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Droga wojewódzka od Rychlik do Jelonek jest już
placem budowy

Wójt o inwestycjach drogowych
Henryk Kiejdo

Ponad 6 lat trwały starania o tę drogę. Zaczy-

Zarząd Dróg Wojewódzkich i firma „SKANSKA” 7 marca podpisali umowę na naliśmy od pierwszego listu w tej sprawie.
rozbudowę drogi. Tuż po Świętach Wielkanocnych powinny pojawić się pierwsze W końcu powstała wola polityczna, zapadły
korzystne dla nas decyzje, ale towarzyszył im
ekipy ze sprzętem. Baza firmy będzie zlokalizowana w Marwicy.

chroniczny brak pieniędzy. Wypłynęło mnóstwo przeszkód z organizacjami ekologicznymi na czele.
Wsparli nas posłowie regionu, którzy odpowiedzieli na moją prośbę i interweniowali
w sprawie opóźnień przebudowy drogi w Ministerstwie Środowiska i w ZDW. Wsparła nas
Fundacja „Kierowca Bezpieczny” i Krzysztof
Hołowczyc, który w naszej sprawie interweniował u dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska, a także każdy, kto podpisał sie pod protestem.

Robert Cytrycki

Wycinka drzew, fot. R. Cytrycki

Termin wycinki drzew niezasiedlonych przez
owady chronione upłynął 15 marca, do 15
maja potrwa wycinka drzew zasiedlonych
m.in. przez pachnicę dębową. Wynika to
przede wszystkim z konieczności zachowania
odpowiedniej temperatury podczas przenoszenia i wsiedlania okazów w inne miejsca.
Droga i infrastruktura towarzysząca
W ciągach dróg powstaną ścieżki rowerowe
i chodniki. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe i skrzyżowania.
– Realizacja robót obejmuje remont mostu nad
Kanałem Elbląskim w Jelonkach, przebudowę
14 przepustów, budowę kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, energoelektrycznej i wodociągowej – informuje Maciej Bednarz, menadżer projektów firmy Skanska.

Radosnych, spokojnych
i rodzinnych świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
życzą
Henryk Kiejdo

Halina Zbróg

Wójt

Przewodnicząca

Gminy Rychliki

Rady Gminy Rychliki

Jakie czekają nas trudności?
Część prac, zwłaszcza remont i budowa obiektów mostowych, będzie wymagała całkowitego zamknięcia poszczególnych odcinków drogi. Firma Skanska przygotowuje organizację
ruchu na czas budowy. Jest ona uzgadniana
ze wszystkimi zarządcami dróg w gminie oraz
gminach sąsiednich (tam gdzie obejmą to objazdy). Wiadomo, że cały ruch tranzytowy
będzie skierowany poza gminę, a pozostanie
ruch lokalny, dostawy oraz komunikacja autobusowa. Skanska jest zainteresowana drogą
między Rychlikami a Wysoką i drogą koło
firmy Dossche prowadzącą w kierunku Rejsyt. Również droga powiatowa 1185N Śliwica
– Rychliki może posłużyć jako alternatywny
dojazd.

Chcę jednak podkreślić, że to dzięki Panu
Marszałkowi Jackowi Protasowi i Jego jednostkom następuje realizacja odcinka od kanału do Rychlik. Pan Marszałek od początku
tej inwestycji był jej bardzo przychylny – zarówno do pierwszego, jak i drugiego etapu.
Wiem że będą trudności związane z przebudową obu dróg, ale robimy wszystko, by je
złagodzić, w tym także zabiegam o naprawę
dróg dojazdowych. Będziemy także pilnować,
by wykonawcy z wyprzedzeniem informowali
mieszkańców o zmianach w organizacji ruchu.
Przypominam także, że razem z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu – Zbigniewem
Zasadą zabiegamy w Starostwie o wykonanie jeszcze w tym roku projektu drogi od Rychlik przez Barzynę do Śliwicy. Chcemy, by
w 2014 r. ruszył remont tego odcinka.
Jestem głęboko przekonany, że mimo ogromu
trudności, to jednak sytuacja naszej Gminy
jest na tyle dobra, a doświadczenie współpracy ze Starostwem Powiatowym przy realizacji
odcinka drogi 1185N na tyle owocne, że przerodzi się to na kolejne inwestycje w naszej
Gminie.

Wesołego Alleuja!

Christus resurrexit

Miliony na inwestycje
W tym roku ruszy kolejny etap wodociągowania gminy.
50% wartości inwestycji wróci do kasy gminnej dzięki refundacji
Arkadiusz Kulma

Od kilku lat skupiamy się na inwestycjach,
które mają doprowadzić wodociąg do wszystkich miejscowości w gminie.
Do tej pory udało sie podłączyć do sieci Marwicę Wielką, wyłączyć hydrofornię w Topolnie Wielkim i wykonać wodociąg dla niemal
całego Kwietniewa. Na swoją kolej czekają
następne wsie.
Najszybciej zrealizowana będzie sieć dla Lepna i Buczyńca poprowadzona przez Dziśnity,
a zasilana z Gołutowa. By było to możliwe,
niezbędna jest modernizcja hydroforni w Gołutowie. Urząd Gminy ogłosił już przetarg na
tę inwestycję.

Zakres prac inwestycyjnych
Wyremontujemy istniejący budynek, ale
przede wszystkim wymienimy urządzenia hydroforni. Uruchomimy także drugą – nieużywaną dotąd – studnię i wybudujemy zbiornik
retencyjny.
Dzięki tym pracom będzie możliwe w 2014 r.
dostarczenie wody do Lepna i Buczyńca,
a później do innych miejscowości.

Dofinansowanie
Z uwagi na możliwość uzyskania refundacji wydatków przeznaczonych na inwestycje
przeprowadzone w latach 2013–2014 wykonanie zaplanowanych zadań przesunęliśmy
z roku 2012 na lata 2013–2014.
Opłaciło się poczekać, ponieważ wniosek
Gminy Rychliki został oceniony bardzo
wysoko. Pozytywnie oceniono 45 wniosków (ze 116 samorządów). Natomiast nasz
wniosek zajął 2 miejsce w województwie.
W styczniu w Urzędzie Marszałkowskim
w Olsztynie wójt i skarbnik gminy podpisali
z marszałkiem województwa umowę na refundację.
Koszt modernizacji hydroforni w Gołutowie
to ok. 600 tys. zł. Koszt budowy oczyszczalni
ścieków w Rychlikach to ok. 500 tys. zł.
W 2014 r. wybudujemy wodociąg w Buczyńcu i Lepnie o wartości ok. 1 mln. zł. Całość
inwestycji szacowana jest na około 2 mln zł
i będzie wykonana za pieniądze własne gminy.
Refundacja nastąpi, ale w 2015 r. i wyniesie
874 tys., czyli ok. 50% wartości inwestycji.

Inwestycje, które zmienią Rychliki, będą przeprowadzone
w tym roku – znikną dziury z dróg i basen strażacki
Arkadiusz Kulma i Robert Cytrycki

Firma Drozd Centrum Techniki z Elbląga
w lutym przejęła plac budowy oczyszczalni
ścieków i sieci kanalizacyjnej osiedla „Podleśna” w Rychlikach. Zakończenie tej budowy
jest przewidziane w czerwcu.
– Inwestycja w infrastrukturę – w wodociągi, kanalizację, drogi – poprawi i ułatwi życie mieszkańcom, zmieni wizerunek gminy.
Przede wszystkim jednak dobra infrastruktura
przyciąga przedsiębiorców. A na tym nam zależy – mówi Wójt Henryk Kiejdo.

Małgorzata Klepacz-Ciąćka i Henryk Kiejdo podpisują
umowę z marszałkiem Jackiem Protasem, fot. strona UM

na czasowe zamknięcie poszczególnych
odcinków drogi. Poza obsługą komunikacyjną mieszkańców wykonawca musi
zapewnić dojazd dla dwóch dużych przedsiębiorstw produkcyjnych zlokalizowanych
przy 1185N.
Pod uwagę mogą być wzięte drogi od Dossche do domków (równoległa do bloków)
oraz do drogi powiatowej na Rejsyty.
Planowany termin zakończenia inwestycji
to 30 września 2013 r.
Zadanie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg we
współpracy Powiatu Elbląskiego z Gminą
Rychliki.

1,4 mln zł
fot. R. Cytrycki

Skwer z fonntaną
zamiast basenu w centrum Rychlik

Od centrum Rychlik do Gołutowa
bez dziur

Zasypiemy basen, skanalizujemy dren i stworzymy dwa zbiorniki retencyjne o średnicy
3,5 m i 7,8 m.
Centralnym elementem będzie okrągła fontanna o średnicy 360 cm z wazą fontannową
ustawioną na postumencie wynurzającym się
z wody. Na planie sześciokąta będą ustawione
trójkątne ławki o boku ok. 3 m, a w środku
nich staną donicę na krzewy. Budowa skweru
rozpocznie się latem.

Drogę powiatową nr 1185N od Rychlik do
Gołutowa przebuduje firma „STRABAG”.
Wykonawca 21.03.2013 r. podpisał umowę ze
starostwem.
Droga zostanie wzmocniona i poszerzona,
w Rychlikach przebudowany będzie chodnik
i skrzyżowania z drogami gminnymi, zbudowane zostanie także nowe oświetlenie uliczne.

to
koszt, który ponosi
gmina Rychliki
przy tej inwestycji

Podobnie jak w przypadku drogi 527 będzie
konieczne stosowanie objazdów ze względu
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drogowej

Budżet Gminy
Zadania inwestycyjne na 2013 rok

Budżet Gminy Rychliki na rok 2013
Małgorzata Klepacz-Ciąćka

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz 15 000 zł
z przyłączami oraz budową oczyszczalni ścieków w Powodowie

Dochody budżetowe – 12 552 025 zł, z czego:
dochody bieżące wynoszą: 12 359 025 zł,
dochody majątkowe wynoszą: 193 000 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni 30 400 zł
ścieków w Protowie (opracowanie dokumentacji)

Wydatki budżetowe – 13 399 522 zł, z czego:
wydatki bieżące wynoszą: 10 720 172 zł,
wydatki majątkowe wynoszą: 3 279 350 zł.

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z rozbudową oczysz- 475 400 zł
czalni ścieków w Rychlikach – osiedle Podleśna

Budżet Gminy Rychliki na 2013 rok zakłada deficyt w wysokości
1 447 497 zł, który ma zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z tzw. wolnych środków w kwocie 1 672 497 zł. Z tego kwota
225 000 zł jest zaplanowana na spłatę kredytu bankowego.

Budowa sieci wodociągowej w Gołutowo–Dziśnity–Lep- 602 000 zł
no–Buczyniec I ETAP

Budowa sieci wodociągowej, rozdzielczej wraz z przyłączami w granicach Śliwicy i Budek

Budowa sieci wodociągowej w Rychlikach

10 000 zł

300 000 zł

Budowa przyłącza kablowego do sieci wodociągowej 12 500 zł
w Marwicy

Wykonanie budżetu za rok 2012
W roku 2012 dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości
14 779 528 zł, wydatki budżetowe natomiast w wysokości 13 390 386 zł.
Wykonanie budżetu za 2012 rok zamknęło się nadwyżką budżetową
w kwocie 1 389 142 00 zł, z czego 225 000 00 zł przeznaczyliśmy na
spłatę kredytu bankowego.

Wykonanie oświetlenia ciągu komunikacyjnego w Ry- 29 850 zł
chlikach (dotyczy funduszu sołeckiego)
Budowa placu zabaw w Jankowie

10 000 zł

Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji w Rychlikach 525 000 zł
(centrum)

31 grudnia 2012 r. łączna kwota zobowiązań kredytowych Gminy
Rychliki to 1 896 875 zł, co stanowi wskaźnik zadłużenia gminy
13,18%.

Jeden z najniższych w województwie
wskaźnik zadłużenia gminy 13,18%

Wykonanie budżetu za 2012 rok (w mln PLN)
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Kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych informują
Odprawy z kierownikami
Spotkania z kierownikami referatów i jednostek podległych gminie
Henryk Kiejdo

Co 2 tygodnie odbywają się odprawy z kierownikami jednostek podległych UG i kierownikami refaratów. Analizujemy na nich
sytuację w gminie przez pryzmat poszczególnych jednostek i uzgadniamy kierunek działania gminy. Do efektywnego zarządzania
gminą potrzebny jest przepływ informacji
między jednostkami, wspólna, spójna strategia wszystkich organów podległych UG.
W ostatnim spotkaniu uczestniczyli: Krystyna
Chojnacka-Borosiewicz – sekretarz gminy,
Bożena Helwak – kierownik GOPS, Katarzyna Hałuszczak – kierownik BP, MałgorzataKlepacz-Ciąćka – skarbnik gminy, Roman
Dziewulski – kierownik GZK, Jacek Tuński
– wicedyrektor ZS oraz Robert Papierowski –
kierownik Rewiru Dzielnicowych.

Informacje Gminnego Zakładu
Komunalnego
Roman Dziewulski

Cena wody bez zmian
Po analizie finansowej kosztów eksploatacji
hydroforni i oczyszczalni ścieków postanowiliśmy utrzymać dotychczasowe ceny wody
i ścieków na 2013 r. Wpływ na to ma podłączenie nowych odbiorców wody w Kwietniewie, wyłączenie hydroforni w Topolnie
Wielkim i przyłączenie nowych lokali do sieci
kanalizacyjnej w Rychlikach.

Informacje Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Bożena Helwak

13,5% wynosi stopa bezrobocia w Gminie
Rychliki (informacja z 28.02.2013 r.).
17,5% wynosi stopa bezrobocia w Elblągu.
28,9% wynosi stopa bezrobocia w powiecie
elbląskim.
563 osoby z Gminy Rychliki były zarejestrowane na koniec lutego w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Pasłęku, w tym 291 osób to kobiety.
35 bezrobotnych z naszej gminy Powiatowy
Urząd Pracy zarejestrował w lutym.
85 osób ma prawo do zasiłku.
356 osób bezrobotnych jest długotrwale zarejestrowanych.
122 osoby nie przekroczyły 25 lat, wśród nich
prawo do zasiłku ma 17 osób.
131 osób przekroczyło 50 rok życia, wśród
nich jest 57 kobiet, a prawo do zasiłku ma 12
bezrobotnych.

Sekretarz Gminy Rychliki
Krystyna Chojnacka-Borosiewicz

W styczniu określone zostały potrzeby w zakresie organizacji prac dla bezrobotnych.
W porozumieniu z Powiatowym Urzędem
Pracy w Elblągu planujemy zatrudnienie:
•
6 osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
•
15 osób na staż do 6 miesięcy,
•
5 osób do prac społeczno-użytecznych.
Wnioski o uruchomienie prac składane są sukcesywnie – w kwietniu 5 osób podejmie prace

społeczno-użyteczne (nabór w oparciu o listę
przekazaną przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej).
W marcu w ramach umowy o pracę zatrudniona została jedna osoba, która odbywała staż
w 2012 roku.

Informacje Bibioteki Publicznej
Gminy Rychliki
Katarzyna Hałuszczak

Zajęcia komputerowe w bibliotece

Uczestnicy zajęć komuterowych, fot. K. Hałuszczak

Od 25 lutego 2013 r. BP Gminy Rychliki prowadzi zajęcia w ramach programu „Polska
Cyfrowa Równych Szans”. Szkolenie przeznaczone jest dla osób w wieku „50+”. Latarnikiem (osobą prwadzącą kurs) jest Barbara Turzyńska, kierownik BP w Markusach. Kurs jest
bezpłatny. Informujemy, że jeśli będzie zainteresowanie, to zajęcia mogą być przeprowadzone w innych miejscowościach naszej gminy.
Chętnych prosimy o kontakt z BPG Rychliki –
tel. 55 248 82 02.

Wiadomości ze szkoły
Stypendia pieniężne dla uczniów
Alicja Kasperowicz

W tym roku szkolnym Urząd Gminy przeznaczył 7000 zł na stypendia za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie.
W szkole podstawowej za najlepsze osiągnięcia w nauce stypendium otrzymało 13
uczniów. Najwyższą średnią miał Dominik
Białek z klasy IV a. Stypendium sportowe
otrzymała Patrycja Szóstek z klasy IV a
za srebrny medal w biegach przełajowych.
W gimnazjum za wysokie wyniki w nauce
stypendium otrzymało 8 uczniów. Najwyższą średnią miała Monika Laskowska
z klasy III a. Również 8 uczennic gimnazujm
otrzymało stypendium sportowe za zajęcię I miejsca w powiecie w piłce siatkowej.
Uczniom i rodzicom gratulujemy.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych
Anna Dudowicz-Głuch

Po raz trzeci obchodziliśmy Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Zespole
Szkół w Rychlikach podjęliśmy działania,
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które przybliżą uczniom nieznaną, przemilczaną, a nawet zakłamywaną do niedawna
historię oddziałów i pojedynczych żołnierzy
powojennego podziemia.
Nasi uczniowie obejrzeli spektakl Sceny Faktu
Teatru Telewizji pt. Pseudonim „Anoda”. Ponadto zainteresowani tematyką gimnazjaliści
realizują projekt dotyczący informacji o życiu
i działalności pięciorga bohaterów polskiego podziemia: „Inki”, „Łupaszki”, „Olecha”,
„Lalka” i „Uskoka”. W holu naszej szkoły
widnieją plakaty z wizerunkami tych postaci.
W kwietniu planowane jest spotkanie z profesorem UKSW Janem Żarynem, który w swoim wystąpieniu przybliży uczniom postaci
bohaterów podziemnej armii polskiej i ich
niezłomną postawę po 1944 roku.

Ferie w górach
Bożena Mięsikowska

Podczas zajęć w centrum szkoleń narciarskich
„Nosal” nasi uczniowie uczyli się jazdy na
nartach i doskonalili swoje umiejętności na
stoku. Ci, którzy preferowali łyżwy, jeździli
na lodowisku z torem wyścigowym dla panczenistów. Inną formą rekreacji była kąpiel
w Aquaparku oraz rozgrywki w boeingu.

fot. ze strony internetowej szkoły

W słoneczny dzień, wjechaliśmy kolejką linową na Gubałówkę, aby podziwiać widoki
z wysokości ponad 930 metrów. Nie obyło się
również bez spaceru po Krupówkach.
Wieczorem wszyscy chętnie jedli posiłek,
a bardziej wytrzymali rozgrywali mecze tenisa
stołowego.
Wycieczkę zorganizował Jacek Tuński, opiekunem była Bożena Mięsikowska. Wsparcie
finansowe zapewnił Wójt Gminy Rychliki.

Informacje z Urzędu
Sołtysi i przedstawiciele rad sołeckich rozmawiali
z wójtem o najważniejszych sprawach gminy

Dotacje na sport i kulturę

Henryk Kiejdo

Na upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Urząd Gminy przeznaczył 35 tys. zł, na uczestnictwo chóru Buczyna w imprezach 5 tys. zł.
Konkursy na realizację zadań rozstrzygnięto 8.03.2013 r.

Roman Dziewulski

Spotkanie odbyło się 4.03.2013 r. Wójt przedstawił sytuację ekonomiczną gminy i plany inwestycyjne na rok bieżący.
Podczas dyskusji wójt i pracownicy Urzędu Gminy odpowiadali między innymi na pytania dotyczące funduszu sołeckiego, ustawy śmieciowej, kultury.

Otwarcie „Orlika”

Spotkanie zakończyło się okolicznościowym tortem z okazji Dnia Kobiet. Wszystkim obecnym dziękuję za uczestnictwo i merytoryczną
dyskusję o ważnych sprawach gminy.

Jeżeli pozwolą warunki atmosferyczne boisko otwarte będzie od
2.04.2013 r. w godzinach:
poniedziałek – piątek: 16:00 – 20:00,
sobota – niedziela:15:00 – 20:00.

Naprawy gruntowych dróg gminnych

Roman Dziewulski

Rewolucja w śmieciach

Robert Cytrycki

Drogi gminne to w większości drogi gruntowe, więc do rozpoczęcia
prac konieczne jest ich obeschnięcie. Tak jak co roku drogi będą profilowane równiarką oraz uzupełniane tłuczniem oraz gruzem przygotowanym jeszcze w roku ubiegłym.
Po chwilowym ociepleniu część napraw zrobiono na drodze 527 oraz
na drodze powiatowej Rychliki – Gołutowo. Kontynuacja napraw nastąpi po wystąpieniu sprzyjających warunków atmosferycznych.

Dodatkowy autobus
Na wniosek wójta PKS Elbląg uruchomił dodatkowy autobus na terenie
gminy Rychliki. Autobus kursuje w każdy piątek w dni nauki szkolnej.
Godziny i trasy przejazdu autobusu:
8.15 Rychliki – Wysoka – Powodowo – Stare Dolno – Święty Gaj
(przyjazd ok. 8.35)

Arkadiusz Kulma

Od lipca będzie obowiązywał nowy system odbioru śmieci. Ustawa
śmieciowa ma dostosować polskie prawo do wymagań unijnych. To
nowe, kolejne zadanie, które rząd przeniósł na samorządy w całej
Polsce.
Przypominamy więc o:
•
wypowiedzeniu umowy dotychczasowemu odbiorcy (każda umowa zawiera klauzulę dotyczącą wypowiedzenia), chodzi o to, żeby
nie być obciążonym podwójnie,
•
złożeniu deklaracji o liczbie przebywających osób w gospodarstwie. Druki deklaracji są u sołtysów oraz w Urzędzie Gminy.
Nowy sposób naliczania opłat uzależniony jest od:
•
selektywnej zbiórki odpadów – wówczas stawka jest niższa,
•
liczby osób stale przebywających w gospodarstwie.
Na podstawie deklaracji mieszkańcom będą naliczane miesięczne opłaty. Niezłożenie deklaracji spowoduje naliczenie opłaty jak za odpady
niesegregowane i przyjęta zostanie liczba osób według meldunku.

8.40 Święty Gaj – Stare Dolno – Powodowo – Wysoka – Rychliki
(9.00) – Marwica – Jelonki – Pasłęk (przyjazd ok. 9.30)
11.00 Pasłęk – Jelonki – Marwica – Wysoka – Powodowo – Stare
Dolno – Święty Gaj (przyjazd ok. 11.30)
11.40 Święty Gaj – Stare Dolno – Powodowo – Wysoka – Rychliki
(przyjazd ok. 12.00)
Szczegółowy rozkład jazdy dla poszczególnych miejscowości pojawi się
niedługo na przystankach oraz na stronie internetowej www.rychliki.pl.

W przypadku, gdy się okaże, że przyjęte uchwałą Rady Gminy stawki
nie pokrywają kosztów – lub też są za wysokie – konieczna będzie nowelizacja uchwały RG.
Poniżej przedstawiamy wzór wypowiedzenia umowy dotychczasowemu odbiorcy śmieci.

…................................................
(miejscowość, data)
Dane właściciela nieruchomości:

…................................................
(imię i nazwisko/ nazwa firmy)

…................................................
…................................................
(adres)

…......................................................
…......................................................
…......................................................
…......................................................
(adresat/ firma odbierająca odpady)

By uniknąć nieporozumień podczas kontroli,
rolnicy uprawiający kukurydzę i ziemniaki
powinni przechowywać dokumenty zakupu
materiału siewnego oraz etykiety urzędowe.
Dokumenty te będą sprawdzane przez PIORiN.
Brak etykiety na opakowaniu świadczy o nielegalnym pochodzeniu materiału siewnego.
Zastosowanie materiału siewnego zakazanych
odmian GMO podlega sankcjom finansowym
łącznie z nakazem zniszczenia uprawy.

Wypowiedzenie umowy
o świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Na podstawie zapisów §..............ust..............pkt …........... umowy nr ….........…....................
z dnia...............................wypowiadam umowę w przedmiocie świadczenia usług w zakresie
odbioru odpadów komunalnych, w której świadczącym usługi jest Państwa firma.
Wypowiedzenie dokonywane jest ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013r.
Informuję, że zgodnie z zawartą umową na odbiór odpadów komunalnych obowiązuje
…........................... okres wypowiedzenia.
…...................................................
(podpis właściciela nieruchomości)
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Bezpieczeństwo w Rychlikach
Podsumowanie roku w OSP
Tomasz Marcinkowski

W marcu odbyły się zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy
Rychliki. Uczestniczyli w nich wójt Henryk
Kiejdo, a zarazem Prezes Zarządu Gminnego
ZOSP RP oraz st. kpt. Tomasz Marcinkowski
zastępca dowódcy JRG w Pasłęku, a zarazem
Komendant Gminny.
Prezesi OSP przedstawiali sprawozdania
z działalności za ubiegły rok i plan działalności na rok bieżący.
Problemy, z którymi borykają się druhowie to:
zakup drugiego samochodu dla OSP Jelonki,
pozyskanie samochodu dla OSP Kwietniewo oraz doposażenie pozostałych jednostek
w sprzęt ratowniczo-gaśniczy niezbędny do
samodzielnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Poruszano także sprawy
szkoleń. W Rychlikach druhowie uzupełnili
skład osobowy Zarządu OSP.
Rok 2012 w statystykach
Liczba członków zwyczajnych, honorowych
i wspierających to 119 druhów i druhen.
Druhowie OSP wyjeżdżali do 60 zdarzeń,

Przypominamy, że wypalanie traw
się nie opłaca!
Wypalanie, nawet jednorazowe, obniża
wartość plonów o 5–8%.
Naukowcy twierdzą, że po tym pseudoużyźniającym zabiegu ziemia potrzebuje kilku lat,
by dawać takie plony, jak przed pożarem –
informuje na stronie internetowej Wojewoda
Warmińsko-Mazurski – Marian Podziewski.
Ziemia na wypaleniskach staje się jałowa, po-

Komisariat Policji w Pasłeku
o interwencjach w naszej gminie
Robert Papierowski

W gminie Rychliki w I kwartale 2013 r. policjanci interweniowali 51 razy. Zdarzyło
się: 6 kolizji drogowych, 2 kradzieże, 1 kradzież z włamaniem i 1 uszkodzeniem mienia. Polcjanci zatrzymali 5 nietrzeźwych
kierowców.
Funkcjonariusze przeprowadzili także 7 interwencji domowych, z czego 1 została zakończona objęciem rodziny nadzorem w ramach
procedury „Niebieska karta”.

z czego 30 stanowiły pożary, a 28 miejscowe
zagrożenia: wypadki i kolizje drogowe, lokalne podtopienia, zwalone pnie drzew, usuwanie gniazd os i szerszeni. Odnotowano 2 fałszywe alarmy. Druhowie zabezpieczali także
uroczystości kościelne, pomagali w organizowaniu Dożynek Powiatowych w Rychlikach

pilarkę spalinową, latarki i radiostacje nasobne, hełmy strażackie oraz umundurowanie
koszarowe, bojowe i galowe. Sprzęt zyskaliśmy dzięki dotacjom z funduszy Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wsparciu finansowym Urzędu
Gminy oraz środków własnych OSP. Koszt
pozyskanego sprzętu to około 8 tys. zł.
W tym roku przy wsparciu Komendanta
Miejskiego PSP w Elblągu st. bryg. Tomasza
Świniarskiego spodziewamy się pozyskania
sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP
Rychliki.

Zebranie sprawozdawcze w Jelonkach, fot. strona internetowa OSP Jelonki

i uczestniczyli w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych oraz szkoleniach organizowanych prze Państwową Straż Pożarną.
Jednostki wzbogaciły się o nowy agregat
prądotwórczy z masztem oświetleniowym,

Wójt Gminy Rychliki przedstawił plan budżetu na działalność OSP w tym roku oraz
podziękował druhom za zaangażowanie i gotowość do realizowania trudnych zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
W gminie są 4 jednostki OSP: Jelonki i Rychliki, które funkcjonują w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, oraz Święty
Gaj i Kwietniewo.

nieważ ogień zabija np. dżdżownice i hamuje
naturalne zjawisko gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą urodzajną warstwę gleby.
Zniszczeniu ulega warstwa próchnicy, a wraz
z nią świat grzybów i bakterii, niezbędny do
utrzymywania równowagi biologicznej życia
mikroorganizmów w biocenozie łąkowo-pastwiskowej.
Dym uniemożliwia pszczołom, trzmielom
oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach,
co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych

kwiatów, w konsekwencji obniża plony roślin.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomniana, że za wypalanie traw
grożą kary.

W zakresie przeciwdziałania przemocy domowej policja stale współpracuje z Zespołem
Interdyscyplinarnym oraz podmiotami wchodzącymi w jego skład.
W Bibliotece Gminnej policjanci rozmawiali z najmłodszymi uczniami Zespołu Szkół
w Rychlikach o zawodzie policjanta i o tym,
jak być bezpiecznym.

W marcu policjanci znaleźli sprawcę, który
zniszczył wiatę przystankową w Powodowie.
Straty to 1500 zł. Młody mężczyzna z Pasłęka poniesie odpowiedzialność przed Sądem
Rejonowym w Elblągu. Grozi mu kara od 3
miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności.

Sprawy w toku...
2 lata węzienia gożą 20-letniemu mieszkańcowi gminy Rychliki za wysyłanie SMS-ów
i e-maili z pogróżkami o pozbawieniu życia
i spaleniu dobytku. W lutym wszczęto postępowanie przygotowawcze w tej sprawie.

Rolnik może stracić część dopłat bezpośrednich, a osoba przyłapana na podpaleniu może zapłacić grzywnę do 5 tys. zł.
Wysokość kary może wzrosnąć, bo ARiMR
każdy przypadek wypalania traw rozpatruje
indywidualnie.

Policjanci prowadzą także postępowanie
przygotowawcze w sprawie kradzieży z włamaniem do kontenera z butlami gazowymi w Jelonkach, do której doszło w marcu.
Sprawcy ukradli 4 butle gazowe. Jeśli ktoś ma
informacje na temat sprawców tego przestępstwa, proszony jest o kontakt z Komisariatem
Policji w Pasłęku.

I kwartał 2013 roku w statystykach Urzędu Stanu Cywilnego
Danuta Rudzka

Informacja ze stanowiska ewidencja ludności i dowodów osobistych od 1.01.2013 r.
do 20.03.2013 r.
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Zameldowaliśmy 9 noworodków
3 osoby zmieniły stan cywilny
8 osób zmarło
13 osób zameldowało się na pobyt stały

8 osób zameldowało się na pobyt czasowy
20 osób wymeldowało się z pobytu stałego
Wydaliśmy 48 dowodów osobistych

