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Ponad 312 tys. zł na poprawę jakości kształcenia Wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski był
w Rychlikach
gościem Dożynek Gminy Rychliki
Małgorzata Klepacz-Ciąćka

Agnieszka Jundziłł

„Szkoła młodych geniuszy” – to warsztaty, które już od stycznia
2017 r. będą prowadzone w Zespole Szkół w Rychlikach. Wartość
tego edukacyjnego projektu to ponad 312 tys. zł.

– Dożynki są ukoronowaniem całorocznej pracy rolników. Dlatego
cieszę się bardzo, że tegoroczną uroczystość zaszczycili swoją obecnością wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski oraz wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski. Imponujące było
też zaangażowanie sołectw – mówił wójt Henryk Kiejdo, otwierając
uroczystość.

Projekt jest prowadzony przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zostały przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli
Będą to dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla klas 5 i 6. Ich celem ma
być rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych dziś na rynku pracy, przede wszystkim matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnch. Program jest
skierowany również do nauczycieli i rodziców. Dla nauczycieli przewidziano specjalistyczne warsztaty i szkolenia: m.in. z nowatorskich
i aktywizujących metod nauczania oraz z wykorzystania nowoczesnych
narzędzi pracy. Ich łączny koszt: 109 859,35 zł. O tym zaś jak wspierać motywację dziecka do nauki, jak zachęcać do poszerzania swoich
umiejętności oraz o sposobach rozwiązywania problemów wychowawczych dowiedzą się rodzice uczestniczący w spotkaniach.

Święto Plonów rozpoczęła dziękczynna msza święta w kościele parafialnym w Rychlikach koncelebrowana przez ks. Lecha Wasilewskiego
oraz ks. Tadeusza Pardę.
Honory starostów dożynek pełnili pani Danuta Żółtowska z Jelonek
oraz pan Eugeniusz Kogut z Powodowa.
Gośćmi tegorocznych dożynek byli również: starosta elbląski Maciej
Romanowski, wicestarosta Zbigniew Lichuszewski, wójtowie i samorządowcy gmin ościennych, dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnej
Grzegorz Kierozalski, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Elblągu Łukasz Kochan, komendant Komisariatu Policji w Pasłęku
Mirosław Suchodolski.

Przyswajanie wiedzy w atrakcyjnej formie
Uczniowie, którzy zakwalifikują się do projektu, będą również efektywnie przyswajać wiedzę, przeprowadzać eksperymenty w Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie, Centrum Nauki Experyment w Gdyni,
w Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, a na koniec
programu odwiedzą największy w Polsce rodzinny park rozrywki –
Energylandię w Zatorze. Uczestnikom zostanie zapewniony transport,
opieka oraz wyżywienie.
Wyposażenie pracowni
Środki unijne pozwolą także doposażyć pracownię komputerową i zakupić nowoczesne pomoce dydaktyczne, takie jak tablice multimedialne czy tablety dla uczniów na zajęciach.
Wkład własny Gminy będzie wniesiony w postaci użyczenia pomieszczeń oraz opieki sprawowanej na podstawie umów wolontariackich.
Projekt ma być realizowany od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Odznaczeni przez ministra, fot. A. Kulma

Odznaczenia i wyróżnienia
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Z rąk wiceministra rolnictwa oraz wicewojewody odznakę honorową „Zasłużony
dla Rolnictwa” na wniosek Wójta Gminy Rychliki otrzymali – Zdzisław Onichimowski, Jan Tyrawski oraz Jarosław Nazarewicz. Z rąk
wójta Henryka Kiejdo wyróżnienia odebrali: Grzegorz Kierozalski,
dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnej – w podziękowaniu za pomoc
w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój infrastruktury w Gminie Rychliki; Mateusz Warczak – za inicjatywę na rzecz przywracania
pamięci historycznej; Magdalena Pawłowska, Sławomir Sadliński, Dariusz Kaczor – za zaangażowania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności; Joanna Sertel – za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej;
Robert Barański, Anna Licznerska, Paweł Lemański, Maria Drzazga
– w podziękowaniu za zaangażowanie na rzecz rozwoju gospodarstwa
rolnego. Magdalena Cieśla, Alicja Kasperowicz – za zaangażowanie
oraz wsparcie Wójta Gminy w zabiegach o remont drogi powiatowej
Rychliki – Śliwica.
ciąg dalszy na stronie 6

Drogi na terenie gminy
Remont drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo – granica województwa
Robert Cytrycki

Wójt Henryk Kiejdo zabiega, by modernizacja drogi mogła się odbyć jak najszybciej. W tej sprawie w ostatnich tygodniach przeprowadził cykl spotkań.

Inwestycje na drogach wojewódzkich są realizowanie przy wykorzystaniu środków unijnych. Przebudowa ostatniego odcinka drogi nr 527
Kwietniewo – granica województwa warmińsko-mazurskiego jest przewidziana w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014–2020.
– Zarówno na spotkaniu z panem marszałkiem, które odbyło się 2 grudnia, jaki i w rozmowach z panem wicemarszałkiem, z dyrektorem
Zarządu Dróg Wojewódzkich podkreślałem katastrofalny stan drogi
i oczekiwania mieszkańców. Jako gmina mamy bardzo dobrą historię
współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Jesteśmy postrzegani
jako solidny partner w już przeprowadzonych inwestycjach. Mam zapewnienie pana marszałka, że kontynuacja remontu drogi jest zasadna
i podczas prac nad budżetem będzie brana pod uwagę – mówi wójt.
Czekamy więc na rezerwę finansową w budżecie województwa. A ja
w dalszym ciągu będę zabiegał wszelkimi dostępnymi sposobami o jak
najszybszą modernizację drogi.
Odcinek drogi po stronie województwa pomorskiego

Wójt Henryk Kiejdo na spotkaniu z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Markiem Gustawem Brzezinem, fot. Szymon Tarasewicz

Burmistrz Dzierzgonia Elżbieta Domańska zapowiedziała, że w sprawie pilnego remontu drogi w częsci województwa pomorskiego będzie
szukała pomocy u parlamentarzystów i ministrów obecnego rządu. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zamierza z własnych środków
przygotować dokumentację i kosztorys modernizacji drogi 527. Wsparcie dla drogowych działań Gminy obiecał też Związek Gmin Pomorskich. Również dzierzgońscy przedsiębiorcy zamierzają interweniować
w tej sprawie u marszałka.

200 sadzonek lipy przy drodze wojewódzkiej nr 527

Walka z ciężarówkami

Agnieszka Jundziłł

Robert Cytrycki

W ramach akcji „Zielona droga” na odcinku Rychliki – Dymnik zostało
posadzonych 200 sztuk sadzonek lipy drobnolistnej.

Wiosną znacznie wzrósł ruch ciężarówek transportujących żwir z terenu
gminy Małdyty na budowę trasy S7. Około 40-tonowe składy przejeżdżały przez Dziśnity drogą wojewódzką oraz drogą powiatową Gołutowo –
Rychliki. Z inicjatywy wójta odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli
przedstawiciele zarządów dróg wojewódzkich i powiatowych, właściciele żwirowni w Krekach i policjanci z Komisariatu Policji w Pasłęku.
Właściciele żwirowni mieli dojść do porozumienia z zarządcami dróg
i ponieść część kosztów naprawy nawierzchni. Skończyło się na deklaracjach, a problem pozostał. Nie widząc innej możliwości, wójt zwrócił
się do zarządców dróg o ustanowienie ograniczenia tonażu. Od września drogi zostały oznakowane ograniczeniem do 15 ton (z wyjątkami).
Niestety, ruch ciężkich składów odbywa się nadal. Przypadki naruszania zakazów są zgłaszane policji i obecnie trwa postępowanie w sprawie ich naruszenia.

Intencją akcji jest powrócenie do tworzenia i pielęgnacji zieleni przydrożnej. Nowe nasadzenia dokonywane są w granicach pasa drogowego, jednak w bezpiecznej odległości od jezdni, tak aby nie stanowiły
niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Gospodarzem akcji był Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu.
Przy tej okazji gościliśmy między innymi w Gminie członka zarządu
województwa warmińsko-mazurskiego Marcina Kuchcińskiego, dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Waldemara Królikowskiego, dyrektora ds. inwestycji Władysława Łukaszuka.

Sadzenie lip między Rychlikami a Dymnikiem, fot. A. Kulma

Fot. z monitoringu
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Inwestycje
Drogi powiatowe w gminie czekają na remont
Henryk Kiejdo

6 grudnia 2016 r. wójt Gminy Rychliki Henryki Kiejdo spotkał się
z władzami powiatu elbląskiego. Głównym celem wizyty wójta w starostwie było wyjaśnienia zwłoki w ogłoszeniu przetargu na drogę Rychliki – Domki w kierunku Śliwicy, remontu drogi Rychliki – Rejsyty,
a także planów starostwa na remont drogi Kwietniewo – Święty Gaj
i Jelonki – Śliwica. Z punktu widzenia mieszkańców gminy są to drogi
strategiczne i najpilniej wymagające remontu.
Przetarg na odcinek drogi Rychliki – Domki w styczniu 2017 r.
Według wyjaśnień starosty oraz dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
przetarg na odcinek drogi Rychliki – Domki będzie ogłoszony w styczniu 2017 r. Do końca czerwca 2017 r. remont ma być wykonany. Jeżeli
wykonawca wyłoniony w przetargu będzie tańszy niż szacowana wartość tego odcinka – ponad 3,2 mln zł – to jest szansa, że droga zostanie
zmodernizowana także do Barzyny. Ostatni etap, czyli Barzyna – Śliwica, zostałby zmodernizowany w 2018 r. Będzie to możliwe wyłącznie, gdy Samorząd Gminy Rychliki na równi ze Starostwem sfinansuje
remont.
Dofinansowanie Gminy do remontów dróg powiatowych
Samorząd powiatu oczekuje, że Gmina Rychliki sfinansuje remonty
dróg powiatowych niemal na równi ze Starostwem – właścicielem dróg.
To są zupełnie inne oczekiwania niż te, które są zapisane w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym na lata 2014 – 2020 powiatu elbląskiego. W tym

dokumencie wójt Henryk Kiejdo z ówczesnym radnym powiatowym
Zbigniewem Zasadą wynegocjowali konkretne daty remontów dróg
powiatowych przebiegających przez naszą gminę m.in.: 2015 – 2016
Jelonki – Śliwica (koszt zakładany 19 mln), 2016 r. Rychliki – Rejsyty
(koszt zakładany 3 mln), 2020 r. Kwietniewo – Święty Gaj (koszt zakładany 7,4 mln). Wójt zadeklarował realne wsparcie finansowe, jakiego
Gmina może udzielić tym inwestycjom na poziomie 10, 20, czy 25 procent (odzwierciedla to zapis w formie załącznika do uchwały). Te deklaracje zostały zaakceptowane i znalazły odzwierciedlenie w uchwale
Rady Powiatu.
Tak wysokie dopłaty do remontów dróg przecież powiatowych oznaczałyby zamrożenie gminnych inwestycji na najbliższe lata. – Nie wybudowalibyśmy ani kilometra wodociągu, kanalizacji, nie przeprowadzilibyśmy remontów dróg gminych, świetlic itd.
Na wzajemność współfinansowania przez powiat inwestycji gminnych liczyć nie możemy. Zwróciłem się do powiatu o chociaż 10%
wsparcia budowy wodociągów do Mokajn, na kolonii w Rychlikach,
w Kwietniewie. Łączna wartość robót szacowana jest na ok. 1,2 mln zł.
W porównaniu z oczekiwaniami Starostwa wobec Gminy to niewielka kwota. Otrzymałem odpowiedź odmowną, więc szukamy środków
gdzie indziej. Mnie zależy na dynamicznym rozwoju gminy i trzymaniu
się ustaleń. Po ostatnich rozmowach liczę mimo wszystko, że władze
powiatu okażą jednak więcej życzliwości mieszkańcom naszej gminy
i rozpoczną już opóźnione inwestycje z uzgodnionym wkładem własnym Gminy.

Drogi powiatowe w gminie Rychliki, od lewj: Rejsyty, Liszki, Św. Gaj, fot. R. Cytrycki

Małe inwestycje ważne dla wsi
Wóz bojowy dla OSP Rychliki
Ochotnicza Straż Pożarna w Rychlikach
otrzyma średni samochód ratowniczo‑gaśniczy RENAULT MIDLUM. Wójt Gminy
Rychliki podpisał umowę z Wykonawcą
zamówienia. Koszt to prawie 300 tys. zł.

powstało nowe miejsce zabaw dla dzieci
w Dziśnitach. Koszt to ponad 14 tys. zł.
Remont świetlicy w Krupinie

Projekt drogi dla osiedla
Podleśna w Rychlikach
Robert Cytrycki

W listopadzie zakończył się I etap remontu
świetlicy w Krupinie. M.in. wymieniono
dach z płyt azbestowo-cementowych na
pokrycie blachodachówką. Koszt to 44 tys. zł.
W przyszłym roku planowane jest docieplenie
ścian budynku.
Zakup działki w Dymniku
w celu utworzenia miejsca spotkań
integracyjnych dla mieszkańców Gmina
zakupiła w Dymniku działkę o powierzchni
ok. 20 arów. Koszt ok. 10 tys. zł.
Wiaty przystankowe
W 2016 r. przystanki z nowymi wiatami
zostały postawione w Dymniku, Kwietniewie,
Marwicy Wielkiej, w Jelonkach (przed
kanałem) oraz niewielka wiata w Sójkach.
W przyszłym roku będą zamontowane kolejne.
Budynek świetlicy w Śliwicy

Plac zabaw w Dziśnitach
Ze środków funduszu sołeckiego na 2016 r.

W sierpniu ogłoszony został przetarg na
przebudowę świetlicy wiejskiej w Śliwicy.
Niestety w ustalonym terminie nikt nie złożył
oferty na te prace.

Zarząd spółdzielni na spotkaniu z wójtem
fot. R. Cytrycki

Gotowe są pierwsze rysunki koncepcyjne
projektu przebudowy drogi gminnej na osiedlu.
Na początku grudnia wójt spotkał się z zarządem
spółdzielni, by zaproponować dwa warianty
modernizacji drogi. Pierwszy to wykonanie
chodnika i jezdni wraz z kilkunastoma
miejscami parkingowymi w ramach istniejącej
granicy działki drogowej. Drugi to poszerzenie
jezdni i zwiększenie miejsc parkingowych
wzdłuż całej drogi. Uzgodniono wariant drugi.
W tym celu gmina przejęła sąsiadującą z pasem
drogowym działkę. Projekt powinien być
gotowy do końca marca.
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Inwestycje
Nie zwalniamy tempa inwestycji wodociągowych
Robert Cytrycki

2 grudnia Wójt Gminy Rychliki spotkał się z dyrektorem Agencji Rynku
Rolnego w Olsztynie – Grzegorzem Kierozalskim. Wójt zabiega w Agencji o wsparcie finansowe inwestycji wodociągowych – zwłaszcza na tych
odcinkach, które Gmina przejęła po byłych gospodarstwach rolnych.
– Tylko w mijającym roku wybudowaliśmy około 10 km wodociągu
– pomiędzy miejscowościami Buczyniec – Liszki – Śliwica – Barzyna – Rychliki Domki z podłączeniem kolonii Brzeźniak oraz Jelonki – Budki. Ich łączny koszt to 839 438,36 zł. Jeszcze przed końcem
roku obie inwestycje będą oddane do użytku, dzięki czemu wyłączone
zostaną dwie kolejne przestarzałe hydrofornie – w Barzynie i Liszkach. Nie zamierzamy zwalniać tempa gminnych inwestycji, dlatego
skupiam się na tym, ażeby wykorzystać różne możliwości zewnętrznego finansowania. Pracujemy nad tym, by spełnić wymagania Agencji Rynku Rolnego i pozyskać kolejne środki finansowe – mówi wójt.
Potrzeby nadal są duże, więc cały czas Urząd Gminy przygotowuje
dokumentację na kolejne odcinki sieci wodociągowej. Już teraz jednak

Spotkanie z dyrektorem ARR

połączone zostaną 3 z 4 docelowych hydroforni: Rychliki, Jelonki
i Gołutowo. Do pełnej sprawności systemu potrzeba nadal czasu
i przede wszystkim pieniędzy.

Ścieki komunalne z terenu Gminy Rychliki zostaną
odprowadzone do oczyszczalni w Pasłęku
Arkadiusz Kulma

18 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku zostało podpisane porozumienie pomiędzy samorządami Miasta i Gminy Pasłęk
i Gminy Rychliki w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych z terenu Gminy Rychliki. Gminę Rychliki reprezentował
wójt Henryk Kiejdo a Miasto i Gminę Pasłęk burmistrz Wiesław Śniecikowski.
Dzięki podpisanemu porozumieniu ścieki z miejscowości Wysoka, Topolno Wielkie, Marwica i Jelonki zostaną odprowadzone do oczyszczalni w Pasłęku. Włączenie do sieci nastąpi w miejscowości Nowe
Kusy.
Porozumienie nie określa jeszcze konkretnego terminu przyłączenia,
jednak jest podstawą dla samorządów do rozpoczęcia prac projektowych i budowlanych po obu stronach.
Inwestycje wodno-kanalizacyjne od wielu lat w naszej gminie stanowią
priorytet. W latach 2010-2016 wybudowaliśmy już około 31 km sieci
wodociągowej, 4 oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacji sanitarnej
dla miejscowości Powodowo, Protowo, Budki, dla osiedla Podleśna
w Rychlikach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W roku 2017 przewidziana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami, przepompowniami oraz oczyszczalnią dla Rejsyt.
Kanalizacja sanitarna obsłuży zwartą zabudowę. Równolegle
wybudowana zostanie nowa sieć wodociągowa w Rejsytach i Wopitach.

Bożena Helwak

Zasiłek rodzinny

Program rodzina 500+

1 września 2016 r. rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2016 r. do 31 października
2017 r. Druki wniosków można uzyskać w pokoju świadczeń rodzinnych w GOPS-ie.

Z programu w Gminie Rychliki korzysta 289
rodzin, świadczenie jest wypłacane dla 479
dzieci.
Trwający obecnie okres, na który jest przyznawane świadczenie wychowawcze, obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. do 30 października
2017 r.
Fundusz alimentacyjny
1 października 2016 r. rozpoczął się nowy
okres świadczeniowy w Funduszu Alimentacyjnym. Do 21 listopada 2016 r. złożono 35
wniosków, wszystkie rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę miesięczną ok. 12 tys. zł.
Świadczenia przyznano na 37 dzieci.
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Samorządy podpisały porozumienie ws. odprowadzania ścieków

Kanalizacja i woda dla Rejsyt

Zasiłek przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674 zł. Gdy członkiem rodziny jest
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek przysługuje, jeżeli
przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu
na osobę albo dochód osoby uczącej się nie
przekracza 764 zł.

Zespół Szkół w Rychlikach
Jacek Tuński

Współpraca Rychliki – Turgiele
Wójt Gminy Rychliki wraz z ZS w Rychlikach
podjął rozmowy z władzami litewskiej
miejscowości Turgiele. To gmina leżąca ok.
35 km od Wilna usytuowana w bardzo polskim
regionie kraju. Wiosną 2017 r. odwiedzą nas
przedstawiciele władz miejscowości, wówczas
określimy zasady współpracy. Przede wszystkim
ma ona obejmować wymianę młodzieży.
Reforma oświaty
Do końca marca 2017 r. radni w samorządzie
muszą uchwalić nową sieć szkół – już bez
gimnazjum. Projekt zakłada powrót 8-letniej
podstawówki, 4-letniego liceum, 5-letniego
technikum i szkoły zawodowej.

Kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych informują
Budżet na rok 2017. Planowana kwota na inwestycje to 3,3 mln zł i jest wyższa od kwoty w 2016 roku
Małgorzata Klepacz-Ciąćka

Projekt budżetu na rok 2017 zakłada dochody w wysokości ok. 16,3 mln zł i wydatki w wyskości ok. 17,8 mln zł. Planowany deficyt wynosi
ok. 1,5 mln zł (10%). Kwota na fundusz solecki w 2017 r. to ponad 250 tys. zł.
W 2017 r. zaplanowano do wykonania następujące zadania inwestycyjne:
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z oczyszczalnią ścieków w obrębie miejscowości Rejsyty
Budowa sieci wodociągowej Brzeźniak - Rychliki Dossche
Budowa sieci wodociągowej w obrębie miejscowości Mokajny - Jankowo
Budowa sieci wodociągowej w Rychlikach (tzw. Kolonia w stronę Wysokiej)
Budowa sieci wodociągowej w Kwietniewie (tzw. Kolonia Włosieniec)
Przebudowa istniejącej drogi gminnej położonej w Powodowie - opracowanie dokumentacji projektowej (wydatek częściowo z funduszu sołeckiego)
Budowa skweru z pomnikiem w Rychlikach - opracowanie dokumentacji projektowej
Budowa miejsca wypoczynku w Dymniku (fundusz sołecki)
Budowa ogrodzenia w Kwietniewie (centrum wsi) (fundusz sołecki)
Zakup 2 wiat śmietnikowych i płyt do utwardzenia podłoża w Jelonkach (fundusz sołecki)
Zakup urządzeń fitness na świeżym powietrzu w Jelonkach (fundusz sołecki)
Zakup siłowni zewnętrznej w Rejsytach (fundusz sołecki)
Zakup siłowni zewnętrznej w Protowie (fundusz sołecki)
Modernizacja (doposażenie) placu zabaw w Mokajnach (fundusz sołecki)
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krupinie (II etap) (wydatek częściowo z funduszu sołeckiego)
Modernizacja świetlicy w Świętym Gaju - podłoga oraz ściany II etap (fundusz sołecki)
Budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Lepnie (fundusz sołecki)
Składzik na przybory ogrodnicze - świetlica w Jankowie - zakup i montaż (fundusz sołecki)
Zakup skrzyni na opał - świetlica w Protowie (fundusz sołecki)
Budowa sceny widowiskowej w Rychlikach (fundusz sołecki)

Informacje Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki
Katarzyna Hałuszczak

Teatr przy stoliku
7 grudnia 2016 r. w sali przy bibliotece
w Rychlikach odbyło się spotkanie z aktorami Teatru Stefana Jaracza w Olsztynie
– Wiesławą Niemaszek-Szymańską i Marianem Czarkowskim. Nasi goście przedstawili sztukę Aleksandra Fredry „Świeczka zgasła”.

zbawionych światła. Wyjątkowym akcentem
w sztuce były piosenki Aleksandra Fredry,
do których muzykę skomponował i zaprezentował swój talent teatralno-wokalny Marian
Czarkowski.
Aktywni seniorzy w Jelonkach
Rok 2016 w Klubie Seniora w Jelonkach obfitował w wiele spotkań i wyjazdów m.in. nad
morze do Stegny, na występ zespołu „Śląsk”
do Gdyni, do katedry w Fromborku, Częstochowy czy na 16. dni papieskie do Elbąga.
Seniorzy zaprezentowali również swoje umiejętności wokalne podczas dożynek gminnych
Opiekunką Klubu Seniora w Jelonkach jest bibliotekarka Danuta Bożyk.
Spotkania z lokalnymi twórcami kultury

Aktor Marian Czarkowski, fot. K. Hałuszczak

Przezabawna intryga skonstruowana przez
hrabiego Fredrę wywoływałała uśmiech rychlickiej publiczności. Autor – niebywały
znawca psychologii damsko-męskiej – jak
mało kto w ówczesnej epoce totalnego zakłamania obyczajowego, odważnie odkrywał tajemnice uczuć w sytuacjach... różnych. W tej
jednoaktowej komedyjce zetknął ze sobą parę
przypadkowych podróżnych, których awaria
dyliżansu zmusiła do pobytu w przydrożnej
karczmie, w warunkach trudnych, bo… po-

9 listopada w bibliotece gościem cyklu „Spotkania z lokalnymi twórcami” była pani Marzenna Kruszka. Spotkaniu towarzyszyła
wystawa jej prac rękodzielniczych: piękne
kosze i choinki z papierowej wikliny, choinki ze wstążki, makaronu, szyszek, wstążkowe
bombki, serwetki haftowane i wykonane na
szydełku. Goście mogli zapoznać się również
z tajnikami wykonania przedmiotów z papierowej wikliny.
Było to czwarte spotkanie w tym roku. Wcześniej swoje prace prezentowały panie Barbara
Deroszewska (malarka) i Barbara Winiarczyk
(poetka) oraz Leokadia Żuk (rękodzieło).
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Informacje Gminnego Zakładu
Komunalnego
Janusz Otręba

W ramach środków własnych GZK w tym
roku wymienił przyłącza wodociągowe i zamontował nowe zasuwy w Jankowie, Dymniku, Topolnie i Marwicy. W kilku studniach zainstalowaliśmy nowe pompy głębinowe wraz
z orurowaniem. Najstarsze oczyszczalnie poddawane są standardowym przeglądom, nowe
wpięte są już w system zdalnego monitoringu,
co pozwala na szybką reakcję w przypadku zakłóceń w pracy urządzeń.
GZK na zlecenie Urzędu Gminy wykonywał
między innymi wykaszanie poboczy dróg
gminnych i boisk sportowych, usuwał zakrzaczenia przy drogach. Konserwacji były
poddawane stare cmentarze w Śliwicy i Lepnie oraz place zabaw. Wiosną na terenie całej
gminy przeprowadziliśmy akcję zbiórki śmieci, szczególnie przy drogach – bez względu na
właściciela.
1000 ton kruszywa pozyskane dzięki rozbiórce budynku byłej piekarni umożliwiło naprawę szutrowych dróg gminnych. W Rychlikach
i Lepnie niektóre odcinki dróg o nawierzchni
asfaltowej wyremontowaliśmy przy użyciu asfaltu na zimno. Zmodernizowany został również przepust w Jelonkach, most drewniany
w Wopitach oraz most na Brzeżnicy pomiędzy
Rejsytami a Wopitami.
Rozpoczęliśmy także odtwarzanie drogi prowadzącej dawnym traktem kolejowym przebiegającym przez naszą gminę. W przyszłości
chcemy przywrócić mu funkcje komunikacyjne oraz wykorzystać jako ścieżkę rowerową.
5

Wydarzenia
Wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski był
gościem Dożynek Gminy Rychliki
ciąg dalszy ze strony 1.

Sztuka ludowa
Uczestnicy dożynek mogli podziwiać 8 wieńców dożynkowych. Konkurs wygrał wieniec z Rychlik, II miejsce zajął wieniec z sołectwa
Krupin-Kiersity, III z Dymnika. W konkursie na stoiska dożynkowe
pierwsze miejsce zajęło stoisko sołectwa Dymnik, II sołectwa Krupin-Kiersity, trzecie III sołectwa Jankowo.
Na scenie wystąpił zespół taneczny ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie, Zespół Pieśni i Tańca Szuwary, Sztama, Crazy
Quartet oraz Soleo. Pod namiotem gminnym swój repertuar zaprezentowały członkinie Klubu Seniora działające przy bibliotece w Jelonkach.
Nagrody dla sołectw na dożynkach powiatowych w Godkowie
i diecezjalnych w Zielonce Pasłęckiej
Na dożynkach powiatowych sołectwo Dymnik otrzymało I nagrodę za
najpiękniejsze stoisko wiejskie, a sołectwo Rychliki wyróżnienie za
wieniec. Natomiast na dożynkach diecezjalnych wieniec z Gminy Rychliki został najwyżej oceniony przez komisję konkursową.

Pół wieku razem
Danuta Rudzka

7 par małżeńskich z terenu gminy Rychliki świętowało 8 grudnia
2016 r. Złote Gody. Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego
obchodzili Państwo: Bronisława i Feliks Kinapfel, Maria i Jan Warenik,
Zofia i Marian Wójcik, Jadwiga i Mirosław Sowińscy, Felicja i Wacław
Urbanowicz, Eryka i Czesław Miszkiel, Józefa i Henryk Kuzyk.
Podczas uroczystego spotkania aktu dekoracji medali nadanych przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał wójt Henryk Kiejdo. Jubilaci otrzymali odznaczenia, pamiątkowe dyplomy, kwiaty i upominki.
Nie zabrakło tortu oraz symbolicznego toastu. Bohaterom tej uroczystości życzymy trwania w pięknej miłości, zdrowia i wyrażamy głęboki
szacunek za pokonanie trudów, jakie przynosi życie każdej rodzinie.

Jubilaci, fot. A. Jundziłł

Zmiany personalne w Urzędzie

Wieńce dożynkowe, fot. A. Kulma

Święto Niepodległości
Agnieszka Jundziłł

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 13 listopada w kościele
parafialnym w Rychlikach odbył się koncert Lecha Makowieckiego
i jego małżonki. Żywa muzyka, pamięć o bohaterach i historii, refleksje
na temat patriotyzmu i wzruszenie – to podsumowanie tego wydarzenia.
O najważniejszych epizodach z dziejów Polski usłyszeliśmy w m.in.
w balladach: „Katyń 1940 (Ostatni List)”, „Monte Cassino”, „Czterdziesty Czwarty”, „Honor i Gniew (Komendantowi i Legionom)”, „Patriotyzm”. Organizator koncertu – Urząd Gminy Rychliki – serdecznie
dziękuje ks. proboszczowi Lechowi Wasilewskiemu za umożliwienie
przeprowadzenia koncertu w kościele.

1 września 2016 r. na emeryturę
przeszła Pani Elwira Suchenek.
Pani Elwira przepracowała 42
lata, w tym na stanowisku
urzędnika samorządowego 37
lat. Zajmowała się gł. obsługą
Rady Gminy, sprawami kancelaryjnymi, ewidencją działalności gospodarczej.
W imieniu pracowników Urzędu wójt Henryk Kiejdo jeszcze
raz dziękuje Pani za wieloletnią
pracę na rzecz Gminy i lokalnej
społeczności. Niech czas wolny
od pracy zawodowej pozwoli
na realizację planów, które dotychczas nie mogły się ziścić.
Nowy komendat Obrony Cywilnej i OSP Rychliki
Robert Gliński przejął z dniem
15 grudnia obowiązki komendanta Obrony Cywilnej i OSP
Rychliki. Pan Robert od 4 lat
jest mieszkańcem naszej Gminy. Życzymy sukcesów.

Koncert ballad patriotycznych, fot. G. Jundziłł
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Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy Tomaszowi
Marcinkowskiemu – dotychczasowemu komendantowi –
za 6 lat pracy. Pan Tomasz ze
względu na stałą pracę w PSP
nie może pozostać na dotychczasowym stanowisku.

