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Na ręce Pana Marszałka składam Rodzinom i Przyjaciołom tragicznie zmarłych
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Pana Prezydenta RP Lecha
10 kwietnia 2010 roku był dla Kaczyńskiego, Jego małżonki Marii oraz
całej polskiej Delegacji.
nas wszystkich tak wielkim szokiem, że
cała Polska zamilkła w bólu. Po raz ko- W imieniu mieszkańców gminy Rychliki
lejny w historii nasza Ojczyzna straciła
Wójt Gminy
grupę ludzi, którzy stanowili elitę elit:
Henryk Kiejdo
Prezydenta i jego małżonkę, generałów,
członków obu izb parlamentu, przedstawicieli kleru oraz wielu działaczy pozarządowych organizacji…
I znów miejscem naznaczonym naszym
cierpieniem stała się smoleńska ziemia,
w której już od dawna spoczywają doczesne szczątki najlepszych synów naszego narodu. Zaiste, ów las pod Smoleńskiem już na zawsze wrył się w pamięć i historię Polski.
Także my, w naszej niewielkiej
społeczności, odczuwamy tę ogromną,
narodową stratę. Przytłacza nas wielki
jej ból. Widzimy jednak w tej niepojętej
***
śmierci naukę dla nas. Uczy nas ona, że
Polska jest najwyższą wartością. Dla jej
W związku z katastrofą samolodobra, dla prawdy o jej historii, dla jej tu rządowego RP, która pozbawiła nasz
wolności i dobrobytu warto jest poświę- kraj najważniejszych liderów państwocić życie. Jest ona najwyższą wartością wych, w Sali Ślubów Urzędu Gminy w
nie tylko w sprawach wielkich, ale i w Rychlikach wyłożona została Księga
sprawach małych. Jej pomyślność stoi Kondolencyjna. Każdy mieszkaniec gmiponad partiami i poglądami. Ta wielka ny mógł wyrazić swoją solidarność z catragedia jest dla nas wezwaniem do zjed- łym narodem, dokonując wpisu do Księnoczenia na rzecz dobrobytu Rzeczypo- gi. Dla uczczenia pamięci ofiar katastrospolitej.
fy, w sobotę 17 kwietnia w kościele pa[MMK] rafialnym w Jelonkach została odprawiona żałobna msza św., którą celebrował
***
ks. Tadeusz Parda.
[…]
12 kwietnia na ręce Marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zostały
przekazane kondolencje o następującej
treści:

Tragedia w
Smoleńsku

Projekty unijne w naszej Gminie

Pan Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniach 18-19 stycznia 2010r.
w siedzibie Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nastąpiło podpisanie umów pomiędzy Samorządem Województwa, a Beneficjentami działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Łączna kwota dofinansowania podpisanych umów wynosi 207 910
683,00 zł i nie wyczerpuje kwoty 250
032 790,37 zł., stanowiącej 95% całej
alokacji środków dla województwa warmińsko-mazurskiego.
Całkowity koszt realizacji operacji w ramach podpisanych umów stanowi kwotę 402 776 295,12 zł. Wśród
wniosków z zakresu gospodarki wodnościekowej przeważająca część - 45 wniosków - dotyczy gospodarki wodno-ściekowej, 23 wnioski dotyczą odprowadzania i oczyszczania ścieków, 14 wniosków dotyczy doprowadzania wody (w
tym wniosek Gminy Rychliki, który
otrzymał dofinansowanie dot. budowy
sieci wodociągowej z przyłączami i stacją podwyższania ciśnienia w miejscowości Marwica ).
W wyniku ogłoszenia trzech naborów wniosków dla w/w. działania, w
terminie 15 czerwca - 31 lipca 2009r., do
Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 105
wniosków o przyznanie pomocy, w tym:
1. 90 wniosków z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej,
2. 14 wniosków z zakresu tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych,
3. 1 wniosek z zakresu wytwarzania lub
dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Beneficjentami uprawnionymi do
ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania były: gminy, jednoosobowe spółki gminy oraz gminne zakłady
budżetowe. Wśród złożonych wniosków
przeważająca część dotyczyła gmin - 89
wniosków. Jednoosobowe spółki gminy
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złożyły 8 wniosków, zakłady budżetowe
również 8 wniosków.
Pozytywny wynik weryfikacji uzyskały
odpowiednio:
1. 82 wnioski na kwotę 210 358 922,00
zł z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
2. 10 wniosków na kwotę 1 466 713,00
zł z zakresu tworzenia systemu zbiórki,
segregacji lub wywozu odpadów komunalnych,
3. 1 wniosek na kwotę 84 750,00 zł z zakresu wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.
W dniu 6 stycznia 2010r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Uchwałą nr 1/2/10/III
listy operacji dla działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
oraz określił ko- lejność zawierania
umów o przyznanie pomocy w następującej kolejności :
1. lista operacji z zakresu wytwarzania
lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych,
2. lista operacji z zakresu tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych,
3. lista operacji z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej.
Refundacją zostaną objęte koszty kwalifikowalne, poniesione przez Beneficjentów w wysokości nieprzekraczającej 75% tych kosztów. Dla jednej gminy w okresie realizacji Programu kwota
dofinansowania nie może przekroczyć 4
mln zł z zakresu operacji dotyczących
gospodarki wodno-ściekowej, 200 tys. zł
z zakresu operacji dotyczących tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu od- padów komunalnych oraz 3
mln zł z zakresu operacji dotyczących
wytwarzania lub dystrybucji energii ze
źródeł odnawialnych.
[...]

Budowa wodociągu
w Marwicy
Podróżującym trasą Pasłęk-Dzierzgoń, rzuca się w oczy trwająca
budowa sieci wodociągowej w miej-scowości Marwica. Stoi już nowa stacja
podwyższania ciśnienia, a inne prace
prędko posuwają się naprzód.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę
„WODROL – OLSZTYN”.
Inwestycja ruszyła z począt-

kiem grudnia 2009 roku.. Do momentu,
kiedy prace musiały zostać przerwane ze
względu na trudne warunki pogodowe
wybudowano około 1 km sieci.
W trakcie realizacji jest również
dokumentacja na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Kwietniewo. Inwestycja zaplanowana jest na 2010 rok.

nie można było się świetnie bawić i miło
spędzić czas. Zarówno dzieci, młodzież i
dorośli mogli znaleźć coś dla siebie.
Przy okazji minionego festynu zorganizowano dzień dziecka, w czasie którego
najmłodsi mogli brać udział w konkursach i wygrywać nagrody. Całość projektu jak i jego zakończenie cieszyły się
dużym powodzeniem wśród mieszkańców. Projekt „Nasza tradycja – naszym
bogactwem” realizowany był w Jelonkach w świetlicy wiejskiej był to „powrót do korzeni”.
Inne projekty realizowane w ramach programu:

[...]

Poakcesyjny Program
Wsparcia Obszarów
Wiejskich
Dzięki Poakcesyjnemu Programowi Wsparcia Obszarów Wiejskich
mamy możliwość korzystać ze środków
Banku Światowego. W ramach Programu Integracji Społecznej gminy otrzymają w sumie ok. 40 mln euro Wysokość
finansowania realizacji projektów mających przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu będzie zależeć m.in. od skali
problemów i liczby korzystających z pomocy społecznej.
Średnio będzie to ok. 20 tys.
EURO rocznie przez cały czas trwania
Programu. Zanim jednak gmina otrzymała środki z Programu, musiała opracować własną strategię rozwiązywania problemów społecznych i na jej podstawie
zaplanować konkretny projekt usług społecznych, na który otrzyma dofinansowanie. W ten sposób został przygotowany szereg działań, które w trwały i skuteczny sposób zmienią sytuację rozmaitych grup społecznych. Podkreślić należy, że program nie jest działaniem typowym dla pomocy społecznej, chodzi o
integrację, a nie o działania ograniczające się do osób w trudnej sytuacji życiowej. Finansowane są projekty skierowane do dwóch grup beneficjentów: dzieci i
rodzin. Właśnie dzięki takim założeniom
Stowarzyszenie „Jelonki i okolice- jesteśmy razem” pozyskało środki z gminy na
finansowanie swoich zamierzeń. Festyn,
który się odbył 9 maja 2009 był dziełem
wieńczącym jeden z projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie. Na festy-

* Świetlica wiejska w miejscowości
Rejsyty
* "Dni miodu"
* "W zdrowym ciele zdrowy duch"
* "Proscenion"
* Dożynki Parafialne
* Świetlca wiejska dla dzieci w miejscowości Wysoka
* Poznaj swoją stolicę
* Sztuka łączy pokolenia
* Dorośli dzieciom
* Piękna nasza Polska cała
* "Widzę i pomagam" - happening
strażacki
[Tomasz Kucej]

OBCHODY JUBILEUSZU
700 – LECIA WSI
RYCHLIKI

23 czerwca 2009 roku zawiązał
się Komitet Obchodów Jubileuszu 700 –
lecia Rychlik. Wójt Gminy Rychliki, Pan
Henryk Kiejdo, zgromadził tego dnia
grupę osób, które wyraziły chęć współ-
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pracy i współorganizowania obchodów
Jubileuszu wsi. Już na tym spotkaniu powołane zostały do życia Komisje, które
miały zająć się przydzielonymi zadaniami. Padły także pierwsze pomysły i propozycje. Wszyscy byli zgodni co do
tego, iż obchody jubileuszowe nie mogą
ograniczać się tylko do jednej imprezy.
Komisje do końca roku 2009 pracowały i
spotykały się w różnych terminach, a od
28 stycznia 2010 roku odbywają się cykliczne spotkania (co 2 tygodnie)
wszystkich Komisji, podczas których
omawiane są postępy w przygotowaniach, zgłaszane nowe pomysły i precyzowane terminy poszczególnych imprez.
7.03.2010r. Turniej piłki siatkowej „ O
Puchar 700-lecia wsi Rychliki”
18.04.2010r. Turniej tenisa stołowego kategorie wiekowe: do 16 lat, 16 – 40 lat
i powyżej 40 obie imprezy odbywać się
będą na sali gimnastycznej Zespołu
Szkół w Rychlikach.
Piłka nożna:
4 i 11 lipca 2010 - walka w grupach (w
zależności od ilości zgłoszonych zespołów)
18 lipca 2010 - finał (2 mecze półfinałowe: finał i mecz o 3 miejsce).
Już niebawem ogłoszony zostanie regulamin konkursu plastycznego
oraz innych imprez.
***
Wójt Gminy Rychliki informuje, że kulminacja obchodów Jubileuszu
700-lecia wsi Rychliki przypadnie w
sierpniu - wrześniu na Dożynkach Gminnych, które w tym roku będą miały wyjątkowo uroczysty charakter. Przybędą
zaproszeni liczni goście. Będzie to też
okazja do wręczenia wyróżnień i medali
dla osób szczególnie zasłużonych dla
ziemi rychlickiej.
Ważnym elementem obchodów
będzie wydanie przez Urząd Gminy Rychliki monografii p. Lecha Słodownika,
ukazującej historię naszej Gminy.
[...]

@Konkurs literacki
Komitet Organizacyjny Jubileuszu 700 – lecia Rychlik oraz Zespół
Szkół w Rychlikach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie literackim „Jak
tu było? - wspomnienia pierwszych powojennych mieszkańców Rychlik”.
Cele konkursu:
- zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,

- popularyzowanie twórczości literackiej
dzieci i młodzieży
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni
- poznanie powojennej historii Rychlik.
Forma pracy dowolna, np.: wywiad, reportaż, opowiadanie, wspomnienia,
dziennik. itp.
Adresaci konkursu:
- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych oraz
byli i obecni mieszkańcy Rychlik.
Zasady uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w
konkursie jest przekazanie na adres Zespołu Szkół w Rychlikach utworu – pracy literackiej dotąd niepublikowanej i
nienagradzanej w innych konkursach.
Jeden autor może nadesłać tylko jeden
utwór.
Utwór należy podpisać pseudonimem. Do pracy należy dołączyć zaklejoną ko- pertę opatrzoną takim samym
pseudonimem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu).
Termin składania prac:
Prace należy składać do 01
czerwca 2010 r. w sekretariacie Zespołu
Szkół w Rychlikach bądź przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół w Rychlikach,
14- 411 Rychliki z dopiskiem „konkurs
literac- ki”.
Kryteria oceniania:
Ciekawa, bogata tematyka
utworu dotycząca życia pierwszych powojennych mieszkańców Rychlik.
Poprawność stylistyczna i językowa.
Historyczny charakter utworu.
Prace zostaną ocenione przez
komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół w Rychlikach. Organizator
nie zwraca prac złożonych na konkurs i
zastrzega sobie prawo do wykorzystania
utworów konkursowych bez honorariów,
np.: w celu publikacji.
Laureaci konkursu otrzymają
nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów, a pozostali
uczestnicy konkursu dyplomy uczestnictwa, natomiast uczniowie ZS oceny celujące z języka polskiego.
O wynikach konkursu i terminie
wręczenia nagród organizator poinformuje tele- fonicznie do 25 sierpnia 2010
r. Informacje będzie można uzyskać
również na stronie internetowej szkoły:
www.zsrychliki.biposwiata.pl
Po ogłoszeniu wyników konkursu organizator zwróci się z prośbą do
laureatów o przesłanie prac drogą elektroniczną na adres:
spkorczak@op.pl

lub na płycie (dyskietce) w celu opublikowania ich w biuletynie konkursowym
i na stronie internetowej szkoły. Kontakt
sekretariat szkoły: tel. 55 248 81 85
[...]

Konkurs
fotograficzny
W ramach obchodów 700 – lecia Rychlik ogłaszamy konkurs fotograficzny: „Moja miejscowość Rychliki a w
niej…”

REGULAMIN KONKURSU:
Organizatorzy:
Komitet Organizacyjny Jubileuszu 700 lecia Rychlik,
Zespół Szkół w Rychlikach;
Urząd Gminy Rychliki.
Terminy:
- prace należy składać do dnia 31 maja
2010 roku.
- obrady jury odbędą się 4 czerwca 2010
roku.
- nagrodzone oraz zakwalifikowane
przez jury prace będą prezentowane na
wystawie w BIBLIOTECE GMINNEJ
W RYCHLIKACH (termin zostanie podany po ogłoszeniu wyników- wystawę
poprzedzi uroczysty wernisaż, na którym
zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia), oraz na stronach internetowych:
www.zsrychliki.biposwiata.pl
http://www.rychliki.org.pl
￼Nagrody:
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o
łącznej wartości 500,- zł.
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy fotografujący: profesjonaliści i amatorzy,
niezależnie od miejsca zamieszkania.
3. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych fotografii, przedstawiających
znane i nieznane zakątki miejscowości
Rychliki, szczególnie te, które posiadają
walory zabytkowe.
4. W konkursie nie mogą brać udziału
osoby zasiadające w jury.
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5. Oceny nadesłanych prac i wyboru laureatów dokona jury w składzie ustalonym przez organizatora.
6. Decyzje jury są ostateczne.
7. Każdy autor ma prawo nadesłać do 10
PRAC, zdjęć barwnych lub czarno - białych, pojedynczych lub tworzących cykl.
8. Cykl składający się z maksymalnie 3
zdjęć, opatrzonych wspólnym tytułem,
będzie traktowany jako jedna PRACA.
9. Jury zastrzega sobie prawo wyboru
jednego lub kilku zdjęć z zestawu tworzącego cykl.
10. Prace należy składać w Zespole
Szkół w Rychlikach w godzinach otwarcia.
11. Uszkodzone prace nie będą oceniane
przez jury.
12. Prace należy składać w postaci nieoprawionej odbitki bądź wydruku komputerowego fotografii cyfrowej, w formacie NIE MNIEJSZYM niż 20x30 cm,
w zamkniętej kopercie + forma elektroniczna na płycie CD.
13. Na każdym ze zdjęć należy na odwrocie podać jego tytuł, datę wykonania,
opis pozwalający zidentyfikować fotografowany obiekt lub miejsce, technikę
wykonania
14. W zaklejonej kopercie należy umieścić dane: imię i nazwisko autora, jego
adres z kodem pocztowym, numer telefonu oraz oświadczenie: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych” z czytelnym podpisem.
15. Koperty z danymi zostaną otwarte po
wytypowaniu przez jury zwycięskich
prac.
16. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału funduszu nagród, w zależności od ilości zwycięskich prac.
17. Wzięcie udziału w konkursie jest
równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłane fotografie zostały wykonane
przez nadsyłającego i nie naruszają praw
autorskich osób trzecich, a ich treść nie
narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych
dóbr prawnie chronionych.
18. Przesłane odbitki stają się własnością
Urzędu Gminy w Rychlikach przy zachowaniu praw autorskich.
19. Nadesłanie prac jest równoznaczne
ze zgodą autorów na ich bezpłatną reprodukcję w katalogu wystawy, albumie,
lub kalendarzu, a także na wykorzystanie
w celach promocyjnych przez Urząd
Gminy Rychliki i na wystawach organizowanych przez organizatorów.
Wszelkich informacji udziela:

Dyrektor Zespołu Szkół w Rychlikach
tel. (0-55) 248 8175
Urząd Gminy w Rychlikach
tel. (55) 248 8155, (55) 248 8150
[...]

Komunikat Komitetu Organizacyjnego 700 - lecia
Rychlik
Komitet Organizacyjny Jubileuszu 700-lecia Rychlik organizuje, dla
uczczenia tej rocznicy, plener artystyczny. Do udziału zapraszamy wszystkie
chętne osoby, zajmujące się malowaniem, rzeźbieniem, haftowaniem, szydełkowaniem, makramą i innymi pracami
artystycznymi. Wszystkich chętnych,
prosimy o kontakt w tej sprawie z Haliną Zbróg (tel.600 965 174) albo o przyjście na spotkanie organizacyjne, które
odbędzie się w sali biblioteki w dniu 21
kwietnia 2010 roku o godzinie 18:00.
Serdecznie zapraszamy.
[...]

Turniej piłki siatkowej
o Puchar 700-lecia Rychlik
W niedzielne przedpołudnie 7
marca na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rychlikach odbył się "Turniej
Piłki Siatkowej o Puchar 700 – lecia Rychlik". Zawody zostały zorganizowane
przez Komitet Organizacyjny Obchodów
700 – lecia Rychlik przy współudziale
ZS w Rychlikach oraz UG w Rychlikach. Turniej otworzył Wójt Gminy
Henryk Kiejdo. Do rozgrywek zgłosiły
się zespoły z Rychlik, Jelonek, Gołutowa, Kwietniewa. Grano do dwóch wygranych setów, które rozgrywano do 20
punktów.
[...]

AKTUALNOŚCI
Budżet na rok 2010
uchwalony
W czwartek 28 stycznia 2010
roku odbyła się I Sesja Rady Gminy Rychliki w 2010 roku. Głównym punktem
obrad było uchwalenie budżetu gm. Rychliki na 2010 rok. Radni po dyskusji
nad projektem uchwały budżetowej
uchwalili budżet gm. Rychliki na rok
2010. Uchwała została przyjęta 10 głosa-

mi za, przeciw uchwale zagłosowało 2
radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Budżet na 2010 rok jest bogaty w inwestycje i zakłada m. in.:
•
budowę wodociągu w Marwicy
(w trakcie realizacji),
•
budowę wodociągu do miejscowości Kwietniewo,
•
rekultywację gminnego składowiska odpadów,
•
modernizację remizo-świetlicy
w Jelonkach,
•
budowę miejsca integracyjnego
wraz z placem zabaw w miejscowości
Rejsyty,
•
budowę ciągu pieszego w Rychlikach.
Na rok 2010 zaplanowano również przygotowanie dokumentacji na wykonanie kolejnych nitek wodociągów
zgodnie z koncepcją wodociągowania
Gminy Rychliki.
[...]

Wybory sołtysa w Marwicy
W dniu 18 stycznia o godz.
1300 w świetlicy wiejskiej w Marwicy
odbyło się zebranie, na którym dokonano
wyboru nowego sołtysa sołectwa Marwica.

Dotychczasową sołtys, Panią Marię Masalską, która złożyła rezygnację z pełnienia tej funkcji, zastąpiła Pani Danuta
Ostrowska. Pani Marii Masalskiej dziękujemy za po- nad trzyletnią pracę na
rzecz sołectwa. W skład sołectwa wchodzą 2 miejscowości: Marwica oraz Topolno Wielkie.

Spotkanie
z przedsiębiorcami
W dniu 10 lutego 2010 roku w
sali przy Bibliotece Publicznej w Rychlikach odbyło się po raz trzeci spotkanie
dla przedsiębiorców działających na terenie gm. Rychliki. Gościem honorowym spotkania był Członek Zarządu
Województwa Warmińsko - Mazurskiego Pan Grzegorz Nowaczyk. Wśród
przybyłych gości byli m.in. Wiceprezes
Zarządu Braniewsko-Pasłęckiego Banku
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Spółdzielczego Pan Wojciech Żylis, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w
Elblągu Pan Tadeusz Ciemny, Prezes
UPC Poland Pan Bogusław Bil, Pan
Podkomisarz Edward Szydłowski Komendant Komisariatu Policji w Pasłęku
oraz przedsiębiorcy z terenu naszej gminy.
Wśród obecnych nie zabrakło
również naszych radnych i sołtysów.
Gości witał pan Henryk Kiejdo, wręczając symboliczną różę. Część oficjalną
rozpoczął Wójt Gminy Rychliki, który w
swoim
przemówieniu
podziękował
przedsiębiorcom za codzienny trud jaki
wkładają w rozwój naszej gminy. Głos
zabrali również Pan Grzegorz Nowaczyk, który opowiedział o planach modernizacji dróg wojewódzkich nr 527
oraz 526. Dyrektor Zespołu Szkół w Rychlikach pani Elżbieta Biczak wręczyła
Panu Wojciechowi Żylisowi wiązankę
kwiatów dziękując tym samym za hojność i okazane serce we wspieraniu naszych szkół. Całą uroczystość uświetnił
występ naszego lokalnego zespołu "Chór Wujów" w składzie: Michał Fedak, Adam Proszowski, Marian Kamiński, Krzysztof Zgirski. Po części oficjalnej zaproszono gości na poczęstunek
przy szwedzkim stole przygotowanym
przez panie z rad sołeckich Rychlik,
Kwietniewa, Jelonek, Lepna, Rejsyt,
Marwicy, Powodowa oraz Wysokiej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w
organizację imprezy.
[...]

Prezydent PZP
w Rychlikach
W dniu 14 lutego gościem Warmińskiego Związku Pszczelarzy w Rychlikach był Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego, pan Tadeusz Sabat.
Polski Związek Pszczelarski skupia ok.
40 tys. pszczelarzy zrzeszonych w 52 regionalnych związkach pszczelarskich.
W Polsce mamy kilka organizacji o zasięgu ogólnopolskim – podobnie zresztą
jak i w innych krajach. Gościa przywitał
a następnie udzielił głosu prezes WZP
Rychliki – Henryk Kiejdo.
Tematykę wystąpienia zdominowały sprawy chorób pszczół w tym
warrozy. Prezydent oznajmił, że do walki z tą chorobą w niedługim czasie powinien być obecny w sprzedaży polski lek
o nazwie „biowar”.

Zwrócił uwagę, iż trucizną pszczół jest polski cukier, w którym znajduje się mąka pszenna, sól i formalina. Sól
służy do wybielenia cukru a wcześniej
robiono to wapnem. Najgroźniejszym
jednak skażeniem pszczół jest formalina.
Kolejną trucizną pszczół jest imidakloprid, czyli chemia stosowana w zaprawach buraków cukrowych, rzepaku itd.
Imidakloprid rozkłada się w glebie ponad 3 lata. (jest to związek z grupy neonikotynoidowych obecnych w takich insektycydach jak Gaucho czy Poncho).

Nowy adres strony internetowej Rychlik
Pod koniec lutego została wykupiona w NASK domena z rozszerzeniem narodowym: „pl”.
Od 12 marca strona Gminy Rychliki dostępna jest pod adresem:
www.rychliki.pl
Dla przypomnienia stronę obejrzymy
wpisując następujące adresy internetowe:

Zdaniem prezydenta – pszczoły
masowo zaczynają ginąć, gdyż pszczołom najbardziej szkodzą uprawy monokulturowe np. tysiące hektarów rzepaku
lub kukurydzy. Pszczoły nie mogą długo
żywić się tylko jednym pokarmem, gdyż
organizm pszczół osłabia się. To tak jak
gdyby człowiek jadł np. tylko chleb.
Pszczoły wskutek ww. Przyczyn giną np. w Niemczech na przestrzeni ostatnich lat z 4,2 mln rodzin pszczelich, pozostało ok. 700 tys. W wielu krajach UE zawieszono stosowanie ww. Pestycydów a firma Bayer bez udziału sądu
wypłaciła niemieckim pszczelarzom odszkodowanie w wysokości 5 mln euro.
Ponadto Prezydent stwierdził, iż
bzdurą jest, iż zachód ma żywność ekologiczną. W Polsce ilość stosowanch
środków chemicznych w rolnictwie jest
10 – krotnie mniejsza, niż po 20 – krotnych ograniczeniach w starej Unii. Tak
więc, każda polska żywność - w porównaniu z europejską – jest ekologiczna.
Należy pamiętać, że dzisiaj produktem
spożywczym, który działa jak odtrutka
jest miód i pyłek kwiatowy. Wielu z nas
zapomniało, że najprostszym sposobem
leczenia ołowicy u dzieci oraz pospolitej
anemii, bez skutków ubocznych są produkty pszczele. Są one także antybiotykami XXI wieku, to naprawdę cuda matki natury.
Po wystąpieniu była dyskusja
m.in. Zadawano pytania dotyczące programu wsparcia dla pszczelarstwa. Chodziło o dopłatę do ula a nie o wsparcie w
zakupie odkładów, leków etc. (p. Twardowski Andrzej – Lubachowo), pytano
także o to czy prezydent dąży do jedności związku, ponieważ kilka organizacji
nie utożsamia się z polityką prowadzoną
przez związek (p. Baran Bogdan – Pasłęk).
Henryk Kiejdo
Prezes WZP Rychliki

www.rychliki.vipserv.org
www.rychliki.org
oraz:
www.rychliki.pl
***
Na nowej stronie internetowej
znajdą państwo bardzo ciekawą galerię zdjęć w cyklu: "Historia na starej
fotografii".
Bohaterami tych obrazów są
rolnicy i ich ciężka praca na roli tuż po
wojnie. Zdjęcia zebrali dla Państwa p.
Halina Zbróg, Jan Miszczuk i Krzysztof
Ryś, a zeskanował i obrobił cyfrowo Arkadiusz Kulma.
[...]

Dzień kobiet i święto seniora
W dniu 8 marca 2010 r. w sali
przy Bibliotece Publicznej Gminy Rychliki uroczyście obchodzono Święto
Kobiet połączone z Dniem Seniora. Impreza przygotowana została przez Bibliotekę Publiczną w Rychlikach i Radę
Sołecką wsi Rychliki w ramach obchodów 700-lecia Rychlik. Cała uroczystość
przebiegła w ciepłej i miłej atmosferze.
Na początku, wszyscy zaproszeni goście
obejrzeli występ w wykonaniu najmłodszych Rychliczan, następnie zaprezentował się zespół męski „Chór wujów".
Organizatorzy postarali się również o słodki poczęstunek (ciasta przygotowała Rada Sołecka) oraz kawę i herbatę. Wszyscy uczestnicy spotkania obda-
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rowani zostali „kwiatkiem" – wykonanym własnoręcznie przez dzieci i przysłowiowym „jabłkiem od Ewy”. Obecny
na uroczystości Wójt Gminy Henryk
Kiejdo złożył życzenia wszystkim Paniom i Seniorom, w prezencie ofiarował
- od siebie i swojej małżonki - tort. Podczas spotkania zaproszeni goście opowiadali (na początku z wielką ostrożnością, później już śmielej) o swoim życiu
w Rychlikach, o tym, jak było tu dawniej. Cieszy nas, że tak wiele osób odpowiedziało na nasze zaproszenie, i że w
jakiś sposób mogliśmy umilić im ich codzienne życie poznając przy okazji wiele
ciekawych historii.
[...]

Od 15 marca czynny
„Orlik”
Od poniedziałku 15 marca
czynny będzie kompleks boisk sportowych Orlik. Decyzja o otwarciu może
być zmieniona w związku z kolejnym
atakiem zimy. Warunkiem otwarcia będzie brak pokrywy śnieżnej na boiskach.
Harmonogram:
od poniedziałku do piątku:
1600 – 2000
sobota i niedziela:
[...]

Spotkanie mieszkańców
Lepna i Buczyńca
z Wójtem
W dniu 29 marca 2010 r. w
świetlicy wiejskiej w Lepnie odbyło się
spotkanie Wójta gminy Rychliki Henryka Kiejdo z mieszkańcami Lepna oraz
Buczyńca. Spotkanie odbyło się dzięki
inicjatywie sołtysa oraz rady sołeckiej
Lepna. Rozpoczęło się o godz. 1500,
trwało ponad 1 godzinę a uczestniczyło
w nim ponad 40-tu mieszkańców. W zebraniu z mieszkańcami Lepna i Buczyńca uczestniczyli także pracownicy urzędu gminy. Zebrani zostali poinformowani o działaniach, podjętych w związku z

planowaną w przyszłym roku budową
wodociągu do miejscowości Lepno i Buczyniec. W trakcie dyskusji Wójt odpowiadał na liczne pytania, które dotyczyły
m.in. planowanej inwestycji, dróg,
oświetlenia, selektywnej zbiórki odpadów oraz przydomowych oczyszczalni
ścieków.
[...]

Rusza budowa ciągu komunikacyjnego w Rychlikach
15 marca 2010r ogłoszony był
przetarg na przebudowę drogi prowadzącej koło Urzędu Gminy i Kościoła w dół
aż do budynku Biblioteki w Rychlikach.
W ramach zadania wykonany zostanie
nowy ciąg pieszy, przebudowana droga i
chodniki, wyznaczone zostaną miejsca
parkingowe oraz wybudowany będzie
całkiem nowy parking dla autobusów
szkolnych.
Ogółem złożono 7 ofert, z których wybrana została firma „Tereny Zielone Marianna Kędziora” z Marezy koło
Kwidzyna, ponieważ zaoferowała najniższą cenę: 395 288,47 zł.
Inwestycja w części (tj. około
218 tys. zł) zostanie pokryta z Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozostałą kwotę gmina pokryje z własnych środków. Budowa
ruszy w przyszłym tygodniu a jej zakończenie planowane jest na 30 czerwca
202010. Z powodu konieczności rozpoczęcia robót ten ciąg komunikacyjny zostanie wyłączony z ruchu. Za utrudnienia
serdecznie przepraszamy.
Podpisanie oferty nastąpiło 21 kwietnia
2010r.
[...]

Zespoły muzyczne w
Rychlikach
W naszej gminie działają dwa
zespoły muzyczne: Chór mieszany „Buczyna” oraz zespół męski „Chór wujów”.
Co prawda, wszyscy członkowie „Chóru
wujów” śpiewają również w chórze „Bu-

czyna”, jednakże oba zespoły bardzo
różnią się charakterem.
„Buczyna” to typowy chór czterogłosowy, śpiewający muzykę klasyczną, zarówno sakralną jak i świecką.
„Chór wujów” gra i śpiewa muzykę ludową wielu narodów, zwłaszcza
zaś tych, które współżyją na terenie dzisiejszej północno-wschodniej Polski. W
ich repertuarze można usłyszeć, obok
polskich utworów, muzykę ukraińską,
rosyjską, irlandzką, włoską, a nawet fińską.
Chór „Buczyna” jest dość dużym zespołem, jak na warunki wiejskie,
bo śpiewa w nim ponad 20 osób. „Chór
wujów” jest na razie kwartetem, ale w
perspektywie jego skład osobowy będzie
się rozwijał.
Oba zespoły spotykają się w
niedziele w dawnym Ośrodku Kultury w
Rychlikach
W danej chwili zespoły przygotowują się do VIII Warmińskiego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych
„Kurlantka 2010”, który odbędzie się 8
maja w Stawigudzie koło Olsztyna.
[MMK]

PRZETARGI
***
Ogłoszono przetarg na rekultywację wysypiska śmieci w Rychlikach.
Będzie on trwał do dnia 7 maja bieżącego roku. Chętnych prosi się o zgłoszenia
w Urzędzie Gminy w Rychlikach.
***
Urząd Gminy Rychliki ogłasza
konkurs dla organizacji pozarządowych
na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy poprzez
uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach sportowych w piłkę nożną. Kwota
przeznaczona na ten cel to PLN 16 000.
Termin składania ofert do 06 maja
2010r.

TU MOGŁA ZNALEŹĆ SIĘ TWOJA REKLAMA!
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