nr 1/2017
ISSN 2081-6952

Głos Rychlik
Informacje z życia naszej gminy

70 litrów wody na metr kwadratowy. Wrześniowa
powódź w gminie Rychliki
Robert Cytrycki

70 litrów na metr kwadratowy – tyle wody 18-20 września spadło
w naszej gminie. Takiej ilości nie były w stanie na bieżąco odprowadzić ani rowy, ani cieki wodne. Doszło do szeregu podtopień posesji,
piwnic budynków mieszkalnych, dróg. Straty w zasiewach i uprawach zgłosili rolnicy.

www.rychliki.pl

pustową, a na przejeździe ułożyli płyty.
Ukończona jest prawie dokumentacja projektowa przebudowy tego
przepustu. Jego wielkość ma zapewnić swobodny przepływ wody.
Szacowany wstępnie koszt takiej inwestycji to 160 tys. zł.

Wyrwa w drodze do Wopit, fot. R. Cytrycki

Podtopiona posesja w Jelonkach, fot. R. Cytrycki

Zalane drogi
Ucierpiała droga wojewódzka nr 527, drogi powiatowe, zwłaszcza
droga Rychliki – Gołutowo, oraz drogi gminne. Podmyte zostały
przepusty i skarpy rowów w Dymniku.
Do najpoważniejszej awarii doszło na drodze powiatowej z Rychlik
do Gołutowa, gdzie woda uszkodziła przepust pod jezdnią. Przez 2 tygodnie mieszkańcy tej części gminy musieli korzystać z objazdów.
Przez kilka dni zamknięta była również droga powiatowa Bągart –
Święty Gaj.
Duży napór wody w Brzeźnicy zniszczył przepust na drodze gminnej
z Rejsyt do Wopit. Ponad tydzień przejazd nie był możliwy. Pozostał
jedynie wąski pas pozwalający przejść pieszym. Wysoki stan wody
utrudniał podjęcie prac od razu. O pomoc wójt zwrócił się do wojska,
jednak procedury służbowe w tym przypadku były zbyt długie. Dlatego pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Zakładu Komunalnego
uzupełnili wyrwę w przepuście, zabezpieczyli uszkodzoną rurę prze-

Ofiarna praca strażaków
45 Ochotników Straży Pożarnej z Rychlik, Jelonek, Świętego Gaju
i Kwietniewa przez 3 dni pracowało w czasie powodzi. Wyjeżdżali
do zalanych piwnic w budynkach, udrożniali przepusty, usuwali zapory tworzone przez gałęzie wraz ze spływającą z wodą. Budowali
doraźne wały z worków z piaskiem w Marwicy i Jelonkach. Usuwali
także drzewa, które przewróciły się z powodu podmokłego terenu.
– Sytuacja powodziowa pokazała nam, że zakup samochodów i regularne doposażenie gminnych OSP jest bardzo ważne dla lokalnej
społeczności. Przygotowana i wyszkolona jednostka OSP jest gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców. Będąc dobrze wyposażeni,
mamy szansę minimalizować nagłe zdarzenia kataklizmowe. Jeszcze
raz składam podziękowania druhom OSP za pełną poświęcenia pracę
mówi – Robert Gliński, komendant Obrony Cywilnej.
Wszystkim jednostkom straży pożarnej za ich ofiarną pracę na
rzecz ratowania dobytku prywatnego i mienia komunalnego składam gorące podziękowanie i wyrazy uznania.
Anioły są wśród nas! – Henryk Kiejdo, Wójt Gminy Rychliki

Drogi na terenie gminy
Remonty dróg gminnych
Robert Cytrycki

W 2018 r. blisko 1,5 mln zł przeznaczamy w budżecie na remonty
dróg gminnych. Z czego blisko 1,43 mln już na realizację 2 inwestycji,
a 45 tys. na projekt kolejnej drogi.
Rozpoczęły się prace przebudowy drogi na osiedlu „Podleśna”. Obecnie są zdejmowane stare płyty z nawierzchni chodnika. Wykonawca
do końca grudnia planuje wybudować kanalizację deszczową. Jeszcze
więc w tym roku powinny skończyć się problemy ze stojącą wodą,
a pojawiają się one po każdym nawet niedużym deszczu. Pozostałe prace będą wykonane przyszłym w roku. Zaplanowany termin realizacji

Projekt remontu drogi od Marwicy do Topolna Wielkiego
25 października została również podpisana umowa na wykonanie projektu ok. 715 metrów drogi od Marwicy do Topolna Wielkiego (do wysokości ruin pałacowych). Przewidywane zakończenie prac projektowych to 25.05.2018 r.
O możliwościach pomocy dla gminy rozmawiał wójt Henryk Kiejdo
z wicewojewodą Sławomirem Sadowskim
W urzędzie wojewódzkim 12 grudnia wójt zabiegał przede wszystkim
o pomoc w uzyskaniu środków pieniężnych na remont dróg gminnych
oraz o środki pieniężne na skwer z popiersiem Józefa Piłsudskiego.
Ta druga inwestycja wpisuje się rządowe plany uczczenia 100 rocznicy
niepodległości Polski.

Prace drogowe na osiedlu „Podleśna”, fot. R. Cytrycki

zadania to koniec czerwca 2018 r. Koszt: 804 tys. zł.
– To długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, która znacznie
podniesie komfort życia i atrakcyjność osiedla. To jest nie tylko remont
obecnej drogi, lecz także budowa zatok parkingowych, chodników
i przede wszystkim odwodnienia. Z niecierpliwością czekamy na efekt
końcowy.
Ten deszczowy koniec roku udowadnia, że jest pilna potrzeba remontów dróg gminnych. Mamy taką świadomość, dlatego budżet Gminy na
2018 r. ukazuje już bardzo konkretne działania samorządu zmierzające
do poprawy ich nawierzchni – mówi wójt.

Wójt Henryk Kiejdo przedstawił wicewojewodzie potrzeby mieszkańców,
fot. Urząd Wojewódzki

– Myslę, że to była dobra rozmowa o potrzebach związanych z codziennym życiem mieszkańców gminy i możliwościach pomocy ze strony
wojewody. Są szanse, jest wola pomocy, więc będziemy zabiegać –
mówi Henryk Kiejdo.

Nowa nawierzchnia drogi gminnej w Powodowie
Nową nawierzchnię asfaltową, chodniki oraz odwodnienie w formie
kanalizacji podziemnej zakłada projekt przebudowy drogi gminnej
w Powodowie – na odcinku od drogi powiatowej do boiska oraz do
odgałęzienia w stronę stawu. Dokumentacja ma być gotowa jeszcze
w tym roku. Koszt projektu 30 tys. zł.

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Rychliki
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych:
drogi Jelonki - Śliwica - Barzyna - Rychliki - Gołutowo
drogi Kwietniewo - Święty Gaj
drogi Święty Gaj- Bągart
drogi Rychliki - Rejsyty
drogi Marwica - Stankowo
odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych zs. w Pasłęku: tel.: 55 248 24 41
Za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 527 i 526
odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich zs. w Elblągu tel.: 55 230 69 74
Zimowe utrzymanie dróg gminnych tel.: 78 402 86 70
Za zimowe utrzymanie dróg prywatnych odpowiedzialni są właściciele tych dróg.
Przypominamy jednocześnie, że Wójt Gminy Rychliki jest zarządcą
dróg gminnych. Urząd Gminy Rychliki nie odpowiada za odśnieżanie dróg wojewódzkich i powiatowych. Zgłaszane przez mieszkańców problemy i uwagi przekazujemy jednak natychmiast właściwym
podmiotom.

Brukowana droga w Powodowie, fot. R. Cytrycki
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Inwestycje wodociągowe w gminie
Zakończenie dużej inwestycji w Rejsytach
Arkadiusz Kulma

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
z oczyszczalnią ścieków w Rejsytach została zakończona.
To największa inwestycja w 2017 r. w Gminie Rychliki.
Kosztowała ponad 2 mln zł.

– To bardzo potrzebna dla nas inwestycja. Czekaliśmy na nią parę
dobrych lat. Dzięki niej będzie na pewno czyściej. Dziękujemy nie tylko
wójtowi, ale także pracownikom firmy WODROL, którzy pracowali
w bardzo ciężkich warunkach, często w błocie, w wodzie.
Halina Ulejczyk, sołtys Rejsyt i radna RG Rychliki

– Była to bardzo trudna inwestycja, zwłaszcza proces przygotowania
projektu, uzyskania pozwoleń. Trwało to długo. Duże wykopy i ciężki
sprzęt we wsi były na pewno uciążliwe dla mieszkańców. Jednak
samorząd musi zapewnić dostęp do czystej i bezpiecznej dla zdrowia
wody – woda to życie. Cieszę się, że zrobiliśmy też kolejny krok
naprzód w kierunku poprawy środowiska w gminie, budując kanalizacje
i kolejną oczyszczalnię ścieków.

Montaż oczyszczalni, fot. A. Kulma

Jelonki mają wodę z Gołutowa
W październiku zakończyliśmy inwestycję, która połączyła sieć
wodociągową Jelonki – Marwica – Topolno Wielkie z hydrofornią
w Gołutowie poprzez sieć Gołutowo – Dziśnity – Lepno – Buczyniec –
Liszki – Śliwica – Budki – Jelonki.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rejsytach, fot. A. Kulma

Gmina Rychliki spełniła wymagania Agencji Rynku Rolnego
i 19.12.2017 r. wójt i skarbnik gminy podpisali umowę z Agencją
na 600 tys. zł dotacji do tej inwestycji. Wykonawcą zadania było
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROLOLSZTYN z Dywit.
– Gratuluję Gminie Rychliki tak dużej i kosztownej inwestycji, która
mimo trudnych warunków atmosferycznych dobiegła końca w naszej
miejscowości. Znacznie poprawi ona jakość życia mieszkańców
Rejsyt, a otaczające nas środowisko wynagrodzi nam życiem na czystej
i pięknej wsi.
Wojciech Piórkowski, mieszkaniec Rejsyt

To pozwoliło wyłączyć ujęcie w Jelonkach, a w zamian do domów
płynie już bardzo dobrej jakości woda z Gołutowa.
Wartość tej inwestycji wyniosła 219 tys. zł.
Dokumentacja wodociągu do Wysokiej
Plan zwodociągowania gminy zakładał wyłączenie hydroforni
w Wysokiej. Jednak brak wody studniach przy tej hydroforni
wymaga byśmy szybciej znaleźli źródło zasilania w wodę dla tej
miejscowości. Dlatego wykonujemy obecnie dokumentację, dzięki
której połączymy Wysoką z hydrofornią w Rychlikach wzdłuż tzw.
drogi dębowej. Jest jeszcze za wcześnie na oszacowanie kosztów
inwestycji, ale mamy nadzieję, że jej realizacja będzie możliwa
w II półroczu 2018 r.

Małe inwestycje dla wsi
Arkadiusz Kulma

Remont zabytkowego kościoła
W sierpniu 2017 r. zakończył się remont jednej
części dachu gotyckiego kościoła w Jelonkach.
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
otrzymała dotację 70 tys. zł z Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.

Remonty świetlic wiejskich
W listopadzie zakończył się remont elewacji
budynku świetlicy wiejskiej w Wysokiej.
Budynek zyskał estetyczny wygląd. Prace
budowlane zostały wykonane za kwotę
9,7 tys. zł w ramach funduszu sołeckiego.

W grudniu zakończył się generalny
remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej
w Rychlikach. Prace sfinansowane w ramach
funduszu sołeckiego za kwotę 16,4 tys. zł.

Dzięki temu, że kościół jest wpisany w Rejestr
Zabytków (został zbudowany w latach 13501375), możliwe było wsparcie Gminy Rychliki.
Na ten cel w budżecie gminy przeznaczyliśmy
30 tys. zł. Swoją cegiełkę, do tak ważnej
inwestycji, włożyli także parafianie.
Remont dachu w Jelonkach
W Jelonkach, w budynku, w którym znajduje
się biblioteka, został wyremontowany dach.
Remont sfinansowali wszyscy współwłaściciele
zgodnie z posiadanymi udziałami.
Udział Gminy w inwestycji wyniósł ok. 34 tys. zł.

Świetlica w Wysokiej po remoncie, fot. A. Kulma

Świetlica w Rychlikach po remoncie, fot. A. Kulma
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Kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych informują
Szkoła Podstawowa w Rychlikach
Jacek Tuński

Nikola Gwiazdowska i Dominik Białek z III klasy gimnazjum wzięli
udział w 13 edycji projektu CEMS Chance przy Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie. Wśród 40 uczniów z Polski, dwoje to
uczniowie szkoły w Rychlikach.
W grudniu Nikola i Dominik uczestniczyli w warsztatach, szkoleniach
i panelach dyskusyjnych, zdobywali wiedzę na temat planowania ścieżki
edukacyjno-zawodowej, rozwijali umiejętności autoprezentacji, pracy
w grupie i zarządzanie czasem.
CEMS Chance to projekt skierowany do ambitnych i uzdolnionych uczniów
klas III gimnazjum i I ponadgimnazjalnych. Serdecznie gratulujemy.
Uczniowie z Rychlik mistrzami powiatu elbląskiego w piłce siatkowej
W grudniu w Gronowie Elbląskim odbył się turniej finałowy powiatu
elbląskiego w piłce siatkowej chłopców. Zespół z Rychlik wygrał

Zwycięski zespół SP Rychliki, fot. Ze strony SP Rychliki

wszystkie mecze, uzyskując tytuł mistrzów powiatu elbląskiego i awans
do turnieju rejonowego.
Skład reprezentacji: T. Chwoszcz, F. Maruszak, K. Tyburski,
P. Grzemiński, Sz. Ogórek, M. Drzazga, D. Kruk, F. Wdowiak, A. Kuciński,
M. Czarnecki, Sz. Włoch. Trenerem drużyny jest Marcin Gierczak.
Wycieczka Koła Turystyki Rowerowej
W październiku Szkolne Koło Turystyki Rowerowej udało się ścieżką
rowerową do Kwietniewa. – Spotkaliśmy się z księdzem proboszczem
tutejszej parafii, który opowiedział o sekretach świątyni. Następnie
przez malowniczy jesienny las, oglądając przydrożne grodzisko
dotarliśmy do Jankowa. Obejrzeliśmy zespół pałacowo-parkowy
(bardzo tajemniczy i piękny), a dzięki pani sołtys spożyliśmy posiłek,
rozgrzewając się przy ognisku – mówi Janusz Otręba, komandor rajdu.
Dziękujemy ks. Piotrowi Łataczowi, pani sołtys Jankowa Genowefie
Dubień oraz komandorowi rajdu Januszowi Otrębie.
Kiermasz świąteczny w Rychlikach
Na placu obok fontanny dzieci, rodzice i wychowawcy klas zorganizowali kiermasz świąteczny. Można było kupić bożonarodzeniowe
dekoracje i smakołyki. Pomimo braku śniegu Mikołajowi udało się
dotrzeć na saniach.

Kiermasz świąteczny, fot. R. Cytrycki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Bożena Helwak

Maria Ziółkowska uhonorowana medalem „AMICUS BONUS”
21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji
w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się gala wręczenia wyróżnień
na płaszczyźnie pomocy społecznej. Podczas uroczystości Maria
Ziółkowska, specjalista pracy socjalnej w GOPS w Rychlikach,
została uhonorowana przez wojewodę medalem „AMICUS BONUS
2017” za działalność zawodową i społeczną na rzecz osób najbardziej
potrzebujących.
Na Warmii i Mazurach jest ponad 7 tys. osób, które pracują w pomocy
społecznej w ponad 300 jednostkach. Pani Marii oraz wszystkim
pracownikom GOPS dziękujemy za zaangażowanie i profesjonalne
wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej.
Kampania „Biała Wstążka”
W całym kraju ruszyła kampania „Biała Wstążka”, która traktuje
o przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Wiele kobiet nie wie, jak sobie
z tym rodzinnym dramatem poradzić. Takie kampanie przypominają, że
są instytucje, organizacje, które pomagają zarówno ofiarom przemocy,
jak i sprawcom.
Mieszkańcy Gminy Rychliki 1.12.207 r. również mogli skorzystać
z bezpłatnej pomocy. W GOPS dyżurowali przedstawiciele takich
instytucji, jak: sąd, policja, pomoc społeczna, pedagog, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pomoc żywnościowa
W 2017 r. GOPS współpracował ze stowarzyszeniami, które na
terenie gminy udzielają wsparcia mieszkańcom w ramach Programu
Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020”.
Wydaliśmy skierowania dla 422 osób ze 132 rodzin.
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Świadczenia rodzinne
Składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 rozpoczęło
się 1.08.2017 r. Wpłynęło do nas 299 wniosków na świadczenie
wychowawcze (500+), 202 wnioski na świadczenia rodzinne,

Maria Ziółkowksa wśród wyróżnionych na Gali Amicus Bonus,
fot. Urząd Wojewódzki

12 wniosków na specjalny zasiłek opiekuńczy i 27 wniosków na
fundusz alimentacyjny.
Przyjmowaliśmy również wnioski zależne od urodzenia się dziecka –
tj. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie
rodzicielskie, a także zależne od orzeczenia o niepełnosprawności –
na zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne.
Jednym z kryteriów uprawniających do przyznania prawa do świadczeń
rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczeń
z funduszu alimentacyjnego jest dochód rodziny za rok 2016.
W przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć on dla
świadczeń rodzinnych – 674 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne – 764 zł; świadczenia wychowawczego (500+) –
800 zł, 1200 zł jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne;
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 725 zł.

Kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych informują
Projekt budżetu na rok 2018 zakłada dochody w wysokości ok. 17,3 mln zł i wydatki w wyskości ok. 17,8 mln zł. Planowany deficyt
wynosi ok. 0,5 mln zł. Kwota na fundusz solecki w 2018 r. to ponad 260 tys. zł. Dochody Gminy wzrosły o 1 mln zł w porównaniu z rokiem
ubiegłym.

W 2018 r. zaplanowano do wykonania następujące zadania inwestycyjne:

40.000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w Topolnie Wielkim i Wysokiej – projekt budowlany i wykonawczy
40.000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Jankowie – projekt budowlany i wykonawczy
36.654,00
Budowa połączenia sieci wodociągowej Rychliki – Wysoka – projekt budowlany i wykonawczy
4.100,00
Wiata przystankowa w Kwietniewie – zakup i montaż
4.200,00
Wiata przystankowa w Świętym Gaju – zakup i wylewka
650.000,00
Przebudowa istniejącej drogi gminnej w Rychlikach (osiedle „Podleśna”)
780.000,00
Przebudowa istniejącej drogi gminnej w Powodowie
45.448,50
Przebudowa i remont drogi gminnej Marwica – Topolno Wielkie – opracowanie dokumentacji projektowej
145.000,00
Budowa skweru z pomnikiem w Rychlikach
4.535,54
Budowa placu zabaw w Marwicy
20.000,00
Budowa placu zabaw w Rychlikach – osiedle „Podleśna”
4.506,85
Budowa siłowni zewnętrznej w Śliwicy – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
8.700,00
Budowa siłowni zewnętrznej w Wysokiej
5.000,00
Zakup karuzeli – plac zabaw w Wysokiej
5.600,00
Zakup pompy szlamowej z przeznaczeniem dla OSP Jelonki
80.620,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krupinie (III etap)
8.985,00
Modernizacja boiska wiejskiego w Śliwicy
15.200,00
Modernizacja boiska wiejskiego w Protowie
5.000,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kwietniewie – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
SUMA 1 898 549,89

Informacje Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki
Katarzyna Hałuszczak

Aktywni seniorzy w Jelonkach
W listopadzie 20 osób z Klubu Seniora, który działa przy filii biblioteki
w Jelonkach, obejrzało sztukę pt. „Cud mniemany, czyli Krakowiacy
i Górale”. Bilety do teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu ufundowała Rada sołectwa Jelonki.
Opiekunką Klubu Seniora w Jelonkach jest bibliotekarka Danuta Bożyk.

Rozstrzygnięcie konkursu
5 grudnia zostały wręczone nagrody uczestnikom konkursu plastycznego pt. „Moje drzewo genealogiczne”. Wpłynęło 15 prac dzieci z klas II
i III szkoły podstawowej. Wszyscy autorzy otrzymali dyplomy i drobne
upominki.
Konkurs był przygotowany przez Bibliotekę Gminną w związku z obchodami Dni Rodziny.

Informacje Gminnego Zakładu Komunalnego
Janusz Otręba

Ilość opadów atmosferycznych w 2017 r. spowodowała, że doszło do
skażenia kilku ujęć wody. Aby uniknąć w przyszłości takich sytuacji,
sprawdzamy na bieżąco, czy wszystkie szamba bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków są wypompowywane.
GZK na zlecenie Urzędu Gminy w 2017 r. wykonywał m.in.:
Naprawy odcinków dróg przy użyciu asfaltu na zimno (w Rychlikach,
Lepnie, Buczyńcu). Wybudował również nowy przepust w Marwicy.
W Jankowie i Budkach zrobił płyty betonowe pod przystanki, a w ŚDS
w Kwietniewie płytę betonową fundamentową pod garaże.
W czasie przerwy wakacyjnej na terenie szkoły w Rychlikach zlikwidował stare szambo, chodnik wyłożył polbrukiem i wykonanał nowe
schody przy placu zabaw wraz z nowym systemem odwadniania.
Dzieci nagrodzone w konkursie, fot. K. Hałuszczak

Spotkania autorskie w bibliotece
W październiku gościem spotkania autorskiego w bibliotece w Jelonkach była dziennikarka, podróżniczka i autorka wielu książek –
Magda Omilianowicz. Natomiast w listopadzie w bibliotece w Rychlikach młodsi uczniowie wraz z wychowawczyniami spotkali się z Wiesławem Drabikiem – jednym z popularniejszych pisarzy książek dla dzieci.

Przy kościele w Kwietniewie GZK wykonał przyłącze wody wraz
z wylewką, a w Rejsytach barierkę dla osoby niepełnosprawnej.
Inne zadania to wykaszanie poboczy dróg gminnych i boisk sportowych, usuwanie zakrzaczenia przy drogach. Konserwacji były poddawane place zabaw. Wiosną na terenie całej gminy przeprowadziliśmy
akcję zbiórki śmieci, szczególnie przy drogach – bez względu na właściciela.
Kontynuujemy także odtwarzanie drogi prowadzącej dawnym traktem
kolejowym przebiegającym przez gminę, by w przyszłości przywrócić
mu funkcje komunikacyjne.
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Wydarzenia
Dożynki Gminy Rychliki
Agnieszka Jundziłł

Arkadiusz Kulik, komendant Miejskiej Policji Robert Muraszko oraz
prezes WKŁ „Żubr” Jan Kantypowicz.

Dożynki gminne rozpoczęła dziękczynna msza święta w kościele
parafialnym w Rychlikach. Następnie korowód dożynkowy przy
akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej HELIKON
z Kwidzyna przeszedł na boisko. Honory starostów dożynek pełnili
Katarzyna Pyłypeć z Kwietniewa oraz Robert Barański z Wysokiej.
Odznaczenia
Podczas uroczystości z rąk wójta Henryka Kiejdo w dowód uznania
i szacunku za wkład w rozwój gospodarstwa rolnego podziękowania
otrzymali: Emilia Połumackanycz, Maria Owsianka, Iwona Cichocka,
Aneta Pastuszak, Małgorzata Klimiuk, Anna Licznerska i Kazimierz
Pełka.

Autorki więńca z Rychlik, fot. A. Kulma

Wyróżnieni na Dożynkch Gminnych, fot. A. Kulma

Za działalność na rzecz lokalnej społeczności podziękowania odebrali:
Genowefa Dubień, Halina Ulejczyk, Bożena Dufka, Małgorzata
Jurczak, Krystyna Borowska oraz Józef Kucharek. Za zaangażowanie
w życie kulturalne i społeczne gminy: Marzena Kruszka. Za twórczość
artystyczną: Teresa Kacperczyk.
Za dobrą współpracę z naszą gminą podziękowania otrzymali:
komendant PSP Łukasz Kochan, komendant Straży Granicznej

Sztuka ludowa
Uczestnicy dożynek mogli podziwiać wieńce dożynkowe. Wszystkie
zachwyciły, dlatego wszystkie wieńce otrzymały I nagrodę. W konkursie
na stoiska dożynkowe wygrało sołectwo Jankowo, 2. miejsce zajęło
sołectwo Dymnik, 3. sołectwo Marwica. Sołectwo Jankowo zdobyło
również 1. nagrodę w konkursie stoisk wiejskich podczas dożynek
powiatowych w Zielonce Pasłęckiej.
Na scenie wystąpił zespół taneczny ze Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kwietniewie, Kapela z Jelonek „Paka Władka”,
Remedium oraz Lancer.
Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom za wspaniałą zabawę.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy sponsorom: Jasna Pol, Dossche Sp.
z o.o., Zakłady Mięsne Gzella, Anna Licznerska – Gospodarstwo Rolne
w Protowie, Łukasz Kogut – Gospodarstwo Rolne Powodowo, Jan
i Wioletta Szewczun, Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy Oddział
Pasłęk, Koma – usługi komunalne, Sklep Spożywczy BARTEK.
Za pomoc przy organizacji dziękujemy: Piotrowi Warczakowi,
Stanisławowi Sidor, Robertowi Wyrębskiemu, druhom z OSP Rychliki,
Jelonki, Święty Gaj, Kwietniewo oraz pocztom sztandarowym.

Święto Niepodległości
Agnieszka Jundziłł

Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie
zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium – mawiał Józef
Piłsudski, architekt niepodległości i zwycięski wódz wojny polskobolszewickiej.
Narodowe Święto Niepodległości jest w Polsce najważniejszym
świętem państwowym. Dlatego na stałe na wpisałao się w kalendarz
gminnych uroczystości. W Rychlikach rozpoczęły się one mszą św.
w intencji Ojczyzny. Następnie w Bibliotece Publicznej odbyła się
część artystyczna. Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Paka Władka”
działający przy bibliotece. Patriotyczną poezję przeczytały panie Halina
Zbróg, Ewa Laskowska, Halina Bałaban, Ewa Maczyta, Krystyna
Borowska.
Podczas uroczystości Wójt Gminy Rychliki wręczył również
podziękowania za krzewienie postaw patriotycznych ks. proboszczowi
Lechowi Wasilewskiemu oraz kierownikowi GZK Januszowi Otrębie,
natomiast za zaangażowanie w bezpieczeństwo na terenie naszej gminy
– gminnemu komendantowi OSP Wiesławowi Walewskiemu.
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Został także rozstrzygnięty konkurs plastyczny pn. „11 Listopada –
Święto Niepodległości”. W kategorii dzieci przedszkolne wyróżnienia
przyznano: Nikoli Dąbrowskiej i Julii Homzie; w kategorii I-IV SP:
1 miejsce zajął Fabian Sokołowski, 2. Adrian Bartczak, 3. Filip Homza,
natomiast wyróżnienie przyznano Dominice Lenarczyk. W kategorii
V-VII SP i klasy gimnazjalne 1 miejsce otrzymała Karolinie Lenarczyk,
następne Eliza Grabowska i Weronika Ruczyńska.

Wyróżnieni za krzewienie postaw patriotycznych, fot. A. Jundziłł

Gminna statystyka
Dochody Gminy
Zadania inwestycyjne
Liczba mieszkańców
w tym kobiet:
w tym mężczyzn:
Zgony
Urodzenia
Liczba uczniów
Liczba rodzin objętych pomocą GOPS
Liczba osób objętych pomocą GOPS
Wyjazdy do zdarzeń (OSP)

2016 r.
17 468 577,35 zł
2 390 741,33 zł
3992
1969
2022
42
48
350 (2016/2017)
336
1017
67

2017 r.
18 869 499,29 zł
3 324 418,36 zł
3931
1948
1983
45
42
365 (2017/2018)
239 (IX 2017 r.)
654 (IX 2017 r.)
70

