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Minął rok pracy w samorządzie Gminny sukces
Arkadiusz Kulma

Henryk Kiejdo
Wójt Gminy
To był bardzo trudny, ale
dobry rok dla gminy. Spada poziom zadłużenia. Zostało zrealizowanych kilka
inwestycji. Miedzy innymi
dokończono budowę wodociągu w Kwietniewie, wybudowano sieć wodociągową z Marwica do Topolna Wielkiego, wykonano
modernizację Szkoły Podstawowej w Rychlikach
oraz remont świetlicy wiejskiej w Świętym Gaju.
Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace projektowe,
dotyczące budowy kanalizacji wraz z oczyszczalnią
ścieków dla Powodowa i Rychlik. Przygotowywany
jest także projekt drogi gminnej na odcinku Jankowo–Święty Gaj, a także cały czas aktywnie zabiegamy o gruntowną przebudowę drogi nr 527.
To tylko niektóre realizacje przedsięwzięć przeprowadzonych w ostatnim czasie.

Halina Zbróg
Przewodnicząca Rady Gminy
Rada gminy określa kierunki
rozwoju gminy, ustala priorytetowe zadania do realizacji, a do nich dziś należy
wodociągowanie, kanalizacja
i drogi. Inwestycje te wymagają dużych nakładów
finansowych. Jednak wykonanie ich w znaczący
sposób wpłynie na estetykę naszych miejscowości,
umożliwi właściwy rozwój gminy.
Rada Gminy Rychliki wspiera wszystkie działania,
które mogłyby przyśpieszyć realizację zarówno
dużych inwestycji (np. budowa drogi nr 527), jak
i mniejszych, ale bardzo istotnych dla codziennego
bytowania mieszkańców. Oświetlenie wsi, brak
komunikacji pomiędzy Rychlikami a innymi
miejscowościami, dziurawe jezdnie i zarośnięte
pobocza dróg zagrażające użytkownikom – to także
problemy, w których rada interweniuje. Efektem
wnoszonych interpelacji jest podjęcie przez ZDP
w Pasłęku oczyszczania rowów i poboczy przy
drogach powiatowych Rychliki–Rejsyty oraz
Rychliki–Gołutowo.
We wszystkich sprawach mieszkańcy mogą się kontaktować z Przewodniczącą Rady Gminy Rychliki
osobiście, telefonicznie (telefon UG 552488155) lub
drogą e-mailową: halinazbrog@o2.pl.

Gmina Rychliki według rankingu „Rzeczpospolitej” została uznana
za najlepszą gminę wiejską województwa warmińsko-mazurskiego
Nasza gmina została sklasyfikowana na 33 miejscu w Polsce
i na 1 w województwie warmińsko-mazurskim.
Ranking przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszy
wyłonienił samorządy, które w najlepszy sposób zarządzały finansami w latach 2007–2010 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Poddano analizie dane
z Ministerstwa Finansów dotyczące wszystkich
samorządów w Polsce (punktowane były m. in.: dynamika wzrostu wydatków majątkowych pomniejszonych
o środki unijne w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wartość środków UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zadłużenie samorządu w stosunku
do dochodów, nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów, dynamikę wzrostu dochodów własnych, relację
nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca,
transport i łączność oraz ochronę środowiska).
Do drugiego etapu zakwalifikowano 564 samorządy, które
były zobowiązane wypełnić specjalną ankietę, dzięki której kapituła konkursu mogła wybrać zwycięzców.

GminWiejskich RP, Hanna Majszczyk– podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów, Zbigniew Berdychowski –
współzałożyciel Instytutu Studiów Wschodnich, Marceli
Niezgoda – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego, Łukasz Korycki – redaktor „Rankingu
Samorządów”, Anna Cieślak-Wróblewska – redaktor
„Rzeczpospolitej”.

W kapitule rankingu zasiedli:
prof. dr hab. Michał Kulesza – współtwórca
reformy samorządowej w Polsce, Andrzej Popławski –
dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Dariusz Daniluk
– p.o. prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, Adam
Kowalewski – prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju
DemokracjiLokalnej,PawełTomczak–dyrektor Biura Związku

Wiersz staroświecki
Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
By wszystko się nam rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki.
Niech anioł podrze każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek,
Tak jak goryla niemądrego.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska –cichych, ufnych –
Na zawsze wzięła w swoje ręce.
Ks. J. Twardowski

Radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
pokoju, nadziei, miłości
i sukcesów w nowym roku
wszystkim mieszkańcom
życzą
Henryk Kiejdo
Wójt Gminy Rychliki

Halina Zbróg
Przewodnicząca Rady

Projekty realizowane w naszej gminie
Odnowa wsi

Realizacje

Tomasz Kucej

Arkadiusz Kulma

Projekt budowy placów zabaw w Gołutowie i Wysokiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskichna lata 2007–2013 zajął II miejsce w województwie.

Budowę placów zabaw w Wysokiej i Gołutowie zakończono 7 grudnia 2011 r.
Prace wykonało wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS”
z Jarosławia. Placyki powstały za sumę 82 400,00 zł.

Podpisanie umów pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Beneficjentami działania nastąpiło 3 listopada 2011 roku w Olsztynie.
Łącznie podpisano 79 umów o przyznanie pomocy na kwotę ponad 22 mln zł.
Ze 121 złożonych wniosków pozytywnie oceniono 106 na łączną kwotę pomocy 30 301 095,00 zł. Zgodnie z celem programu obszary wiejskie powinny stać się atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności rolniczej lub pozarolniczej, z zachowaniem unikalnych
walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych tych terenów dla
przyszłych pokoleń.

Internet przy gminie
Robert Cytrycki

Do użytku publicznego jest udostępniony infomat zlokalizowany na budynku Urzędu Gminy w Rychlikach. Urządzenie umożliwia całodobowy darmowy dostęp do
internetu za pomocą wbudowanego terminala z ekranem dotykowym.
Jest także uruchomiony darmowy HotSpot,
czyli bezprzewodowy punkt dostępu do internetu dla urządzeń przenośnych. Umożliwia on dostęp do internetu poprzez WiFi
na urządzeniach typu netbook, laptop czy
smartfon.

Plac zabaw w Wysokiej

Prędkość oferowana to 128 kb na użytkownika, maksymalnie do 1Mb dla wszystkich
użytkowników naraz. Aby połączyć się
Infomat, fot. R. Cytrycki
z internetem należy wyszukać dostępne
sieci, wybrać sieć PiapPubliczny i kliknąć „połącz”. Połączenie z siecią jest bezpłatne i nie wymaga podania hasła.
Infomat jest częścią programu finansowanego przez Samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013.
Plac zabaw w Gołutowie

Budowa wodociągów i oczyszczalni
Robert Cytrycki i Arkadiusz Kulma

Wodociąg
Gołutowo–Dziśnity–Lepno–Buczyniec
Gotowa jest dokumentacja oraz prawomocne pozwolenia na budowę wodociągu sieciowego Gołutowo–
Dziśnity–Lepno–Buczyniec. Największa, jak do tej pory,
inwestycja mająca na celu dostarczenie mieszkańcom
wody, realizowana w ramach koncepcji zwodociągowania gminy Rychliki, rozpocznie się w przyszłym
roku. Początkową fazą będzie modernizacja hydroforni w Gołutowie, która dziś obsługuje tylko tę jedną
miejscowość, docelowo ma obsługiwać cztery wsie.
Niezbędne są więc prace pozwalające na zapewnienie dostaw wody nie tylko o odpowiedniej jakości, lecz także i ilości wystarczającej na potrzeby
wszystkich odbiorców. Gmina ubiega się o częściową refundację zadania z funduszy unijnych. Procedury przetargowe rozpoczną się natychmiast po
ogłoszeniu konkursu przez Urząd Marszałkowski
w Olsztynie. Do tej pory zrealizowano w ten sposób
budowę wodociągu w Marwicy oraz zakończoną
właśnie budowę dalszej nitki do Topolna Wielkiego.

Wodociąg Topolno Wielkie
Zakończyła budowa nitki wodociągowej z Marwicy do Topolna Wielkiego. Odbiór inwestorski miał
miejsce 2 listopada 2011 r. Kilometrowy odcinek
sieci pozwoli na wyłączenie jednej z 16 hydroforni
obsługiwanych przez Gminny Zakład Komunalny
na terenie Gminy. Dla mieszkańców Topolna Wielkiego nic się nie zmieni, poza tym że woda dostarczana będzie z innego ujęcia, dla gminy jednak to
pierwszy krok do ograniczenia kosztów związanych
z dostarczaniem wody mieszkańcom. Duża liczba
hydroforni to duże koszty ich obsługi, a co za tym
idzie koszt wody. Wyłączenie hydroforni w Topolnie Wielkim rozpoczyna proces likwidacji niewielkich ujęć, w których koszt pozyskania wody jest
wysoki. Obecnie zakończona budowa zgłoszona została do nadzoru budowlanego, który musi jeszcze
wydać zgodę na użytkowanie wodociągu.
Wodociąg kolonia Rychliki
Do końca roku gotowa będzie dokumentacja obejmująca swoim zasięgiem kolonię w stronę Rejsyt.

Dokumentacja została już uzgodniona w Urzędzie
Gminy w Rychlikach oraz we wszystkich właściwych instytucjach (energia, telefony, drogi itd.),
a projekt jest złożony w Powiatowym Zespole
Uzgadniania Dokumentacji w Elblągu. Po uzyskaniu uzgodnienia będzie możliwe złożenie wniosku
o zyskanie pozwoleń na realizację przedsięwzięcia.
Projekty oczyszczalni
w Powdowie i Rychlikach
Zgodnie z dyrektywą Unii za brak kanalizacji
od 1.01.2016 gminy będą płacić kary liczone według liczby gospodarstw domowych niepodłączonych do kanalizacji. Oznacza to, że do końca 2015 r.
wszystkie miejscowości w gminie muszą być skanalizowane w sposób zgodny z odpowiednimi wymaganiami. Zdając sobie sprawę z wagi problemu, gmina
przystąpiła do projektowania oczyszczalni ścieków i
sieci kanalizacji sanitarnej dla Powodowa oraz osiedla mieszkaniowego Podleśna w Rychlikach.
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Budżet Gminy na rok 2012
Małgorzata Klepacz-Ciąćka

30 września 2011 roku Budżet Gminy Rychliki
wyglądał nastepująco:

10 017 315,04 zł to wysokość zrealizowanych
dochodów budżetowch w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku, co stanowi 76,90% planu.

8 527 203,89 zł to wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych, co stanowi 66,03% planu.
Wykonanie budżetu za ten okres 2011 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie
1 490 111,15 zł, z czego kwota 84 375 zł przeznaczona została na spłatę rat kredytu bankowego.

3.
4.

majątkowe w wysokości 1 909 287 zł (15%).
Wynik budżetu – deficyt budżetowy w wysokości 755 197 zł.
Przychody budżetu w wysokości 980 197 zł
(tzw. wolne środki), rozchody w wysokości
225 000,00 zł (spłata kredytu).
Budżet 2012 w mln zł
14
12
10
8

2 917 635,79 zł to łączna kwota zobowiązań
Gminy Rychliki na 30 września 2011 roku, co
w stosunku do planowanych rocznych dochodów stanowi wskaźnik zadłużenia gminy
w y noszący 22,40%.
2 150 000 zł to zobowiązania kredytowe,
a 767 635,79 zł to zobowiązania z tytułu zaległych składek ZUS (układ ratalny).
14 listopada 2011 roku, zarządzeniem
nr 60/2011 oraz 62/2011 przyjęte zostały projekty: budżetu Gminy Rychliki na
rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychliki na lata 2012–2018.
Dokumenty te zakładają:
1.
Dochody budżetowe w wysokości 12 076 706 zł,
z czego: dochody bieżące w wysokości
11 583 906,00 zł (96%) oraz dochody majątkowe w wysokości 492 800,00 zł (4%).
2.
Wydatki budżetowe w wysokości 12 831 903 zł,
z czego: wydatki bieżące w wysokości
10 922 616,00 zł (85%) oraz wydatki

6

12,08

12,83

2

dochody

wydatki

-0,76
deficyt

-2

W roku 2012 zaplanowano następujące
zadania inwestycyjne:

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)

4

0

Budowa chodnika w Dymniku

22 930 zł

Zakup placu zabaw do Powodowa
(dotyczy funduszu sołeckiego)

7 000 zł

Zakup altany do Śliwicy (dotyczy
funduszu sołeckiego)

6 000 zł

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

9 000 zł

1 893 287 zł
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz
z rozbudową oczyszczalni ścieków
w Rychlikach

514 000 zł

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z
budową oczyszczalni ścieków w Powodowie

500 000 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

601 700 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%.

Informacje z Urzędu Gminy
Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej
w Jelonkach
Krystyna Chojnacka-Borosiewicz

Rada Gminy Rychliki 29 września 2011 r. podjęła
uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Jelonkach. Powyższa decyzja podyktowana jest malejącą liczbą uczniów w placówce.
W bieżącym roku szkolnym w klasach I–VI
jest 61 uczniów. Tendencję malejącą wykazuje przeprowadzona analiza dzieci urodzonych
od 2005 roku do I półrocza bieżącego roku.
Do jednego ucznia samorząd dopłaca około 11 tys. zł rocznie – jest to duże obciążenie dla Gminy, które motywuje do przeprojektowania sieci szkół w naszej gminie.
Wysoki poziom dofinansowania Szkoły Podstawowej w Jelonkach powoduje uszczuplenie
funduszy na realizację innych niezbędnych zadań inwestycyjnych – w tym również na bazę
dydaktyczną w Zespole Szkół w Rychlikach.

Stypendia socjalne w 2011 roku
Krystyna Chojnacka-Borosiewicz

Od stycznia do czerwca 2011 roku z tej formy pomocy skorzystało 145 uczniów. Wydatkowana została kwota 144 826,59 zł co stanowi 92,7%. Z budżetu państwa otrzymaliśmy 124 976 zł, natomiast

z budżetu gminy – 31 244 zł.
W sierpniu (w momencie naboru wniosków na stypendia dotyczące roku szkolnego 2011/2012) wpłynęły 154 wnioski o pomoc stypendialną. Ogólna
kwota przeznaczona na ten cel to 144 297, 50 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 115 438 zł
natomiast środki samorządu to kwota 28 859, 50 zł.
Ogółem w 2011 roku w budżecie gminy na ten cel
zabezpieczono środki w wysokości – 60 103, 50 zł.

145,00 zł – dla gospodarstw rolnych za 1 ha przeliczeniowy (58 zł x 2,5 q żyta)
290,00 zł – dla pozostałych gruntów od 1 ha fizycznego (58,00 zł x 5 q żyta)
Na tle okolicznych gmin przyjęta stawka do naliczenia
podatku rolnego kształtuje się na średnim poziomie.
Gmina Wilczęta: 59,00 zł, Pieniężno: 60,00 zł, Milejewo: 60,00 zł, Młynary: 62,00 zł, Pasłęk 52,00 zł.

Stawki podatkowe na rok 2012 zostały
przyjęte

Roman Dziewulski

Danuta Ulejczyk

Radni zatwierdzili uchwały podatkowe na rok 2012.
Podatek od budynków mieszkalnych za 1 mkw. powierzchni użytkowej wyniesie 0,70 zł. Od budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza 19,00 zł za 1 mkw., a od gruntów pozostałych,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego wynosi 0,38 zł za 1 mkw.
Średnią cenę skupu żyta ustaloną przez prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego radni obniżyli z 74 zł za 1 kwintal na 58 zł za 1 kwintal – ta
stawka stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok 2012 w Gminie Rychliki:

Odcinanie dostaw wody
Zgodnie z art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 Nr 72 poz. 747 ze zm.)
Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach rozpoczął
odcinanie dostaw wody dla odbiorców mających nieuregulowane zaległe opłaty. Pierwsze odłączenia nastąpiły w
Dymniku oraz Rejsytach. Od 12.12.2011 do 16.12.2011
odcięto dostaw wody w Topolnie Wielkim i Wysokiej, po
20.12.2011 r. zaplanowano przeprowadzenie kolejnych
działań w Rychlikach, Gołutowie i Dziśnitach.

Zbiórka zużytego sprzętu
Roman Dziewulski

3800 kg zużytego sprzętu w większości odbiorników TV oraz monitorów zebrał Gminny Zakład Komunalny podczas październikowej zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
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Informacje o drogach
Robert Cytrycki

Usunięcie drzew w ramach przebudowy drogi
nr 527 nie zniszczy całej populacji lokalnej chronionych gatunków – jak wcześniej argumentowano
brak pozytywnej opinii w sprawie wycinki drzew.
Protesty ekologów i brak zezwolenia na wycinką
drzew przy drodze wojewódzkiej nr 527 opóźniły
już o ponad rok inwestycję przebudowy drogi. Na
wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
21 października 2011 r. wznowiono postępowanie
wyjaśniające w GDOŚ. GDOŚ dostarczyła inwentaryzację przyrodniczą alei przydrożnych, która objęła swoim zasięgiem drogi wojewódzkie, powiatowe
i gminne na terenie całej Gminy Rychliki i wykazała, że gatunki chronione występują wszędzie, a nie
tylko przy drodze 527. Inwentaryzacja została sfinansowana przez Urząd Gminy Rychliki, która cały
czas wspiera i naciska Zarząd Dróg Wojewódzkich
w staraniach o remont drogi.

Klub Przyrodników odpuszcza
Klub Przyrodników ze Świebodzina zażądał wznowienia postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 527.
Wójt odmówił wznowienia postępowania, od czego
Klub Przyrodników się odwołał. Sprawa trafiła do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO)
w Elblągu. Jednak 9 grudnia 2011 r. Klub Przyrodników wysłał do SKO pismo z prośbą o wycofanie
odwołania, uzasadniając to niesłuszną w obecnym
stanie prawnym argumentacją odwołania. Mamy nadzieję, że wszystkie przeszkody zostaną pokonane
i wyczekiwana przez wszystkich inwestycja ruszy.

Projekt drogi w Jankowie

Przygotowanie do zimy na drogach

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej remont i przebudowę drogi Protowo–Jankowo
na odcinku od Jankowa do Świętego Gaju (droga powiatowa) została podpisana na początku listopada.
Koncepcja zakłada wykonanie odpowiedniej podbudowy i położenie dywanika asfaltowego na odcinku
ok. 800 metrów oraz chodnika w Jankowie. Projekt
powinien być gotowy pod koniec maja, później będzie uzyskiwane pozwolenie na budowę.
Realizacja inwestycji planowana jest na 2013 rok.
Będzie to pierwszy krok w wykonaniu połączenia
pomiędzy między drogami powiatową i wojewódzką, a tym samym ułatwienia mieszkańcom komunikacji na terenie gminy.

Sieć dróg gminy Rychliki tworzą drogi wojewódzkie,
powiatowe i gminne. Według informacji ZDP w Pasłęku oraz ZDW w Elblągu, zasady zimowego utrzymania dróg są identyczne jak w sezonie ubiegłym.
Za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich odpowiedzialny jest Rejon Dróg w Elblągu, ul. Junaków 3.
Wymienione odcinki dróg powinny być przejezdne
zawsze, maksymalne przerwy w komunikacji nie
mogą przekroczyć 24 godzin, ale tylko w przypadku
intensywnych opadów.
55 2306974 – Obwód Drogowy Elbląg
606 326726 – Kierownik Ryszard Danowski

Zakończenie budowy drogi nr 526
Zakończyła się przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 526 na odcinku Śliwica–Kąty. Odbioru inwestycji
dokonano 15 grudnia 2011 r.
Remont finansowany był z funduszu unijnego w ramach programu rozwoju turystyki. Droga musiała
zostać dostosowana do wymogów konserwatorskich,
dlatego nawierzchnię wykonano w technologii brukowej. Niestety w tym przypadku turystyka rowerowa
została ograniczona. Niemniej jednak cieszy fakt, że kolejny odcinek drogi na terenie gminy został wyremontowany.

Chodnik w Dymniku
W przyszłym roku mieszkańcy Dymnika otrzymają nowy chodnik wzdłuż drogi 527, w „pałacowej” części miejscowości.
Projekt oczekuje na pozwolenie na budowę. Niestety ze względu na procedury nie udało się wykonać
inwestycji jeszcze w roku bieżącym, między innymi ze względu na obszar ochrony konserwatorskiej w okolicy pałacu. Niezbędne były konsultacje
z Konserwatorem Zabytków oraz dostosowanie
zmian do już istniejącego projektu

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych odpowiedzialny jest ZDP Rejon Drogowy w Pasłęku. Drogi
powinny być przejezdne zawsze, maksymalne przerwy w komunikacji nie mogą przekroczyć 48 godzin, ale tylko w przypadku intensywnych opadów.
Natomiast drogi VII standardu nie są przewidziane
do posypywania i odśnieżania (Śliwica–Liszki–Barzyna–Rychliki, Kwietniewo–Święty Gaj, Wysoka–
Stankowo, Protowo–Porzecze). Jedynie w przypadkach wyższej konieczności (karetka, straż pożarna itp.)
droga będzie odśnieżana na polecenie zarządcy drogi.
55 2482441 – Obwód Drogowy nr 1 w Pasłęku
500 299740 – Kierownik Obwodów Drogowych
604 374921 – PPHU Transmłyn Zbigniew Zaskalski
Urząd Gminy odpowiada za utrzymania odcinków dróg
gminnych, których odśnieżanie jest niezbędne ze względu na dojazd mieszkańców do pracy i szkół. Na odśnieżanie w sezonie 2011/2012 podpisano umowy z czterema
wykonawcami i podmiotami, co powinno zapewnić utrzymanie przejezdności dróg gminnych.
55 2488150 – w godz. pracy Urzędu Gminy
784 028 670 – Robert Cytrycki

Nieruchomości gminne
Maria Kużel

Urząd Gminy posiada 35 komunalnych lokali
mieszkalnych. W większości lokale te są w budynkach, w których gmina tylko w części posiada udział. Na 34 lokale zawarte są umowy najmu,
w większości na czas nieokreślony. Gros lokali
mieszkalnych została przejęta od Agencji Nieruchomości Rolnych, są one w nienajlepszym stanie technicznym. Brak jest bieżących remontów,
które należą do obowiązków najemcy, zgodnie
z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu Cywilnego własności i najmie lokali (j. w Dz. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze
zm.). Wpływy z czynszów mieszkaniowych tylko w niewielkim stopniu pokrywają koszty ich
utrzymania.
Chęć wykup zajmowanego lokalu zadeklarowało 6 najemców. W trakcie sprzedaży są 3 lokale mieszkalne. Rada Gminy wyraziła zgodę na
udzielenie 80% bonifikaty od ceny sprzedaży.
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Od Spółdzielni Mieszkaniowej „Podleśna” w Rychlikach gmina nabyła nieodpłatnie działkę o pow.
0,4304 ha pod lokalizację oczyszczalni ścieków
dla tego osiedla mieszkaniowego
Nieruchomości sprzedane
Za 29 785 zł gmina sprzedała w drodze przetargu działkę rekreacyjną w Kiersitach o pow.
0,0505 mkw.
Za 49 336 zł. gmina sprzedała lokal mieszkalny w Wysokiej o pow. 61,43 mkw. Gmina nabyła ten lokal w drodze spadku.
Nieruchomości na sprzedaż lub wynajem
20.01.2012 r. odbędzie się II przetarg ustny
nieograniczony na budynek nr 17 w Jelonkach
(siedziba byłej biblioteki). Cena wywoławcza
wynosi: 184 766 zł.

Lp.

Budynek

Pow.
użytk.m²

1.

Budynek byłego biurowca
w Wysokiej

274

2.

Budynek b. stołówki w Wysokiej

214

3.

Budynek b. sali sportowej
w Kwietniewie

153

4.

Budynek b. hydroforni
w Sójkach

184

5.

Lokal po byłych klasach w budynku nr 40 w Kwietniewie

95

6.

Budynek użytkowo-mieszkalny w Jelonkach

164

7.

Lokale biurowe w budynku
nr 21 w Rejsytach

87

8.

Budynek b. piekarni w Rychlikach

566

9.

Budynki garażowo-gospodarcze w Wysokiej, Topolnie,
Krupinie

-

Wiadomości ze szkoły
Elżbieta Biczak

Wyniki egzaminów zewnętrznych
w Zespole Szkół w Rychlikach
Wyniki egzaminów zewnętrznych od roku 2002
do roku 2006 SP uzyskiwała ciągle bardzo niskie
na przemian z niskimi. Po pełnej realizacji programu naprawczego sytuacja się poprawiła.
Były klasy, które osiągały wyniki niżej średnie
i średnie wyniki: 2007 – średni, 2008 – niski, 2010
– niżej średni, 2011 – niski 22.6 na granicy z niżej
średnim – 22.8 to średnia woj.
Średnią wojewódzką uzyskano w 3 obszarach: czytanie, pisanie, korzystanie z informacji, natomiast
nie osiągnięto wyniku średniego w obszarze rozumowanie i wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Program naprawczy
Na poprawę wyników szkoły miała wpływ pełna
realizacja, a następnie kontynuacja programu naprawczego, wzmożenie nadzoru pedagogicznego
dyrektora szkoły, czyli wewnątrzszkolne doskonalenie i udział w zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli w dziedzinach: pomiar dydaktyczny, egzaminator
OKE, szczegółowa analiza wyników sprawdzianów, stosowanie różnorodnych metod nauczania,
właściwe wykorzystanie czasu pracy i pomocy
dydaktycznych: powstały gabinety przedmiotowe,
zwiększono udział w konkursach: wewnątrzszkolnych i ogólnopolskich, w każdej klasie umieszczono

tablice z zasadami ortograficznymi i kalendarze, ze- Gimnazjum, jednak w tym czasie udało się wyeligary, stosowano rozszerzone diagnozy i pomiar dy- minować problemy wychowawcze: wagarowanie,
daktyczny, ligę zadaniową, indywidualne spotkania permanentne naruszanie regulaminu szkoły, wulnauczyciela z uczniem – wspólne rozwiązywanie
garne i agresywne zachowania uczniów, notoryczne
testów, itp., nastąpiła zmiana nauczyciela historii przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć lekcyjnych
i rzyrody, zmieniono programy nauczania w edu- i zmniejszyć liczbę uczniów palących. Te zachowakacji
wczesnoszkolnej,
nia powodowały ogromDla dobra swoich pociech, motywujcie
wprowadzono nowe zasady
ne problemy w realizacji
ich do osiągania coraz to lepszych
oceniania oraz zewnętrzne
podstawy programowej.
wyników, by żyło im się lepiej i ciekawiej
badanie wyników nauczaDzięki wprowadzonemu
nia (Operon, Ogólnopolskie Badanie Umiejętności
programowi naprawy efektywności wychowania
Trzecioklasistów).
oraz unijnym projektom edukacyjnym udało się
stworzyć Gimnazjum bez agresji i przemocy i zmoBez motywacji trudno od dobry wynik
Efekty nauczania byłyby dużo wyższe, gdyby tywować do wysiłku umysłowego uczniów oraz wywzrosła motywacja do nauki, a taką motywację posażyć szkołę w najnowocześniejsze pomoce dynajbardziej mogą zaszczepić w swoich dzieciach daktyczne. Dopiero teraz można liczyć na sukcesy
rodzice. Dowodem na to są znacznie wyższe wyniki edukacyjne.
uczniów, których rodzice kładą duży nacisk na na- Sukcesem Gimnazjum są niżej średnie i średnie wyukę. Można to robić w różny sposób: przede wszyst- niki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego:
– 2010 – 25,6 – stanin średni
kim interesować się wynikami, mieć systematyczny
kontakt ze szkołą, poświęcać dziecku czas, ucząc się – 2011 – 23,2 – stanin niżej średni.
z nim, nagradzać w domu za postępy w nauce, za
dobre stopnie i unikać powiedzenie: „bo ja w twoim
wieku...” – to tylko zniechęca.

Gimnazjum bez przemocy
Od chwili powstania Zespołu Szkól w Rychlikach,
tj. od 1 września 2007 roku, nie nastąpiła wyraźna poprawa wyników egzaminów zewnętrznych

Drodzy Rodzice, wiem, że macie w sobie ogromną moc, którą możecie wykorzystać dla dobra
swoich pociech, motywujcie ich do osiągania
coraz to lepszych wyników, by żyło im się lepiej
i ciekawiej. Tylko z Waszą pomocą szkoła może
odnosić sukcesy.

Alicja Kasperowicz

Arkadiusz Kulma

Święto Niepodległości

Remont w Zespole Szkół w Rychlikach

Ojczyzna to pamięć o tych, którzy za nią walczyli
i za nią polegli. Pamięć to także niegodzenie się na
kłamstwo i fałsz historii. Pamięć to troska o ukazanie prawdy młodemu pokoleniu – mówił wójt Henryk Kiejdo na spotkaniu z okazji Święta Niepodległości, które odbyło się 10 listopada w Rychlikach.

W okresie letnim remontowane były budynki Zespołu Szkół w Rychlikach. Prace budowlane obejmowały swoim zakresem wymianę pokryć dachowych, obróbek blacharskich oraz okien. Remont
przeprowadziła wyłoniona z przetargu firma Monster z Olsztyna za sumę 101 118,25 zł.
Młodzież występująca w spektaklu

Uczestnicy spotkania

Uczniowie przygotowali insecenizację pt. „Legenda o Popielu i Piaście Kołodzieju”, a chór szkolny
w pieśniach patriotycznych przypomniał okupioną
krwią i bólem drogę Polaków do niepodległości.
W spotkaniu uczestniczyli proboszczowie gminnych parafii, radni, pracownicy Urzędu Gminy oraz
jednostek podlegających, sołtysi, młodzież gimnazjalna oraz zaproszeni goście.

Dach po remoncie

Sukcesy siatkarzy
Andrzej Szponar

Finał Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w piłce Siatkowej 2011 zakończył się sukcesem
siatkarzy z klas V Szkoły Podstawowej w Rychlikach. Nasza drużyna, wygrała wszystkie mecze finałowe, zajmując 1 miejsce w powiecie. Chłopców
czeka teraz finał rejonowy w Braniewie.

Wilejto Marcel, Lender Jarosław, Kozłowski Adrian,
Czarnecki Bartosz, Maciszek Krystian, Mikołajczyk Adrian,
opiekun Jacek Tuński

W Mistrzostwach Powiatu Elbląskiego Gimnazjów w Siatkówce Dziewcząt zawodniczki z naszej
szkoły wygrały wszystkie mecze finału. Zespół stanął na najwyższym stopniu podium i będzie reprezentował powiat elbląski w rozgrywkach rejonowych.

Patrycja Bona, Iza Hałuszka, Kamila Mikołajczyk, Anna Dub,
Weronika Banaszek, Alicja Łuczkiewicz, Monika Laskowska,
Angelika Kozłowska, opiekun Joanna Sertel
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Społeczeństwo
Złote Gody

Działalność Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego

Danuta Rudzka

Państwo: Łucja i Jan Kamińscy z Jelonek, Genowefa i Tadeusz Skowrońscy z Protowa oraz
Anna i Marian Ziółek z Rychlik zostali odznaczeni medalami nadanymi przez Prezydenta RP
„Za długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Aktu wręczenia dokonał wójt Henryk Kiejdo przy
udziale kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Danuty Rudzkiej i przewodniczącej rady Haliny Zbróg.
Uroczystość z okazji 50-lecia par małżeńskich zorganizował Urząd Stanu Cywilnego w Rychlikach
28 września 2011 roku.
Jubilaci oprócz medali otrzymali bukiety kwiatów,
dyplomy oraz upominki ufundowane przez Urząd
Gminy. W odświętnej atmosferze wzniesiono toast
za zdrowie i szczęście jubilatów.

Bożena Helwak

Celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Rychliki jest przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie, w tym szczególnie w rodzinach z problemem alkoholowym.
Do prac w Zespole zostali powołani: Bożena Helwak
– przewodnicząca (kierownik GOPS w Rychlikach),
Maria Ziółkowska – zastępca (specjalista pracy socjalnej), Barbara Winiarczyk (specjalista pracy socjalnej),
Marzena Białogrzywa (aspirant pracy socjalnej), Marianna Mazur (pedagog szkolny), Robert Papierowski
(kierownik rewiru dzielnicowych Komisariatu policji
w Pasłęku), Alicja Kasperowicz (członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych), Andrzej Krzykwa (starszy kurator zawodowy przy Sądzie
Rejonowym w Elblągu), Jacek Pipczyński (kurator zawodowy przy Sądzie rejonowym w Elblągu), Mariusz
Dudziński (lekarz dentysta).
Na dotychczasowych posiedzenia Zespołu członkowie
podpisali list intencyjny, przeszli szkolenie dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, omówili
i zaplanowali kolejne działania wobec rodziny z terenu
gminy, w której dochodzi do aktów przemocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kwietniewie

Jubilaci

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie
rozpoczął działalność 1 kwietnia 2011 r. W placówce
przebywa 36 osób przewlekle psychicznie chorych

i upośledzonych umysłowo.
Placówka dziennego pobytu działa od poniedziałku do
piątku i świadczy usługi w zakresie takich form wsparcia jak:
• trening funkcjonowania w codziennym życiu,• trening
dbałości o wygląd zewnętrzny, • trening nauki higieny, •
trening kulinarny, • trening umiejętności praktycznych,
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, • terapia ruchowa i zajęcia sportowe, • terapia zajęciowa jak: rzeźbienie, malowanie i zdobienie.
Placówka zapewnia uczestnikom gorący posiłek w ramach treningu kwalifikowanego oraz transport uczestników na zajęcia.

Piłka nożna
Na półmetku sezonu 2011/2012 nasz A-klasowy
zespół Victoria Rychliki zajmuje wysokie 2 miejsce. Zarząd i zawodnicy poważnie myślą o awansie
do ligi okręgowej. Drużyna Victorii II z Kwietniewa grająca w B-klasie zajmuje 6 miejsce. Od tego
sezonu grają również najmłodsi w drużynie żaków.
W silnej grupie elbląskiej zajmują po pierwszej
rundzie 2 pozycje. Trzecia drużyna – Pama Powodowo – będąca w tej samej grupie co drużyna
z Kwietniewa, zajmuje 10 miejsce.

Kontakt
Informacje, także zapytania do wójta mogą Państwo
przysyłać na adres e-mailowy: info@rychliki.pl.
Pytania i informacje muszą być podpisane imieniem
i nazwiskiem.

Kultura
Informacje Bibioteki Publicznej
Gminy Rychliki
Katarzyna Hałuszczak

206 dzieci uczestniczyło w lipcu i sierpniu
w zajęciach „Wesołych wakacji
w bibliotece”
Gry i zabawy ruchowe, rozwiązywanie
zagadek, rebusów i zgadywanek literackich, konkursy, prace literacko-plastyczne
z użyciem różnych technik malarskich –
to niektóre z zajęć, w których brały udział
dzieci w wieku od 3 do 8 lat.
Podczas ostatniego spotkania uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a także
zostali zaproszeni do stałego odwiedzania biblioteki w trakcie roku szkolnego. Kierownik biblioteki
składa serdeczne podziękowania Karolinie Miszczuk, która bezinteresownie pomagała w prowadzeniu zajęć z dziećmi.
Od października BPG Rychliki wraz z Filią
w Jelonkach wznowiła spotkania w „Czytającej
bibliotece”
Spotkania przeznaczone są dla dla „zerówek” i klas pierwszych. Maluszki z wychowawczynią, raz w miesiącu,
odwiedzają bibliotekę. Zaproszeni, znani w środowisku
goście czytają dzieciom bajki. Po lekturze uczestnicy wykonują ilustracje i rozwiązują zagadki tematycznie związane z przeczytanym utworem. W gronie osób, które przyjęły nasze zaproszenie do „głośnego czytania” znalazły
się: Krystyna Chojnacka-Borosiewicz – sekretarz gminy;
Krystyna Borowska – radna; Ewa Maczyta – pielęgniarka;
Zbigniew Lichuszewski – radny powiatowy; Maria Ziółkowska – pracownik GOPS w Rychlikach.
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„Chomiczek” to konkurs ogłoszony przez BPG
Rychliki przeznaczony dla dzieci w wieku od 5
do 9 lat Uczestniczy w nim już 70 dzieci
Co dwa tygodnie odwiedzają one bibliotekę,
by opowiedzieć o wypożyczonej wcześniej
książce. Za każdą lekturę otrzymują obrazek
„Chomiczka”. Aby otrzymać nagrodę, uczestnik konkursu musi zgromadzić dziesięć „Chomiczków”. Dzieci w zeszycie wykonują również ilustracje do każdej przeczytanej książki.
Zeszyty z ilustracjami także zostaną ocenione, a najładniejsze nagrodzone.
WYSTAWA KSIĄŻEK
„BAJKA TERAPEUTYCZNA I NIE TYLKO”
W siedzibie BPG Rychliki od 19 września 2011 roku
można obejrzeć wystawę książek zaliczanych do kręgu „ Bajki terapeutycznej”. Bajka terapeutyczna jest
propozycją książki, którą czytelnik – dziecko – może
samodzielnie przeanalizować, to znaczy znaleźć te elementy, które pomogą w rozmowie z samym sobą, pozwolą zrozumieć własne emocje. Bajka terapeutyczna,
w odróżnieniu od innych form bajek, jest wzbogacona
o nowe elementy redukujące lęk. Cechą charakterystyczną wszystkich bajek terapeutycznych jest to, że
bohater znajduje się w trudnej sytuacji i przeżywa lęk,
a wprowadzone postacie bajkowe umożliwiają redukcję tego lęku – bohater uczy się nowych, skutecznych
sposobów działania. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy i lektury książek.
Na stronie internetowej www.biblioteka-rychliki.pl
są m.in. zamieszczone tematy lekcji bibliotecznych.
Chętnych nauczycieli zapraszamy do współpracy.

Pamiętajmy o Świętym Wojciechu!
Danuta Żółtowska

Pierwszy Wojciechowy Przegląd Chórów odbył
się w Świętym Gaju 18 września 2011 roku.
Organizatorom spotkania przyświecała idea
przybliżenia postaci Świętego właśnie w miejscu
jego śmierci.
Warunkiem uczestnictwa było przygotowanie przynajmniej jednej pieśni o Świętym Wojciechu. Do
Sanktuarium przybyły: Chór im. Elżbiety Gołębiowskiej, „Carmen Gregorianum”, zespół wokalny „Melodie” oraz Chór „Buczyna”. Gospodarzem
spotkania był ks. Mirosław Bułecki, który przybliżył
postać Świętego Wojciecha i historię Sanktuarium
i udzielił specjalnego błogosławieństwa. Zespoły otrzymały statuetki wykonane przez Katarzynę
Przybylską, a ufundowane przez Urząd Gminy Rychliki. Po uroczystościach w Kościele członkowie
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Świętego Gaju
zaprosili wykonawców do Domu Pielgrzyma na poczęstunek. Spotkanie stało się okazją do wspólnego
śpiewu, życzliwych rozmów, wymiany doświadczeń
oraz utworów. Uczestnicy wyrazili nadzieję, że spotkania muzyczne odbywać się będą w przyszłości
w iększym gronie wykonawców i widzów.
Okazja ku temu nadarzy się 29 stycznia 2012 roku
o godz. 14, ponieważ odbędą się II Nieszpory
Wojciechowe, na które organizatorzy serdecznie
zapraszają.

