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Zakup nowoczesnego samochodu strażackiego zwiększy
bezpieczeństwo w Gminie Rychliki

Gaszą pożary, ratują ofiary wypadków drogowych, likwidują skutki klęsk żywiołowych. Zwykle pierwsi docierają na miejsce zdarzenia i udzielają pomocy przedlekarskiej. – Nowy samochód to skuteczniejsze działanie jednostki OSP Jelonki.
Tomasz Marcinkowski

Wiesław Walewski
Naczelnik OSP w Jelonkach

Po
dobudowaniu
drugiego boksu garażowego w remizie OSP w Jelonkach wystąpiliśmy
z prośbą do wójta
o wygospodarowanie środków finansowych na zakup nowego
wozu bojowego. W 2013 r. wójt wraz z Radą
Gminy przyznali kwotę 200 tys. zł na zakup
auta. Znaleźliśmy odpowiedni pojazd, ale
cena opiewała na blisko 250 tys. zł. Poprosiliśmy więc o zwiększenie tej kwoty, na co wójt
i Rada Gminy wyrazili zgodę. 29 marca sfinalizowaliśmy zakup nowego wozu bojowego.
Henryk Kiejdo
Wójt Gminy Rychliki

Nowy samochód OSP Jelonki, fot. ze strony internetowej ospjelonki.duu.pl

Nowoczesny, dobrze wyposażony samochód
pozwoli druhom OSP Jelonki prowadzić samodzielne działania ratowniczo-gaśnicze
i działania w zakresie ratownictwa technicznego i medycznego.
Parametry wozu
Pojazd ma podwozie MAN-a, z napędem
4x4, o mocy 220 KM. Kabina jest 6-osobowa. Zbiornik wody ma pojemność 3000 litrów,
a zbiornik na środek pianotwórczy – 300 litrów. Dzięki czemu z samochodu gaśniczego
można podać prąd piany o żądanych przez
ratowników parametrach. Autopompa ma
wydajność 2000 litrów na minutę i umożliwia
ssanie wody z głębokości 1,5 m w czasie 30

Radosnych, pełnych spokoju
i zdrowia Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
życzą
Henryk Kiejdo

Halina Zbróg

Wójt

Przewodnicząca

Gminy Rychliki

Rady Gminy Rychliki

sekund, z głębokości 7,5 metra w czasie 60
sekund.
Działko wodno-pianowe ma wydajność
1600 dm3/min. Samochód posiada urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne
i dźwiękowe, oświetlenie zewnętrzne i pola
pracy wokół samochodu oraz dodatkowe
oświetlenia umożliwiające pracę w terenie
podczas trudnych warunków atmosferycznych. Pojazd wyposażony jest w maszt oświetleniowy z reflektorami o mocy 4x500 W
z pneumatycznym wysuwaniem, co umożliwi
penetrację terenu w warunkach nocnych.
Środki na zakup nowego wozu pochodzą
w całości z budżetu Gminy Rychliki.

Poprawa życia mieszkańców
następuje
przez inwestycje infrastrukturalne, ale równolegle nie możemy
zapominać o konieczności
inwestowania
w
bezpieczeństwo.
Zakup wozu dla OSP
Jelonki jest tego przykładem. Strażacy wyjeżdżają do pożarów, wypadków drogowych
i wielu nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń,
w których liczą się czasem sekundy. Mobilność, niezawodność powinny być dzisiaj
standardem. Do tego potrzebny jest dobry
pojazd, wyposażenie, a także aktywność druhów (przeszkolenie i motywacja), którzy tę
jednostkę firmują. Oczywiście, konieczna jest
także stopniowa wymiana pozostałych pojazdów, które są już wyeksploatowane.

Wesołego Alleluja!

Christus resurrexit

Inwestycje drogowe
Remont drogi wojewódzkiej nr 526 Gołutowo – Dziśnity jeszcze
w tym roku
Robert Cytrycki

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał na remont odcinka drogi Gołutowo – Dziśnity 600 tys. zł. Udział
Gminy Rychliki to 100 tys. zł.
Wójt Henryk Kiejdo od kilku lat zabiegał
o remont drogi wojewódzkiej nr 526 na terenie naszej gminy. W ubiegłym roku zadeklarował udział Gminy Rychliki w kosztach
remontu. Podczas III Sesji Rady Gminy 28
marca 2014 r. radni jednogłośnie poparli wójta
i przegłosowali uchwałę o wsparciu finansowym województwa w wysokości 100 tys. zł
na realizację zadania.
Zakres prac
W UG odbyło się już pierwsze spotkanie robocze dotyczące remontu drogi. Uczestniczyli
w nim kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Elblągu Tadeusz Ciemny, kierownik działu
drogowo-mostowego Małgorzata Michalik-Danowska, wójt Henryk Kiejdo i inspektor
Robert Cytrycki.
Omówiono zakres i zasięg robót. Według
wstępnych szacunków pieniędzy wystarczy na

remont odcinka od skrzyżowania w Gołutowie
do końca Dziśnit, czyli ok. 1300 mb. Oczywiście wszystko zależy od przetargu i ceny uzyskanej w zamówieniu – im niższa cena, tym
więcej da się zrobić.
W ramach prac planowane jest odkrzaczenie
rowów, zebranie poboczy i ułożenie dywanika
asfaltowego o szerokości 4 m, a także utwardzenie poboczy. Zarząd Dróg Wojewódzkich
musi rozliczyć inwestycję do końca września
br., więc od czerwca prace będą mogły ruszyć.
Współpraca samorządu zapewni remont
kolejnych odcinków dróg
Współpraca samorządu Gminy Rychliki
z ZDW przy przebudowie drogi 527 (przypominamy, że gmina sfinansowała przeniesienie
wodociągu wzdłuż drogi wojewódzkiej w Rychlikach) oraz wkład własny gminy w remont
odcinka Gołutowo – Dziśnity daje szanse na
kolejne inwestycje na naszym terenie. Już dziś
wójt prowadzi rozmowy na temat remontu odcinka – od Dziśnit w stronę Lepna, aż do granicy gminy przed Kanałem Elbląskim.

Inwestycje drogowe
Projekt drogi powiatowej
Rychliki – Śliwica

Zarządcy dróg na terenie gminy przystąpili
do wiosennych napraw bieżących

Robert Cytrycki

Robert Cytrycki

Na finiszu jest dokumentacja projektu
przebudowy drogi powiatowej nr 1185N
Śliwica – Rychliki.
Projekt budowlany branży drogowej i odwodnienia jest już opracowany. Trwają prace nad
projektem wykonawczym oraz dokumentacją
środowiskową związaną z inwestycją i wycinką części drzew.

Droga wojewódzka
SKANSKA, która ma w swoim utrzymaniu
drogi objazdowe, załatała pierwsze dziury na
drodze 527 od strony Dzierzgonia. Przeprowadziła już naprawy drogi powiatowej 1185N
Śliwica – Rychliki i drogi gminnej Marwica
– Barzyna.

Inwestycja, podobnie jak odcinek drogi powiatowej od Rychlik do Gołutowa, będzie
realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jej koszt
pokryje w 50% wojewoda, pozostałą część po
równo gmina i powiat.

Drogi gminne

W tym roku Zarząd Dróg Powiatowych, po
wielu zabiegach ze strony władz gminy, wyremontuje drogę Protowo – Lipiec. Dla rolników to olbrzymi skrót do Lubochowa.

Pierwsze naprawy równiarką zostały przeprowadzone na drogach Protowo – Jankowo, Rychliki – Buczyniec, Kiersity, Wopity, Jelonki
– Rodowo, Marwica kolonia. Ze względu na
opady część dróg będzie naprawiana ponownie. Utwardzono dwa fragmenty dróg wewnętrznych w Rychlikach.
Zgodnie z wcześniejszymi zobowiązaniami
jeden fragment drogi gminnej w Rychlikach
naprawi firma DOSSCHE.

W najbliższym czasie powinny ruszyć remonty cząstkowe innych dróg powiatowych,
najpilniej potrzebuje ich droga Rychliki – Rejsyty.

Wodociągi i kanalizacja

Terminy
Jeśli projektanci zakończą prace w planowanym terminie, a wniosek o dofinansowanie
zostanie złożony we wrześniu br. i otrzyma
odpowiednią liczbę punktów, remont drogi
powinien zostać przeprowadzony w przyszłym roku.

Drogi powiatowe

Budowa wodociągu Gołutowo – Dziśnity – Lepno
– Buczyniec
Robert Cytrycki

Od marca trwają prace budowy nowej sieci wodociągowej Gołutowo –
Dziśnity – Lepno – Buczyniec. Odcinki pomiędzy miejscowościami są
już praktycznie gotowe.
Najwięcej pracy będzie wymagało położenie sieci rozdzielczej w Lepnie i Buczyńcu oraz wymiana części sieci w Gołutowie. Zaangażowa-

Od wczesnej wiosny trwają prace związane z budową zjazdów na pola poza terenem
zabudowanym oraz zjazdy wewnątrz miej-

Jakie prace w najbliższym czasie?
Do poprawy są poprzewracane krawężniki
wzdłuż całej drogi, które – nie mając jeszcze właściwego podparcia z obu stron – łatwo ulegały naciskom kół czy spływającej
wody. Przed wykonawcą prace przy ciągach
pieszo-rowerowych poza terenem zabudowanym. Na koniec pozostanie ułożenie ostatnich
warstw asfaltu, malowanie oznakowania oraz
prace wykończeniowe terenu wzdłuż budowy
– umacnianie skarp rowów i poboczy humusem.

Do końca 2014 r. w Gminie
Rychliki będziemy mieli
niemal 18 km
nowej nawierzchni dróg:
2,40 km Wysoka – Powodowo
8 km Jelonki (kanał) – Rychliki
4,5 km Rychliki – Gołutowo
1,60 km Śliwica – Kąty
1,3 km Gołutowo – Dziśnity
fot. R. Cytrycki
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Kolejne projekty sieci wodociągowych
Od lutego br. trwają prace projektowe następnych odcinków sieci wodociągowych na terenie gminy. Ich realizacja będzie możliwa najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.

Połączenie sieci wodociągowej w Jelonkach z siecią Śliwica – Budki.
Projekt wodociągu Rychliki (kolonia Rejsyty). Ten odcinek był odkładany ze względu na sprawy własnościowe gruntów, przez które miała przebiegać sieć. Dzięki zeszłorocznej przebudowie drogi powiatowej
1185N i wymianie sieci wodociągowej, projekt jest zmieniany pod
względem miejsca włączenia do istniejącej sieci. Pozwoliło to ominąć
działki z nieuregulowanymi sprawami spadkowymi.

Robert Cytrycki

scowości. Wykonawca zakończył już remont konstrukcji nośnej mostu na Kanale
Elbląskim w Jelonkach. W Rychlikach są już
kształty zatok autobusowych na wysokości
remizy OSP, pracownicy kontynuują układanie chodników. Także przygotowanie odwodnienia jest na ukończeniu – na właściwych
wysokościach montowane są kratki odwadniające przy krawężnikach.

Biorąc pod uwagę zeszłoroczny I etap, czyli modernizację hydroforni
w Gołutowie, to największa inwestycja wodociągowa na terenie gminy
Rychliki.

Kwietniewo (kolonia) z podłączeniem kliku domów poza zwartą zabudową w zachodniej części Kwietniewa.

W kwietniu SKANSKA zapowiada zwiększenie ilości sprzętu i ludzi na budowie
Łagodna, a przede wszystkim późna zima
umożliwiła drogowcom w ubiegłym roku
niemal cały 8-kilometrowy odcinek drogi pokryć pierwszymi warstwami asfaltu. Ułożono też fragmenty chodników w Rychlikach,
Marwicy i Jelonkach.

nie wykonawcy pozwala sądzić, że termin 31 sierpnia 2014 r. będzie
dochowany.

Prace przy budowie wodociągu w Lepnie, fot. R. Cytrycki

Budowa kanalizacji w Powodowie
Grzegorz Nazarewicz

W maju ruszy budowa oczyszczalni ścieków,
sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej
w Powodowie. Jej koszt to 835 169 zł.
Zaplanowane jest wybudowanie:
- mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 210 RLM (równoważnej liczby mieszkańców);
- dwóch przepompowni ścieków;
- 914 m sieci wodociągowej;
- 30 przyłączy wodociągowych;
- 472 m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej;
- 254,5 m sieci kanalizacyjnej tłocznej;
- 23 przyłącza kanalizacyjne.
26 marca wójt gminy podpisał umowę z firmą ELABUD ze Spręcowa, która wygrała
przetarg.
Planowy termin zakończenia prac to koniec
sierpnia bieżącego roku.

Jeśli uda się zrealizować w bieżącym roku wszystkie inwestycje,
łączna długość gminnej sieci wodociągowej wyniesie ok. 51,5 km,
z czego 22,3 km to sieci zupełnie nowe lub wymienione na nowe.

247 mieszkańców Protowa zostanie
objętych projektowaną siecią kanalizacyjną
Arkadiusz Kulma

Biuro Projektowo-Inwestycyjne HYDRO-TERM z Malborka zaprojektuje sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków
w Protowie. Docelowo oczyszczalnia obejmie
również miejscowość Krupin.
Koszt dokumentacji to 40 221 zł.

II etap kanalizacji na osiedlu
„Podleśna”
14 lutego 2014 r. została podpisana umowa
na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla osiedla „Podleśna” w Rychlikach
(II etap). Dokumentacja obecnie jest przygotowywana do złożenia w starostwie powiatowym w Elblągu w celu uzyskania pozwolenia
na budowę.

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Urząd Gminy w Rychlikach informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór
wniosków trwa od 9.04 do 30.09.2014 r. (decyduje kolejność składania wniosków oraz ich
kompletność). Przyznawanie dofinansowania
odbędzie się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy
Rychliki nr VII/53/2013 z 30.10.2013 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rychliki, ze środków
budżetu gminy w formie dotacji celowej dla
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych”.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się właściciele posesji położonych na obszarach skanalizowanych i dla których planowana jest
budowa sieci kanalizacyjnej.
Dokumenty do pobrania na stronie internetowej UG. Wnioski należy składać w siedzibie
Urzędu.
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Wiadomości ze szkoły
261 318 zł na modernizację
oddziałów przedszkolnych dla
Zespołu Szkół w Rychlikach
Grzegorz Nazarewicz

W ramach projektu zakłada się dostosowanie
istniejących oddziałów przedszkolnych do
przyjęcia dzieci czteroletnich (od roku 2015)
i trzyletnich (od roku 2017) poprzez:
•
organizację placu zabaw (zakup poszczególnych elementów placu zabaw, wykonanie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenia);
•
dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci
(sal dydaktycznych i sal zabaw, toalet, szatni);

•
•

•

wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne,
artykuły plastyczne, gry i zabawki;
zakup sprzętu AGD do pomieszczeń
gospodarczych (odkurzaczy, froterek,
chłodziarki, zmywarki, pojemników do
segregacji odpadów, zestawów naczyń
i sztućców, itp.);
zakup sprzętu komputerowego i audio‑
wizualnego (komputerów, rzutników
multimedialnych, radioodtwarzaczy, tablic interaktywnych).

Modernizacja oddziałów przedszkolnych nie
wymaga wkładu własnego Gminy – jest w ca-

Wydarzenia
łości finansowana przez Europejski Fundusz
Społeczny w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007–2013. W marcu 2014 r.
wójt podpisał umowę o dofinansowanie projektu kwotą 261 318 zł.
Zakończenie prac planowane jest na listopad
tego roku.
Mirosław Szewczun

By podnieść bezpieczeństwo uczniów i estetykę w najbliższym czasie planujemy kompleksowo zagospodarować teren wokół budynku
szkolnego „C” (budynek przy poczcie).

Kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych informują
Informacje Biblioteki Publicznej
Gminy Rychliki
Malwina Weber

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych w Bibliotece Publicznej Gminy Rychliki
Z tej okazji mogliśmy obejrzeć wystawę poświęconą pamięci Żołnierzy Wyklętych przygotowaną przez Katarzynę Hałuszczak.

Sekretarz Gminy Rychliki
Krystyna Chojnacka-Borosiwicz

358 jest długotrwale zarejestrowanych, w tym
65 osób do 25 roku życia.

Informację z I kwartału 2014 r.
w statystykach USC

e) liczba odwiedzin w obu bibliotekach wyniosła 4417

Informacje Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

ności i dowodów osobistych od 1.01.2014 r.

f) liczba wypożyczeń w obu bibliotekach –
5 328

Bożena Helwak

g) do końca 2013 r. obie biblioteki wprowadziły do katalogu online – Program MAK PLUS
– ok. 23% księgozbioru
h) we wszystkich uroczystościach (imprezach
literackich, edukacyjnych, wystawach) przygotowanych przez BPG Rychliki w 2013 r.
wzięło udział około 1250 uczestników.
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Wystawa z okazji Dnia Panięci Żołnierzy Wyklętych, fot. M. Weber

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem
Pracy planujemy zatrudnienie: 6 osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych
(umowa o pracę na 6 miesięcy) oraz 20 osób
na staż.

d) łącznie w obu bibliotekach zarejestrowanych było 376 czytelników

Wójt podkreślił przede wszystkim wkład przedsiębiorców, którzy
w 2013 r. wnieśli do budżetu Gminy
Rychliki prawie 700 tys. zł. – Celem
tego spotkania jest między innymi
pokazanie, że Państwa pieniądze
nie są konsumowane, ale dobrze
zainwestowane. Wójt zapowiedział
również, że samorząd chce wykonywać swoje zadania tak, aby stwarzać
korzystne warunki rozwoju przedsiębiorczości.

Sławomir Jezierski – starosta elbląski,
Ryszard Zagalski – przewodniczący
Rady Powiatu i Zbigniew Zasada radny Rady Powiatu – za zaangażowanie
w realizacji projektu przebudowy drogi
powiatowej 1185N,

od lewej: Barbara Bak, Tamara Pyłypeć, Izabela Cichocka, Zdzisław Zaremba
fot. A. Kulma

30,6% – wynosi stopa bezrobocia w powiecie
elbląskim

od lewej: Zbigniew Zasada, Leszek Kwiatkowski (firma Gzella), Maciej Romanowski i Jerzy Wcisła, fot. A. Kulma

533 osoby z Gminy Rychliki były zarejestrowane na koniec lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pasłęku
51 osób z naszej gminy zarejestrował Urząd
Pracy w styczniu, 19 osób w lutym
69 osób ma prawo do zasiłku

Z tej okazji w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie sołtysów naszej
gminy. Wójt Henryk Kiejdo podziękował za pracę na rzecz rozwoju
wsi i mieszkańców, za efektywną współpracę z samorządem i zaangażowanie w codzienną działalność dla potrzeb lokalnego środowiska.
Życzył także satysfakcji i poczucia dobrze spełnionego obowiązku.
Po części oficjalnej, jak co kwartał, wójt i przedstawiciele sołectw omówili sprawy organizacyjne i potrzeby swoich miejscowości.
Sołtysi Gminy Rychliki: Iwona Cichocka, Barbara Kraska, Jacek Bąk,
Ewa Zabłocka, Tomasz Biełous, Bożena Dufka, Grażyna Pałyga, Anna
Dmytryszyn, Krzysztof Ryś, Grzegorz Kozak, Zbigniew Jas, Elżbieta
Borkowska.

Danuta Rudzka

Agata Zborowska – za zaangażowanie
i poświęcenie na rzecz osób chorych
i potrzebujących pomocy w gminie.

Szwedzki stół przygotowany przez
sołectwo Jelonki, Rychliki, Lepno,
Kwietniewo i Stowarzyszenie Jankowo
sprzyjał dyskusji, integracji środowiska oraz wymianie informacji. Uroczystość uświetnił koncert na flażoletach
uczniów z Zespołu Szkół w Rychlikach
przygotowany przez Joannę Szponar
oraz koncert zespołu Potok.

Kalendarz wydarzeń gminnych
Kwiecień
23-25 kwietnia – Egzamin gimnazjalny
25 kwietnia – Spotkanie autorskie dla dzieci z Wiesławem Piechotą
Maj
8-23 maja – Konkursy plastyczne i literackie dla dzieci w bibliotece
9 maja – Spotkanie autorskie w bibliotece z Barbarą Winiarczyk oraz spotkanie z malarką Barbarą Doroszewską połączone z wystawą obrazów
9-10 maja Uroczystości ku czci Świętego Wojciecha w Świętym Gaju
11 maja – IV Wojciechowy Przegląd Chórów w Świętym Gaju
15 maja – Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta

Informacja ze stanowiska ewidencja lud-

20 maja – Spotkanie z Teatrem Art-Re z Krakowa – Kwiat paproci,
Warkocz Królewny Wisełki

do 31.03.2014 r.
Zameldowaliśmy 7 noworodków
3 osoby zmieniły stan cywilny
4 osoby zmarły
1 osobę zameldowała się na pobyt stały
11 osób zameldowało się na pobyt czasowy
20 osób wymeldowało się z pobytu stałego
Wydaliśmy 70 dowodów osobistych

Zdzisław Kiersz – zastępca dyrektora
Agencji Nieruchomości Rolnej za długoletnią współpracę z Gminą Rychliki,

W spotkaniu uczestniczyli radni Gminy Rychliki, przedstawiciele samorządu powiatu i Urzędu Marszałkowskiego, burmistrzowie Pieniężna i Pasłęka,
a także kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi i pracownicy Urzędu
Gminy.

Malwina Weber

a) Stan księgozbioru na 31.12. – 23 914

c) BPG Rychliki prenumerowała 9 tytułów
czasopism bieżących

Przyznane statuetki są uhonorowaniem działalności i podziękowaniem
za wkład w rozwój gminy oraz tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców.

Jacek Protas – marszałek województwa za zaangażowanie i determinację
w przebudowę drogi wojewódzkiej
527,

11 marca Sołtysi mieli swoje święto

Katarzyna Hałuszczak

b) biblioteka zakupiła 500 vol. książek na
kwotę 11 237 zł

Barbara Bak, Elżbieta Cichocka,
Bogdan Mięsikowski, Marian Lisowski, Zdzisław Zaremba, Paweł
Grycko i Tamara Pyłypeć – to
przedsiębiorcy wyróżnieni przez
Wójta Gminy Rychliki na tegorocznym spotkaniu przedsiębiorców.

Mirosław Gzella i Leszek Wójcik
– za wsparcie i zaangażowanie na
rzecz rozwoju infrastruktury Gminy
Rychliki,

Podsumowanie pracy Biblioteki Publicznej
Gminy Rychliki i filii w Jelonkach w 2013 r.

- Jelonki – 9245 vol.

Malwina Weber

Szczególne podziękowania otrzymali również:

Bohaterowie Ci po zakończeniu wojny nie złożyli broni, ale nadal walczyli o Polskę wolną
i demokratyczną. Przyjmuje się, że w powojennej konspiracji niepodległościowej działało
bezpośrednio do 200 tys. ludzi, a w oddziałach partyzanckich blisko 20 tys. Przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą
reżimowi komunistycznemu.

- Rychliki – 14 668 vol.

VI spotkanie przedsiębiorców Gminy Rychliki

Czerwiec
I połowa czerwca – Eurogimnazjada
22 czerwca – Święto Straży Pożarnej

Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa w Urzędzie Gminy
fot. M. Weber
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Wydarzenia
Lokalna inicjatywa pasjonatów wędkarstwa

Podsumowanie roku w OSP

Arkadiusz Kulma

Tomasz Marcinkowski

Brzeźniak to potoczna nazwa kolonii Rychlik położonej przy drodze do
Barzyny. Znajduje się tam staw, który stał się miejscem akcji pasjonatów wędkarstwa z Rychlik i okolic.

W marcu odbyły się zebrania sprawozdawcze OSP Gminy Rychliki.
Uczestniczyli w nich wójt Henryk Kiejdo, a zarazem prezes Zarządu
Gminnego ZOSP RP, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pasłęku asp. sztab. Mirosław Czyszejuk oraz komendant gminny OSP
Tomasz Marcinkowski.

Z inicjatywy sołtysa sołectwa Rychliki Krzysztofa Rysia zebrała się
grupa osób, która postanowiła zarybić staw. Za zebrane pieniądze zakupiono około 1500 sztuk narybku. Dzięki wójtowi Henrykowi Kiejdo
staw został z jednej strony pogłębiony. Inicjatywa ta to przykład współdziałania władzy samorządowej z mieszkańcami. To przykład aktywności i zdolności samoorganizacji naszej małej społeczności.
Rybki także zostały wpuszczone do zbiorników na placu przy fontannie.

Rok 2013 w statystykach
122 – liczba członków zwyczajnych, honorowych i wspierających
50 wyjazdów do zdarzeń:
•
•

29 pożarów
19 zagrożeń miejscowych: wypadki i kolizje drogowe, zwalone
pnie drzew, usuwanie gniazd os i szerszeni
•
2 alarmy fałszywe.
Druhowie zabezpieczali uroczystości kościelne, pomagali w organizowaniu dożynek gminnych, uczestniczyli w powiatowych zawodach
sportowo-pożarniczych w Markusach i szkoleniach organizowanych
przez PSP.
Przeszkolono:
•
7 osób z zakresu ratownictwa technicznego
•
5 druhów z przyjmowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
•
4 osoby z zakresu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.
Koszt sprzętu pozyskanego z dotacji to prawie 60 000 zł
Jednostki wzbogaciły się o nowy sprzęt: ratownictwa technicznego firmy Holmatro, latarki, węże pożarnicze, szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokości, hełmy strażackie, obuwie
i umundurowanie koszarowe, bojowe i mundury wyjściowe.
Sprzęt pozyskaliśmy dzięki dofinansowaniu z funduszy Związku OSP
RP, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wsparciu Urzędu Gminy Rychliki i środków własnych OSP.

Mieszkańców Gminy
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