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Mija rok 2013, rok ważnych inwestycji w Gminie. W 2014 tempa nie zwolnimy
Szanowni mieszkańcy
Dobiega końca 2013 rok. Bardzo
trudny dla gminy, ale dobrze przez nas
wykorzystany. Mijający rok pokazał,
że gmina weszła na drogę rozwoju, że
można realizować inwestycje i niekoniecznie wiąże się to z zadłużaniem.
Niewątpliwie największym osiągnięciem gminy jest przebudowa drogi
527 i remont drogi z Rychlik do Gołutowa. Nowa nawierzchnia,
nowe chodniki, zatoczki autobusowe, powstało kilka nowych
miejsc parkingowych. Dzięki tym zmianom, w połączeniu z rewitalizacją centrum, Rychliki zyskały urok, stały się bardziej
zadbane, estetyczne i przyjazne.
Mam świadomość, że przebudowa dróg i wodociągów utrudniła życie mieszkańcom. Wszyscy odczuliśmy też objazd drogą
przez Barzynę. Nie da się jednak najmniejszego remontu mieszkania przeprowadzić bez dokuczania domownikom.
Dlatego też cały czas bardzo aktywnie będziemy zabiegać
o przebudowę drogi 527 do granic województwa i remont następnych dróg powiatowych w kolejności: Rychliki – Śliwica,
potem Powodowo – Stare Dolno, Rychliki – Rejsyty, Święty Gaj
– Kwietniewo.
Podstawową sprawą dla nas jest doprowadzenie wody do
wszystkich miejscowości. Dlatego jednym z głównych zadań
zaplanowanych na przyszły rok jest konsekwentna realizacja
koncepcji wodociągowania gminy. Budujemy więc sieć na odcinku Gołutowo–Dziśnity–Lepno–Buczyniec, budujemy kolejne przyłącza sieci w Kwietniewie i w Marwicy.

Opracowujemy także koncepcję kanalizowania gminy. W tym
roku oddaliśmy do użytku oczyszczalnie na blokach, skanalizowaliśmy centrum Rychlik, niebawem ogłaszamy przetarg na
oczyszczalnie w Powodowie i zamierzamy jeszcze w przyszłym
roku przystąpić do budowy oczyszczalni w Protowie.
Ważne zadanie na przyszły rok to także modernizacja świetlic
wiejskich w Kwietniewie, Marwicy, Świętym Gaju, Rejsytach.
Chcemy, by mieszkańcy mieli swoje miejsca spotkań, chcemy
ułatwić Państwu aktywność społeczną.
Mijający rok to też dobra współpraca z sołectwami: przemyślana inwestycja sołectwa Rychliki w postaci lamp na wzgórzu do
kościoła, ciekawe inicjatywy Jankowa, zaangażowanie mieszkańców Rejsyt w upiększaniu swojej miejscowości, wieńce dożynkowe ze wszystkich sołectw, przygotowanie dożynek tym
razem przez mieszkańców Jelonek, nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla zespołu Potok podczas
Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Ludowych, sukcesy sportowe naszych uczniów na szczeblu powiatowym.
Chcemy, by kalendarz imprez z każdym rokiem był coraz pełniejszy. Z ważniejszych wydarzeń kulturalno-społecznych
w przyszłym roku na pewno możemy zapowiedzieć organizację
– już niedługo – IV Wojciechowych Nieszporów Kolędowych,
Dożynek Gminnych, a także organizację Powiatowych Igrzysk
Samorządowców, których będziemy gospodarzem.
Podsumowując, chcę podziękować również radnym Gminy Rychliki za twórczą i dobrą współpracę.
Henryk Kiejdo, Wójt Gminy Rychliki

W Betlejem mieście,
Zbawiciel się rodzi
Niech się Wam mili
Najlepiej powodzi.
Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia,
będą pełne pokoju, zdrowia, wzajemnej miłości i nadziei
na nadchodzącą przyszłość.
Niech opłatek i staropolska kolęda połączą nasze myśli i serca,
a uśmiech niech towarzyszy wszystkim dniom nowego 2014 roku.
Henryk Kiejdo
Wójt
Gminy Rychliki

Halina Zbróg
Przewodnicząca
Rady Gminy Rychliki

Inwestycje w roku 2013
Firma „SKANSKA” dzięki dobrej pogodzie wciąż pracuje na drodze 527
Robert Cytrycki

Przebudowa 8-kilometrowego odcinka
drogi wojewódzkiej nr 527 z Rychlik do
Jelonek trwa od wiosny. W tym czasie
wykonawcy udało się wykonać ogrom
prac związanych z układaniem nowej nawierzchni bitumicznej.

miejsca zostaną wyrównane tłuczniem
podbudowy tak, aby można było korzystać
z całej szerokości drogi w okresie zimowym.
Jesienią miał być podnoszony most na
Kanale Elbląskim. Ze względu na techniczne problemy oraz przedłużające się
wykonanie przepustu w centrum Jelonek,

podjęto decyzję o przesunięciu tej operacji na wiosnę przyszłego roku.
Postępy prac na drodze wojewódzkiej
527 można śledzić na bieżąco na stronie internetowej www.527.cba.pl oraz
www.dw527-rychliki-jelonki.pl.

Droga jest przejezdna
Na remontowanym odcinku asfalt jest
położony całą szerokością z wyjątkiem
jednego pasa przed Marwicą Wielką do
wysokości domu przed wąwozem Marwickiej Młynówki. Tam jest sygnalizacja
świetlna i ruch odbywa sie wahadłowo.
Do zrobienia pozostaje główne skrzyżowanie w Rychlikach (z drogami do Gołutowa i Barzyny). Z informacji uzyskanych
od kierownictwa SKANSKA wynika, że
obecne temperatury nie pozwolą już na
układanie masy bitumicznej. Wskazane

Droga 527 - fot. Robert Cytrycki

Droga 1185N i skwer z fontanną – inwestycje, które zmieniły południową część Rychlik i centrum
Henryk Kiejdo

Skwer z fontanną zamiast basenu w centrum Rychlik
Na środku skweru stanęła fontanna, wokół niej ławki, krzewy
i zieleń. Otwarcie i poświęcenie nowego miejsca odbyło się 10
listopada. A następnie wykonawca prac (Leszek Rysztowski
właściciel firmy „DRO-BUD”) zaprosił mieszkańców na poczęstunek.
Przed świętami Bożego Narodzenia plac będzie oświetlony.
Droga powiatowa
Droga od centrum Rychlik do Gołutowa została wzmocniona
i poszerzona. Na odcinkach prostych poza miejscowością do
4,5 m i 6,0 m, na łukach o promieniach poniżej 300 m do szerokości odpowiednio 5,5 m oraz 6,0 m, a w terenie zabudowanym
w Rychlikach odpowiednio 6,0 m oraz 5,5 m. Położony został

także jednostronnie chodnik. Wykonano odwodnienia trasy
(przywrócono drożność przepustów) oraz oświetlenie.
Inwestycja wyniosła 3 735,271 zł, z czego z budżetu Gminy Rychliki to 972 518 zł.
Wójt Henryk Kiejdo, dyrektor ZDP w Elblągu Tadeusz Przyborski i radni GR w październiku przecięciem wstęgi oficjalnie
oddali drogę do użytku. Poświęcenia drogi dokonał ks. Lech
Wasilewski. To pierwsza inwestycja w ramach partnerstwa ze
Starostwem. Ta współpraca układała się pomyślnie, co stanowi
dobrą zapowiedź kolejnych działań.
By centrum Rychlik było w pełni uporządkowane, potrzebny
jest nabywca, który zainwestuje w budynek po byłym GS-ie.
Osoby zainteresowane kupnem budynku mogą uzyskać informację pod numerem: 515 588 184.

Otwarcie fontanny - fot. Robert Cytrycki

Droga powiatowa po remoncie - fot. Robert Cytrycki
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Inwestycje w roku 2013
wykonane przez firmę Termoplast z Morąga. Ich koszt wyniósł
80 tys. zł.

Montaż lamp na „promenadzie”
Robert Cytrycki

W ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013 w listopadzie zamontowane zostały lampy na schodach prowadzących od strony
Pasłęka do Kościoła. Dzięki tej inwestycji jesienią i zimą mieszkańcy bezpieczniej będą wracać do swoich domów.
Remont ośrodka zdrowia
Arkadiusz Kulma

Prace polegały na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie
stolarki drzwiowej oraz okiennej, uzupełnieniu obróbek blacharskich, wykonaniu opaski wokół budynku. Prace zostały

Plac zabaw w Topolnie i Jankowie
Arkadiusz Kulma

Dla najmłodszych mieszkańców Jankowa i Topolna Wielkiego
w listopadzie stanęły place zabaw. Placyki wybudowała firma Józef Kozłowski z Tychowa. Całość zadania w wysokości
25 tys. zł została sfinansowana z budżetu Gminy Rychliki.
Mamy nadzieję, że od wiosny będą służyły wszystkim bardzo
długo. Dbajmy więc o nie.

Nowy plac zabaw - fot. Arkadiusz Kulma

Wodociągowanie gminy – inwestycje niewidoczne, ale bardzo potrzebne
Arkadiusz Kulma i Robert Cytrycki

Wodociąg ze Śliwicy do Budek ukończony
Inwestycja objęła budowę sieci wodociągowej z przyłączami na terenach zwartej zabudowy mieszkalno-gospodarczej
w Śliwicy i Budkach oraz budowę wodociągu od Śliwicy do Budek.
Jakość wody w wodociągu w Budkach nie
spełniała norm przydatności do spożycia.
Ze względu na starą, zakamienioną instalację sieciową i przyłącza w Śliwicy wymieniona została cała sieć, dzięki czemu
wzrosło ciśnienie w mieszkaniach, w których do tej pory był problem z ilością wody.
Drobne prace modernizacyjne zostały
wykonane także w hydroforni w Śliwicy.
Koszt wykonania inwestycji: 289 121,38 brutto.
Hydrofornia w Gołutowie
W ramach modernizacji przebudowano istniejącą stacje uzdatniania wody.
Budynek hydroforni został wyremontowany, wymieniono wszystkie urządzenia technologiczne, wybudowano nadziemny ocieplany zbiornik retencyjny
wody o pojemności 100 m³. Dzięki
tym pracom będzie możliwe dostarczenie wody do Lepna i Buczyńca,
a później do innych miejscowości.

Gołutowo - Dziśnity - Lepno - Buczyniec
Zakład Handlowo-Usługowy Zdzisław
Tobiasz z Morąga wygrał przetarg na budowę sieci wodociągowej obejmującej
swoim zasięgiem Gołutowo, Dziśnity,
Lepno oraz Buczyniec. Umowę z właścicielem Zakładu wójt Henryk Kiejdo podpisał 11 grudnia 2013 r.
Dzięki zakończonej właśnie modernizacji
hydroforni w Gołutowie możliwe będzie
dostarczenie wody mieszkańcom tych
miejscowości. W Gołutowie zostanie wymieniona część starej sieci wodociągowej, a w Dziśnitach istniejąca sieć zostanie zasilona nową magistralą z Gołutowa,
przy jednoczesnym wyłączeniu hydroforni w Dziśnitach. Dzięki inwestycji Lepno i Buczyniec – bazujące do tej pory
na ujęciach indywidualnych – otrzymają
nowoczesną sieć wodociągową i dostęp
do wody o dobrej, kontrolowanej jakości.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.08.2014 r.

kolizji oraz tam, gdzie nowy asfalt miał
iść nad istniejącą siecią. Pozostawienie
przestarzałej technologicznie infrastruktury skutkowałoby koniecznością niszczenia nowej nawierzchni w przypadku
wystąpienia awarii wodociągu. Dzięki
porozumieniu zawartemu przez władze
gminy oraz inwestora drogi, Zarząd Dróg
Wojewódzkich, możliwe było zrealizowanie przebudowy części wodociągu
w ramach inwestycji drogowej. Gmina
Rychliki dostarczyła projekt przebudowy
sieci oraz sfinansowała realizację przebudowy (jej koszt to 200 tys. zł).

Wymiana sieci wodociągowej Rychliki
Trwająca obecnie przebudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w pierwotnym projekcie nie uwzględniała wymiany starej sieci
wodociągowej w Rychlikach w miejscach

Hydrofornia w Gołutowie - fot. Arkadiusz Kulma
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Kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych informują
Spotkania wójta z kierownikami referatów
i jednostek podległych gminie
Malwina Weber

Cykliczna odprawa wójta z kadrą kierowniczą
odbyła się 9 grudnia 2013 roku. W spotkaniu
uczestniczyli: sekretarz gminy – Krystyna
Chojnacka-Borosiewicz, skarbnik gminy –
Małgorzata Klepacz-Ciąćka, kierownik GOPS
– Bożena Helwak, kierownik PBG – Katarzyna Hałuszczak, kierownik GZK – Roman
Dziewulski, dyrektor ZS – Mirosław Szewczun oraz kierownik Rewiru Dzielnicowych
w Pasłęku – podkomisarz Robert Papierowski.
Tematy poruszane na zebraniu dotyczyły
m.in.:
•

zabezpieczenia w okresie zimowym osób
niepełnosprawnych, samotnych, starszych, bezdomnych z naszej gminy;

•

przedsięwzięcia zakończone oraz podjęte
przez Gminny Zakład Komunalny;

•

osiągnięcia, problemy oraz zadania do
realizacji w Zespole Szkół w Rychlikach;

•

opracownie budżetu Gminy na 2014 rok;

•

wydarzenia kulturalne organizowane
przy współpracy Biblioteki Gminnej;

•

organizacji Wigilii dla osób samotnych –
17 grudnia 2013 roku;

Informacje Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Bożena Helwak

„Praca nie męka – przyszłość w Twoich rękach”
GOPS realizuje VI edycję Projektu systemowego „Praca nie męka – przyszłość w Twoich
rękach” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Działania przewidziane w projekcie zostały zaplanowane na lata 2013–2014.

Adresatami projektu jest 28 beneficjentów
ostatecznych, którzy są mieszkańcami Gminy
Rychliki i są długotrwale bezrobotni.
Dla uczestników projektu zaplanowano szkolenia umożliwiające powrót na rynek pracy
poprzez uzyskanie dodatkowych umiejętności
i kompetencji. Poza zajęciami z doradcą zawodowym, psychologiem, wizażystą beneficjenci
ostateczni mają możliwość zdobycia umiejętności na następujących specjalnościach:
przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.
B, fryzjer, mechanik samochodowy. Wszystkie osoby będą mogły odbyć praktyki zgodnie
ze specjalnościami kursów, w których uczestniczyli.

Informacje Bibioteki Publicznej
Gminy Rychliki
Katarzyna Hałuszczak

„CHOMICZEK” – autorski konkurs literacko-plastyczny BPG Rychliki – został nagrodzony w III edycji konkursu „Biblioteka
z dobrym klimatem społecznym”.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Od stycznia 2011 r. funkcjonuje Gminny Zespół
Interdyscyplinarny. Na terenie Gminy Rychliki
11 rodzin objętych jest procedurą Niebieskiej
Karty. W bieżącym roku odbyło się 8 posiedzeń
Zespołu.
Wszystkie osoby doznające przemocy w rodzinie mogą uzyskać niezbędną pomoc, zgłaszając
się do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego przy GOPS-ie lub u dzielnicowego Komisariatu Policji w Pasłęku.
21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego
Ten Dzień jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności
pracowników socjalnych. Pacownicy socjalni
z dużym zaangażowaniem i ofiarnością pochylają się nad ludzkimi dramatami, udzielając
wsparcia w codziennym życiu, naznaczonym
przemocą, uzależnieniami, niepełnosprawnością, chorobami i bezradnością. Służba społeczna jest misją, która prowadzi do poprawy
jakości życia wielu ludzi, daje im poczucie
bezpieczeństwa i wyposaża w narzędzia do
samodzielnego życia.

Stoisko BPG Rychliki na Targach wiedzy
w Urzędzie Wojewódzkim

Nasz konkurs miał wzbudzić zainteresowanie
książką i czytelnictwem wśród dzieci w wieku
od 4 do 9 lat oraz zacieśnić współpracę biblioteki ze szkołą i rodzicami najmłodszych czytelników. Podczas Regionalnej Konferencji
Bibliotekarzy 4 grudnia 2013 r. w Urzędzie
Wojewódzkim kierownik biblioteki Katarzyna
Hałuszczak i wójt Henryk Kiejdo otrzymali
wyróżnienie za przeprowadzone działanie.
Ponadto konferencji towarzyszyły „Targi wiedzy”, na których nasza biblioteka zaprezentowała stoisko.
Serdecznie dziękuję osobom, które współpracowały przy konkursie „Chomiczek” i uczestniczyły w wyjeździe do Olsztyna – paniom:
Danucie Kondratowicz, Joannie Szponar, Marzenie Kruszka, Anecie Zalewskiej oraz dzieciom Natalii Kruszka i Klaudii Zalewskiej.

Wiadomości ze szkoły
Siatkarki Zespołu Szkół w Rychlikach
mistrzyniami powiatu elbląskiego
Joanna Sertel

Paulina Król, Angelika Bąk, Agata Pawłowska, Paulina Jacuńska, Karolina Michta, Martyna Białek, Karolina Matuszczak, Paulina
Kozłowska, Karolina Hałuszczak, Wiktoria
Ratajczak, Alicja Ochalik i Patrycja Matusewicz. Trener – Joanna Sertel.
Nasza reprezentacja zmierzyła się z zawodniczkami 3 zespołów i wygrała wszystkie mecze. Wyniki rywalizacji:
Rychliki : Młynary
25:14, 25:22
Rychliki : Pasłęk nr 1
25:22, 28:26
Rychliki : Pasłęk nr 2
25:19, 25:12

Reprezentacja siatkarek ZS w Rychlikach
z dyrekcją szkoły, fot. ze strony internetowej szkoły
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Dziewczyny już nie pierwszy raz pokazały, że potrafią grać i potrafią osiągać wyniki. Ich sukcesy musimy docenić. Dlatego zaraz po nowym roku chcę się
spotkać z panią Jaonna Sertel i całą reprezentacją
dziewcząt, by porozmawiać o inwestycji w ich rozwój
– zapowiada wójt Henryk Kiejdo.

Sukcesy w biegach przełajowych
na mistrzostwach powiatu
Joanna Sertel

W Pasłęku odbyły się eliminacje powiatowych
jesiennych biegów przełajowych. Bardzo dobrze zaprezentowali się nasi uczniowie. Mistrzostwo powiatu w kategorii klas trzecich
zdobył Jakub Wiśniewski (kl. 3a SP, nauczyciel Joanna Szponar). Radosław Ciarciński
zajął 3 miejsce w powiecie w kategorii klas
drugich gimnazjum (kl. 2a gimnazjum, nauczyciel Jacek Tuński). Patryk Krasodomski
zajął 3 miejsce w powiecie w kategorii klas
trzecich gimnazjum (kl. 2b gimnazjum, nauczyciel Jacek Tuński).

Informacje z Urzędu
Odśnieżanie dróg
Robert Cytrycki

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.
Drogi wojewódzkie
droga

standard

526 Lepno-Dziśnity-Gołutowo

V

527 Jelonki-Marwica-RychlikiDymnik-Kwietniewo-KrupinProtowo-Sójki

IV

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 8 godzin (IV)
i 24 godzin (V), ale tylko w przypadku intensywnych opadów.
Kontakt:
55 2306974 – Obwód Drogowy Elbląg
606 326726 – kierownik Ryszard Danowski
Drogi powiatowe
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych odpowiedzialny jest ZDP Rejon Drogowy w Pasłęku.
droga

standard

1103N Powodowo-Wysoka droga
527

V

1119N Marwica-droga 527

V

1128N Święty Gaj-Bągart

V

1185N Rychliki-Gołutowo

VI

1187N Rychliki-Rejsyty

VI

1185N Jelonki-Budki-Śliwica
1130N Kwietniewo-Święty Gaj

V
VII

1972N Protowo-Lipiec

VII

1129N Wysoka

VII

1185N
Śliwica-Liszki-Barzyna-Rychliki, ze względu na remont
drogi 527, wskazany odcinek służy
jako objazd, dlatego też ZDP będzie
utrzymywał tą drogę w VI standardzie utrzymania.

VI (VII)

Za zimowe utrzymanie dróg na wymienionych odcinkach odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
TRANSMŁYN – Zbigniew Zaskalski z Żurawca oprócz odcinka nr 3 i 8, za które odpowiedzialny jest ZDP Rejon Drogowy w Pasłęku. Wymienione odcinki dróg standardów
V i VI powinny być przejezdne zawsze, maksymalne przerwy w komunikacji nie mogą
przekroczyć 48 godzin (VI) oraz 24 godziny
(V), lecz tylko w przypadku intensywnych
opadów. Natomiast drogi VII standardu nie są
przewidziane do posypywania i odśnieżania.
Jedynie w przypadkach wyższej konieczności
(karetka, straż pożarna itp.) droga będzie odśnieżana na polecenie zarządcy drogi.
Kontakt:
55 2482441 – Obwód Drogowy nr 1 w Pasłęku
500 299740 – kierownik Obwodów Drogowych
604 374921 – PPHU Transmłyn Z. Zaskalski
Drogi gminne
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
2013/2014 podpisano umowy z czterema wykonawcami i podmiotami, co powinno zapewnić utrzymanie przejezdności dróg gminnych.
Zadania odśnieżania w sezonie zimowym
2013/2014 wykonywać będą następujący wykonawcy:
Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach
kierownik Roman Dziewulski
Jan Tyrawski zam. Marwica – odśnieżanie
dróg gminnych według potrzeb zgłaszanych
przez UG.
Usługi Transportowe Bożena Sak, Marzewo
14-400 Pasłęk: Lepno i Buczyniec

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe TRANSMŁYN – Zbigniew Zaskalski z Żurawca – odśnieżanie dróg gminnych:
Protowo – Jankowo-Święty Gaj, Święty Gaj,
Grądowy Młyn – Stankowo, Powodowo.
Wykonawcy nie mają sztywno przydzielonych do utrzymania odcinków wyznaczonych
w harmonogramie zimowego utrzymania dróg,
a w umowie przewidziano, że rozpoczęcie odśnieżania będzie się odbywać według potrzeb
zgłaszanych przez UG Rychliki. Pozwoli to na
racjonalne zarządzanie kosztami utrzymania
zimowego. W czasie mniej intensywnych opadów główny ciężar zadania spoczywać będzie
na jednostce budżetowej gminy, czyli GZK,
który odśnieżać będzie wszystkie drogi gminne. W razie wystąpienia bardzo dużych i długotrwałych opadów śniegu zostaną awaryjnie
uruchomione dodatkowe siły.
Gminny Zakład Komunalny zapewni także
dostawy żwiru do posypywania miejsc stromych, niebezpiecznych i częściej uczęszczanych według potrzeb zgłaszanych przez UG.
Odśnieżaniem chodników zajmować się będą
pracownicy interwencyjni w Rychlikach obligatoryjnie, w pozostałych miejscowościach
w miarę potrzeb zgłaszanych przez sołtysów.
Drogi będące w zasobie Skarbu Państwa
(Marwica – Topolno Wielkie – Wysoka, Lepno – Buczyniec fragment) utrzymywane będą
w sezonie zimowym 2013/2014 przez gminę
Rychliki.
Kontakt:
55 2488150 – w godz. pracy Urzędu Gminy
784 028 670 – Robert Cytrycki

Kasa w Urzędzie Gminy
Kasa w Urzędzie Gminy w Rychlikach od
1.12.2013 r. będzie czynna wyłącznie w godzinach od 8:00 do 13:45
W związku z powyższym podajemy nr konta
bankowego, na które można wpłacać opłaty
skarbowe, podatki i inne: Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku
Nr 74 8313 0009 0000 0374 2000 0020

Harmonogram odbioru odpadów (I–VI 2014)

07.01.2014
27.01.2014
10.02.2014
24.02.2014
10.03.2014
24.03.2014
07.04.2014
22.04.2014
05.05.2014
19.05.2014
02.06.2014
16.06.2014

(wtorek)
(poniedziałek)
(poniedziałek)
(poniedziałek)
(poniedziałek)
(poniedziałek)
(poniedziałek)
(wtorek)
(poniedziałek)
(poniedziałek)
(poniedziałek)
(poniedziałek)

16.01.2014
17.02.2014
17.03.2014
14.04.2014
12.05.2014
09.06.2014

(czwartek)
(poniedziałek)
(poniedziałek)
(poniedziałek)
(poniedziałek)
(poniedziałek)

Wywóz odpadów z mie sz anych – odpady nie se gre gowane (dwa raz y w mie siącu)
08.01.2014 (środa)
08.01.2014 (środa)
29.01.2014 (środa)
28.01.2014 (wtorek)
12.02.2014 (środa)
11.02.2014 (wtorek)
DYMNIK, JANKOWO, 26.02.2014 (środa)
BARZYNA, BUCZYNIEC, 25.02.2014 (wtorek)
KIERSITY, KRUPIN,
BUDKI, DZIŚNITY,
12.03.2014 (środa)
11.03.2014 (wtorek)
KWIETNIEWO,
GOŁUTOWO, LEPNO, 25.03.2014 (wtorek)
26.03.2014 (środa)
MOKAJNY, PROTOWO, 09.04.2014 (środa)
LISZKI, POWODOWO, 08.04.2014 (wtorek)
ŚLIWICA, TOPOLNO
REJSYTY, SÓJKI,
24.04.2014 (czwartek)
23.04.2014 (środa)
ŚWIĘTY GAJ, WOPITY 07.05.2014 (środa)
WIELKIE, WYSOKA
06.05.2014 (wtorek)
21.05.2014 (środa)
20.05.2014 (wtorek)
04.06.2014 (środa)
03.06.2014 (wtorek)
17.06.2014 (wtorek)
17.06.2014 (wtorek)
Wywóz odpadów z e branych w sposób se le ktywny (dodatkowo je de n raz w mie siącu)
DYMNIK, JANKOWO, 17.01.2014 (piątek)
BARZYNA, BUCZYNIEC, 16.01.2014 (czwartek)
KIERSITY, KRUPIN,
BUDKI, DZIŚNITY,
18.02.2014 (wtorek)
17.02.2014 (poniedziałek)
KWIETNIEWO,
GOŁUTOWO, LEPNO, 17.03.2014 (poniedziałek)
18.03.2014 (wtorek)
MOKAJNY, PROTOWO, 15.04.2014 (wtorek)
LISZKI, POWODOWO, 14.04.2014 (poniedziałek)
REJSYTY, SÓJKI,
ŚLIWICA, TOPOLNO
13.05.2014 (wtorek)
12.05.2014 (poniedziałek)
ŚWIĘTY GAJ, WOPITY 10.06.2014 (wtorek)
WIELKIE, WYSOKA
09.06.2014 (poniedziałek)

JELONKI,
RYCHLIKI

08.01.2014
28.01.2014
11.02.2014
25.02.2014
11.03.2014
25.03.2014
08.04.2014
23.04.2014
06.05.2014
20.05.2014
03.06.2014
17.06.2014

(środa)
(wtorek)
(wtorek)
(wtorek)
(wtorek)
(wtorek)
(wtorek)
(środa)
(wtorek)
(wtorek)
(wtorek)
(wtorek)

MARWICA

JELONKI,
RYCHLIKI

17.01.2014
18.02.2014
18.03.2014
15.04.2014
13.05.2014
10.06.2014

(piątek)
(wtorek)
(wtorek)
(wtorek)
(wtorek)
(wtorek)

MARWICA
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Wydarzenia
95 rocznica odzyskania niepodległości w Rychlikach
Katarzyna Hałuszczak

11 listopada 1918 r. Józef Piłsudski ogłosił powstanie niepodległego
państwa polskiego. Po 123 latach niewoli odzyskaliśmy wolność. To
najważniejsze Święto Narodowe Polaków chcieliśmy także uczcić
w naszej gminie.
Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. proboszcz Lech Wasilewski. Główna część uroczystości odbyła się w sali przy Bibliotece Publicznej Gminy. Wójt Henryk Kiejdo
w swym wystąpieniu podkreślił wagę tego Święta, przypomniał, że patriotyzm zakorzeniony jest w polskich rodzinach, w polskich domach,
a także mówił o tym, że wolna ojczyzna to zadanie, nasza odpowiedzialność, ponieważ każda epoka ma swoją specyfikę, swoje szczegóły,
swoje problemy. Dzisiaj także potrzeba dla niej pracy i w naszej małej
Ojczyźnie – w naszej gminie.

poprowadził wspólny śpiew utworów patriotycznych. Uroczystości towarzyszyła wystawa źródeł historycznych obrazująca drogę, jaką musiał pokonać naród polski, aby odzyskać upragnioną wolność. Dokumenty zaprezentowane na wystawie pochodziły ze źródeł prywatnych
wójta Henryka Kiejdo i zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy. Punktem kończącym spotkanie były refleksje i rozmowy przy poczęstunku.
Cieszy fakt, że wielu mieszkańców zaszczyciło swoją obecnością.
Chcemy, by obchody odzyskania niepodległości wpisały się na stałe
w kalendarz gminnych uroczystości.

Święto było okazją do wręczenia przez wójta podziękowań za sumienną i długoletnią pracę pracownicom Urzędu Gminy: Krystynie Chojnackiej-Borosiewicz – sekretarz gminy, Marii Kużel – inspektor ds.
gospodarki ziemią i produkcji zwierzęcej i Elwirze Suchenek – podinspektor ds. rady i spraw kancelaryjnych.
Patriotyczne śpiewanie
Ewa Laskowska, Ewa Maczyta, Halina Zbróg i Maria Ziółkowska
przeczytały patriotyczne wiersze polskich poetów, a chór „Buczyna

Jubileusz 50-lecia ślubu
Danuta Rudzka

Pięćdziesiąt lat wspólnego życia. Miłość
szacunek, poświęcenie, liczne kompromisy. Chwile dobre i złe. Dni pełne uśmiechu
i te pełne łez. Wspólny dom, rodzina, dzieci,
wnuki. Wiele sukcesów rodzinnych i zawodowych. Tylko nieliczni mogą pochwalić się tak
długim stażem małżeńskim. Ten piękny jubileusz pięciu par małżeńskich z naszej gminy
stał się powodem zorganizowania przez Urząd
Stanu Cywilnego w Rychlikach uroczystości,
na której uhonorowano dostojnych jubilatów
medalami nadanymi przez Prezydenta RP
„Za długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Aktu wręczenia dokonał wójt Henryk Kiejdo
przy udziale przewodniczącej Rady Gminy
Rychliki Haliny Zbróg oraz kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Danuty Rudzkiej. Życzymy
jubilatom dużo zdrowia, radości, dalszej miłości.
Ten piękny jubileusz obchodzili Państwo:
Zofia i Jan Hul, Janina i Kazimierz Mikołajczyk, Krystyna i Józef Bryk, Bolesława i Marian Stachyra, Maria i Władysław Konopka.
Jubilaci oprócz medali otrzymali bukiety
kwiatów, dyplomy oraz upominki ufundowane przez Urząd Gminy Rychliki. W atmosferze
święta i radości wzniesiono toast za zdrowie
i szczęście jubilatów.

Spotkanie opłatkowe

W uroczystości uczestniczyli ksiądz proboszcz Lech Wasilewski, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gminy
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Jubilaci podczas uroczystości w USC
fot. Grzegorz Nazarewicz

Wigilia Pszczelarzy

Malwina Weber

Zgodnie z tradycją także w tym roku 17 grudnia w sali przy Bibliotece odbyło się spotkanie
wigilijne dla osób samotnych.

Wystep chóru Buczyna
fot. Arkadiusz Kulma

Henryk Kiejdo

oraz przedstawiciele Rady Gminy.
Po złożeniu życzeń, tradycyjnym przełamaniu
się opłatkiem i odśpiewaniu kolędy młodzież
gimnazjalna przedstawiła program artystyczny, który wprowadził wszystkich zgromadzonych w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

Swoją Wigilę 15 grudnia mieli pszczelarze.
Byli na niej obecni Halina Zbróg – przewodnicząca Rady Gminy oraz ks. proboszcz Lech
Wasilewski i ks. dr Waldemar Maliszewski.
Ksiądz Waldemar jest także początkującym
pszczelarzem. Odziedziczył po ojcu kilkanaście
rodzin pszczelich, którymi się opiekuje.

