł
swoje pierwsze pucharowe zwycięstwo

w karierze.
Przez 4 dni uczniowie trenowali jazdę na nartach,
pokazując miejscowym, że Rychliki także potrafią
uprawiać sporty zimowe.
Jeszcze w trakcie podróży powrotnej, uczniowie
stwierdzili, że z pewnością wrócą do Zakopanego.
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Bezpieczeństwo
Głupota czy brak wyobraźni?
A może celowe działanie?

Prezesi OSP podsumowują rok

Nie wypalaj traw!

Tomasz Marcinkowski

Arkdiusz Kulma

Edward Szydłowski

Prezesi poszczególnych jednostek OSP przedstawiali
w lutym sprawozdania z działalności za ubiegły
rok oraz plan działalności na rok bieżący.

Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, lecz
także niedozwolone. Określają to odpowiednie
zapisy prawne.

Liczba członków zwyczajnych, honorowych
i wspierających to 127 druhów i druhen.

Zgodnie z art. 45 ustawy „zabrania się
wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach,
nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych,
szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów
i trzcin”. Art. 59: „Kto wypala roślinność na
łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach,
pasach przydrożnych, szlakach kolejowych,
w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze
aresztu lub grzywny”.

komendant Komisariatu Policji w Pasłęku

W Kwietniewie, Dymniku i przy drodze między Jelonkami a Rychlikami spłonęły stogi.
We wszystkich przypadkach najprawdopodobniej doszło do celowego podpalenia lub
zaprószenia ognia.
To wskazuje, że na terenie gminy Rychliki
mógł pojawić się piroman.
Od 5 miesięcy Komisariat Policji w Pasłęku
prowadzi postępowanie w tej sprawie. Do tej
pory nie udało się jednoznacznie ustalić osób
odpowiedzialnych za te czyny.
Zwracamy się z prośbą o przekazywanie do tutejszej jednostki policji wszelkich informacji
na ten temat. Mamy nadzieję, że wspólnie uda
się nam ustalić sprawcę podpaleń i zapobiec
kolejnym nieszczęściom.
Za przekazanie informacji mogących doprowadzić do ujęcia sprawcy podpaleń przewidziana jest nagroda pieniężna.
Wszystkim pragnącym pomóc zapewniamy
anonimowość. Informacje można przekazywać, dzwoniąc pod numer alarmowy 997 lub
do dyżurnego KP w Pasłęku: 55 249 99 00 albo
drogą elektroniczną na stronie Komendy Miejskiej Policji w Elblągu pod adresem http://
www.elblag.policja.gov.pl/, zakładka „Przekaż
informację”.

W 2011 r. druhowie Ochotniczej Straży
Pożarnej wyjeżdżali do zdarzeń 59 razy:
15 pożarów, 44 zagrożeń miejscowych –
wypadków, kolizji drogowych, lokalnych
podtopień, zwalonych pni drzew, usuwania
gniazd os i szerszeni.
W zeszłym roku jednostki wzbogaciły się
o 6 nowych aparatów powietrznych wraz
z sygnalizatorami bezruchu, torbę medyczną
PSP R1 wraz z noszami i zestawem szyn do
usztywniania złamań oraz długo oczekiwany
sprzęt
ratownictwa
technicznego
firmy
Holmatro.
Sprzęt
pozyskaliśmy
dzięki
dotacjom z funduszy Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w ramach
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
oraz wsparciu finansowym Urzędu Gminy
w Rychlikach.
Do pozyskania dotacji na sprzęt ratownictwa
technicznego przyczynił się komendant Miejski
PSP w Elblągu st. bryg. Tomasz Świniarski.
Koszt pozyskanego sprzętu wyniósł około
71 000 zł.

Wypalania traw zabrania też: Ustawa z 8
września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr
56, poz. 679 z późn. zm.): „W lasach oraz na
terenach śródleśnych, jak również w odległości
do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i
czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo,
a w szczególności: rozniecenia poza miejscami
wyznaczonymi do tego celu przez właściciela
lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego
płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby
i pozostałości roślinnych.
Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które
doprowadziły do czyjejś śmierci lub powstania
strat materialnych.

Kultura - Społeczeństwo - Sport
Informacje Bibioteki Publicznej
Gminy Rychliki
Katarzyna Hałuszczak

Spotkanie autorskie w BPG Rychliki
Spotkanie ze Zbigniewem Masternakiem – prozaikiem,
autorem scenariuszy filmowych i dramaturgiem odbyło
się 21 marca 2012 r. w sali przy BPG Rychliki.
Spotkanie połączone było z pokazem filmu „Księstwo”, którego scenariusz powstał na podstawie trzech
powieści napisanych przez Zbigniewa Masternaka.

Ferie w bibliotece
W ferie w sali przy bibliotece w Rychlikach dzieci obejrzały adaptację „Złotej rybki” Aleksandra Puszkina.
Spektakl w wykonaniu aktorów Studia Małych Form Teatralnych z Krakowa zachwycał oryginalną scenografią
oraz przepięknymi strojami.

Otwarcie siłowni w Rychlikach
Arkadiusz Kulma

Dwa dni w tygodniu czynna jest siłownia w budynku szkolnym koło poczty: poniedziałek: 15:00 – 20:00, czwartek: 17:00 – 20:00. Zapraszamy do ćwiczeń pod okiem
trenera.

Zapraszamy na II Wojciechowy
Przegląd Chórów w Świętym Gaju
W styczniu 2012 r. odbyły się II Nieszpory
Wojciechowe, a już 22 kwietnia w Świętym
Gaju o godz. 12.30 odbędzie się II Wojciechowy
Przegląd Chórów.
Chór Buczyna z Gminy Rychliki, Chór z parafii
pod wezwaniem bł. Jerzego Matulewicza z Pasłęka, Chór Cermen Gregorianum z Parafii Św. Józefa
w Pasłęku oraz Zespół kleryków z Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie wzięły udział w II Wojciechowych Nieszporach
Kolędowych.
Chóry zachęciły uczestników do wspólnego śpiewania, a zespół z Pieniężna zafascynował przybyłych
gości wykonaniem znanych kolęd w języku francuskim i węgierskim.
Po występach ksiądz Mirosław Bułecki, pani Danuta Żółtowska oraz wójt Henryk Kiejdo wręczyli
zespołom pamiątkowe tablice przedstawiające scenę
z kaźni św. Wojciecha.
Po części oficjalnej uczestnicy przenieśli się do
Domu Pielgrzyma na poczęstunek przygotowany
przez panie ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Świętego Gaju i miejscowe gospodynie.
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