
Kadencja samorządu na fi niszu
Henryk Kiejdo

Szanowni mieszkańcy Gminy Rychliki

Dobiega końca czteroletnia kadencja samorzą-
du gminnego. Był to okres intensywnej i efek-
tywnej pracy, której sprzyjała dobra atmosfera 
w Radzie Gminy. Udało się wiele zrobić, wie-
le projektów jest w trakcie realizacji.

Za bardzo istotne uważam inicjatywy, które 
służą rozwojowi gospodarczemu. Nie mniej 
ważna jest realizacja zadań w zakresie popra-
wy i rozbudowy infrastruktury, takiej jak cho-
ciażby drogi, wodociągi, kanalizacja. Istotną 
funkcję spełniają także przeprowadzone zmia-
ny organizacyjne. Mają one poprawić zarzą-
dzanie majątkiem i jednostkami gminnymi, 
a w rezultacie służyć racjonalnemu wykorzy-
staniu posiadanych środków fi nansowych.

Rośnie ranga i prestiż gminy Rychliki
W 2011 r. otrzymaliśmy laur „Rzeczpospo-
litej” i zostaliśmy uznani za najlepszą gminę 
wiejską w województwie. W tym roku po raz 
pierwszy zostaliśmy zaproszeni na Dożynki 
Prezydenckie do Spały, hydrofornia w Gołu-
towie została wyróżniona na Zamku Królew-
skim w Warszawie. O inwestycjach w gminie 
Rychliki pisał dziennik „Rzeczpospolita”.

Cieszę się, że radni jednogłośnie udzieli mi 
absolutorium za rok 2013. Cieszę się także, że 
Regionalna Izba Obrachunkowa od lat pozy-
tywnie opiniuje gospodarkę fi nansową Gminy.

Dziś stabilna sytuacja fi nansowa daje nam 
możliwość rozwoju, pozwala dalej inwesto-
wać oraz optymistycznie patrzeć na wyzwania 
stojące przed samorządem u progu nowej unij-
nej perspektywy fi nansowej 2014–2020.
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Kierowcy mogą już w pełni korzystać z od-
nowionej drogi. Jej nawierzchnia została ro-
zebrana i wybudowana na nowo. Dziś jest to 
droga o dużo większej wytrzymałości na ob-
ciążenia samochodów ciężarowych.
Dla poprawy bezpieczeństwa powstało tak-
że 14 zatok autobusowych, prawie 3,5 km 
chodników w terenach zabudowanych, ponad 
6 km ścieżek rowerowych. Wykonano rów-
nież oznakowanie pionowe i poziome oraz 
ustawiono nowe bariery ochronne.

Nowe wiaty przystankowe staną jesienią
Ze względu na zmianę lokalizacji przystan-
ków autobusowych podczas przebudowy dro-
gi wszystkie stare wiaty zostały zlikwidowa-
ne. Gmina Rychliki jeszcze jesienią postawi 
pierwsze 3 nowe przeszklone wiaty, po jednej 
dla Rychlik, Jelonek i Marwicy. Montaż kolej-
nych zaplanowany jest na wiosnę przyszłego 
roku. Obecnie oczekujemy na zgodę zarządcy 
drogi wojewódzkiej.

Podczas uroczystego otwarcia ksiądz Lech 
Wasilewski poświęcił drogę.
Marszałek Jacek Protas opowiedział o innych 
inwestycjach drogowych realizowanych przez 
ZDW w regionie.

Wójt Henryk Kiejdo podkreślił, że: – Ta droga 
jest dla mieszkańców strategiczna. Jej remont 
to prawdziwy impuls i szansa do rozwoju gmi-
ny Rychliki. Podziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, by remont drogi mógł 
ruszyć. Korzystając z obecności władz woje-
wódzkich, wyraził także nadzieję na szybką 
realizację II etapu od Rychlik do granic gminy 
w kierunku Dzierzgonia.

Całkowity koszt projektu to 30 737 812,62 zł. 
Dofi nansowanie UE wyniosło 23 351 782,32 zł. 

Wkład Gminy Rychliki

Bardzo duży udział w kosztach inwestycji ma 
również Gmina Rychliki. Przede wszystkim 
wykonaliśmy ekspertyzę przyrodniczą, dzięki 
której w ogóle była możliwa wycinka drzew 
i rozpoczęcie przebudowy drogi. W Marwicy 
wykonaliśmy i przekazaliśmy projekt prze-
niesienia stacji podnoszenia ciśnienia wody, 
która kolidowała z nowym przebiegiem trasy.
Sfi nansowaliśmy także projekt przebudowy 
sieci wodociągowej w Rychlikach i jej prze-
niesienie poza pas drogi.

Zarząd Dróg Wojewódzkich ofi cjalnie oddał odcinek przebudowanej drogi wo-
jewódzkiej 527 z Rychlik do Jelonek. Modernizacja trasy kosztowała ponad 
30 mln zł. Inwestycja zmieniła całkowicie wygląd Rychlik, Marwicy i Jelonek. 

Droga wojewódzka nr 527– ofi cjalnie otwarta

Robert Cytrycki

Droga 527 po remoncie, fot. R. Cytrycki



Echa remontu
Malwina Weber 

Samorząd gminy i mieszkańcy od lat zabiegali o remont odcinaka 
DW 527 od Jelonek do granic gminy w kierunku Dzierzgonia. Co 
mówią po realizacji I etapu inwestycji?

Krzysztof Ryś, sołtys Rychlik

– Droga spełnia nasze oczekiwania. Jazda nową nawierzchnią jest teraz 
bezpieczna, przyjemna i nie przyprawia nas o przysłowiowy ból głowy. 

Iwona Cichocka, sołtys Jelonek

– Wraz z remontem drogi powstały ścieżki rowerowe. Dzięki temu wie-
le osób wybiera najzdrowszy środek transportu, czyli rower. Z moich 

obserwacji wynika, że wzrosła liczba osób uprawiających sporty re-
kreacyjne, co bardzo cieszy. Codziennie mijamy rowerzystów, osoby 
uprawiające nordic walking, jogging, dzieci na deskorolkach i łyżwo-
rolkach.

Mieszkaniec Marwicy

– Teraz jazda z Marwicy do Rychlik to sama przyjemność. Ładne wido-
ki, prosta, gładka droga.

Halina Zbróg, przewodnicząca RG

– Ta inwestycja była dla samorządu dużym wyzwaniem. Najpierw musieli-
śmy skutecznie walczyć o środki na przebudowę drogi, potem usunąć prze-
szkody środowiskowe. Wójtowi udało się zmobilizować większość posłów 
regionu, którzy zainterweniowali ws. drogi w ministerstwie środowiska. 
Niełatwy był także etap realizacji projektu, bo międzyczasie przecież po-
jawiało się wiele nieprzewidzianych przeszkód. Dla samorządu to bardzo 
cenna wiedza i doświadczenie w realizacji kolejnych projektów.

Henryk Kiejdo, wójt gminy

– Cichymi bohaterami przebudowy drogi są mieszkańcy. – Ci, którzy 
stali w korkach, brnęli przez błoto, jeździli objazdami, wykazali się 
wielką wyrozumiałością. Jestem im wdzięczny za tę cierpliwość.

Inwestycje drogowe
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Droga Gołutowo – Dziśnity

Odcinek od skrzyżowania w Gołutowie do zakrętu w Dziśnitach wy-
magał od kierowców manewrowania między dziurami. Dziś mamy tu 
dywanik asfaltowy o szerokości 4 m, odkrzaczone rowy i wyrównane 
pobocze.
Remont kosztował 700 tys. zł, z czego 600 tys. przyznał Zarząd Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego, 100 tys. zł Gmina Rychliki.

Wójt Henryk Kiejdo zabiega, by w przyszłym roku w ten sposób zo-
stała wyremontowana droga od Dziśnit w stronę Lepna, aż do granicy 
gminy przed Kanałem Elbląskim.

Droga gminna w Jelonkach

W ramach współpracy z Gminą Rychliki fi rma Skanska, wykonawca dro-
gi 527, wylała 300 m nowego dywanika na drodze gminnej w Jelonkach.

Rok 2014 na drogach w gminie:
• Zyskaliśmy niemal 10 km nowej nawierzchni;
• W fazie końcowej jest projekt 5-kilometrowego odcinka drogi po-

wiatowej Rychliki – Barzyna – Śliwica;

• Pracujemy nad porozumieniem z powiatem dotyczącym remontu 
odcinka drogi Rychliki – Rejsyty.

Głos Rychlik – kwartalnik redagowany przez pracowników Urzędu Gminy Rychliki

fot. R. Cytrycki

1300 metrów nowego asfaltu na drodze wojewódzkiej nr 526 Gołutowo – Dziśnity, 
300 metrów nowego dywanika na drodze gminnej w Jelonkach
Robert Cytrycki

fot. R. Cytrycki



Kolejne sieci wodociągowe w trakcie realizacji
Arkadiusz Kulma

Budowa sieci Kwietniewo (kolonia) 
1047 m sieci wodociągowej oraz 4 przyłącza wodociągowe w obrębie 
Kwietniewa (kolonii) buduje fi rma ELABUD ze Spręcowa. Zakończe-
nie inwestycji zaplanowano na listopad. Wykonawca jednak zapowia-
da, że chciałby sfi nalizować prace jeszcze w październiku.
Budowa wodociągu Rychliki (kolonia Rejsyty)
18.09.2014 r. został ogłoszony przetarg na budowę fragmentu sieci 
wodociągowej Rychliki (kolonia w kierunku Rejsyt). Rozstrzygnię-
cie nastpi 6.10.2014 r. Planowany termin zakończenia inwestycji – 
15.12.2014 r. Koszt inwestycji 414 tys. zł.

Połączenie sieci wodociągowej w Jelonkach z siecią Śliwica – Budki
Na ukończeniu jest dokumentacja magistrali łączącej Jelonki z Budka-
mi i Śliwicą. Po modernizacji hydroforni w Jelonkach da to możliwość 
wyłączenia hydroforni w Śliwicy, która dziś zasila Śliwicę i Budki. 
Docelowo miejscowości te zostaną spięte w ramach systemu pierście-
niowego z dużą hydrofornią w Gołutowie. To pozwoli na zamienne za-
silanie wszystkich miejscowości z Jelonek lub z Gołutowa.

We wrześniu Gminny Zakład Komunalny podpisał umowę z fi rmą 
Hydro-Partner na monitoring pracy dwóch przepompowni i oczysz-
czalni w Powodowie oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Marwicy. 
Dzięki temu GZK może z biura na bieżąco kontrolować pracę tych 
urządzeń.

Modernizacja roku 2013 – gala na 
Zamku Królewskim w Warszawie
Malwina Weber

Zmodernizowaną w ubiegłym roku hydrofor-
nię w Gołutowie zgłosiliśmy do prestiżowego 
ogólnopolskiego konkursu Modernizacja roku 
2013. Konkurs promuje najlepsze rozwiązania 
budowlane i modernizacyjne w Polsce. Hy-
drofornia wygrała plebiscyt internetowy.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 
w sierpniu 2014 r. na Zamku Królewskim 
w Warszawie.

Wójt Henryk Kiejdo otrzymał z rąk Olgierda 
Dziekońskiego, sekretarza stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP, Dyplom za I miejsce w ogól-
nopolskim głosowaniu internetowym na naj-
popularniejsze modernizacje w Polsce w kate-
gorii „Obiekty ochrony środowiska”.

– Obecność hydroforni w Gołutowie w fi nale 
konkursu jest potwierdzeniem naszych decyzji 
inwestycyjnych. To także sukces, ponieważ do 
konkursu przystąpiły znacznie większe samo-
rządy i inwestorzy, dysponujący często kilku-
krotnie większymi budżetami. Zaangażowanie 
mieszkańców w głosowaniu internetowym od-
bieram jako inspirację dla podobnych działań. 

Warto pracować, podejmować nierzadko ry-
zykowne decyzje, bo to właśnie one stanowią 
o naszej sile, charakterze i stylu – mówi wójt 
Henryk Kiejdo.

Prezydent Bronisław Komorowski w liście 
skierowanym do laureatów napisał:

„Modernizacja roku” pokazuje pozytywne 
zmiany, jakie dokonują się w najróżniejszych 

miejscach: od miast do niewielkich nawet 
osad. Zmiany, które niekoniecznie muszą wy-
nikać z ogromnych inwestycji, ale są efektem 
błyskotliwego pomysłu, wrażliwości architek-
tonicznej, myślenia o interesach lokalnej spo-
łeczności.

Do konkursu zgłoszono ponad 900 inwestycji 
z kraju, do fi nału zakwalifi kowano 62 obiekty 
– w tym hydrofornię w Gołutowie.
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Inwestycje

Rozdanie dyplomów na Zamku Królewskim w Warszawie, fot. arch. własne H. Kiejdo

Mapa inwestycji wodociągowych, R. Cytrycki
Największa inwestycja wodo-
ciągowa na terenie gminy za-
kończona
Robert Cytrycki

18.09.2014 r. w Lepnie wójt oraz przewodni-
cząca Rady Gminy dokonali odebrania sieci 
wodociągowej Gołutowo – Dziśnity – Lepno 
– Buczyniec. 

Po uroczystości wraz z mieszkańcami udali się 
do świetlicy wiejskiej na przygotowany przez 
nich poczęstunek.

Lepno i Buczyniec do tej pory nie posiadały 
sieci. Do dziś podłączyło się do niej 10 odbior-
ców w Lepnie, 10 w Buczyńcu. Na początku 
września została wyłączona z eksploatacji hy-
drofornia w Dziśnitach.



Sieć kanalizacyjna i wodociągo-
wa w Powodowie wybudowana
Grzegorz Nazarewicz

Wykonawca zakończył już prace przy budo-
wie oczyszczalni oraz sieci wodociągowej 
w Powodowie. Wójtowi udało się pozyskać 
90% dofi nansowania na ten cel z Agencji Nie-
ruchomości Rolnych (775 tys. zł). We wrze-
śniu wszyscy mieszkańcy Powodowa zostali 
przyłączeni zarówno do sieci wodociągowej, 
jak i kanalizacji sanitarnej.

II etap kanalizacji na osiedlu 
Podleśna
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HY-
DROBUD Sylwester Zybiński rozpoczęło już 
budowę II etapu sieci kanalizacyjnej dla osie-
dla Podleśna w Rychlikach.
Wybudowane zostanie około 230 m sieci 
z przyłączami do budynków mieszkalnych.
Koszt wykonania to 108 271,56 zł. Termin 
zakończenia inwestycji to 30 listopada 2014 r.

Projekt sieci kanalizacyjnej 
w Protowie na fi niszu
Arkadiusz Kulma

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 
oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągo-
wej z przyłączami w Protowie jest na etapie 

uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Lasów Pań-
stwowych w Olsztynie i Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich w Olsztynie. 

Po uzyskaniu akceptacji tych instytucji pro-
jektant wystąpi o pozwolenie wodnoprawne.
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Trwają prace remontowe świetlic wiejskich 
w Marwicy, Świętym Gaju, Kwietniewie, Jankowie
Malwina Weber

Zakład Ogólnobudowlany „ZED-BUD” – Zdzisław Stupak z Sójek 
(gm. Rychliki) rozpoczął prace związane z wymianą pokrycia dacho-
wego na budynku świetlicy wiejskiej w Marwicy. Zakończenie remon-
tu planowane jest w październiku.
Firma Remontowo-Budowlana MAŁY Roman Krawczyński z Józef-
kowa (woj. kujawsko-pomorskie) kończy ocieplanie budynku świetlicy 
wiejskiej w Świętym Gaju. Wymieniona zostanie także brama garażowa.
Z kolei wymianę pokrycia dachowego świetlicy w Kwietniewie prze-
prowadza fi rma Usługi ogólnobudowlane, ciesielstwo, dekarstwo Da-
mian Sielczak z Górki (gm. Ostróda). Zakończenie tych prac budowla-
nych zaplanowano na listopad bieżącego roku.
W Jankowie powstaje drewniany domek, który będzie służył mieszkań-
com nowego sołectwa jako miejsce spotkań i zebrań wiejskich. Szaco-
wany koszt inwestycji to 80 tys. zł.

Inwestycje

 
Remont świetlicy w Świętym Gaju, fot. A Kulma

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
GMINA RYCHLIKI PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2014r.

Odpady komunalne zmieszane Odpady zbierane selektywnie

Miejscowość Październik Listopad Grudzień Październik Listopad Grudzień

Dymnik, Jankowo, Kiersity, Krupin, 
Wopity Kwietniewo, Mokajny, Protowo, 
Rejsyty, Sójki, Święty Gaj

6 (pon.)
20 (pon

3 (pon.)
18 (wt.)

1 (pon.)
15 (pon.)
29 (pon.)

PLASTIK/
PAPIER 
7 (wt.)

SZKŁO 
9 (czw.)

PLASTIK/
PAPIER 
10 (pon.)

SZKŁO 
13 (czw.)

PLASTIK/
PAPIER 
9 (wt)

SZKŁO 
11 (czw.)

Jelonki, Rychliki 7 (wt.)
21 (wt.)

4 (wt.)
19 (śr.)

2 (wt.)
16 (wt.)
30 (wt.)

Barzyna, Buczyniec, Budki, Dziśnity, 
Gołutowo, Lepno, Liszki, Powodowo, 
Śliwica, Topolno Wielkie, Wysoka

8 (śr.)
22 (śr.)

5 (śr.)
20 (czw.)

3 (śr.)
17 (śr.)
31 (śr.)

PLASTIK/
PAPIER 
8 (śr.)

SZKŁO 
10 (pt.)

PLASTIK/
PAPIER 
12 (śr.)

SZKŁO 
14 (pt.)

PLASTIK/
PAPIER 
10 (śr.)

SZKŁO 
12 (pt.)

Marwica 7 (wt.)
21 (wt.)

4 (wt.)
19 (śr.)

2 (wt.)
16 (wt.)
30 (wt.)

Zbiórka leków przeterminowanych – 17 grudnia 2014 r.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych – 17 grudnia 2014 r.

 
Oczyszczalnia w Powodowie, fot. A Kulma
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Kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych informują

Informacje w statystykach USC
Danuta Rudzka

od 17.03.2014 r. do 8.09.2014 r. zarejestro-
waliśmy:

1 urodzenie dziecka, 11 małżeństw, 9 zgonów.

Informacja ze stanowiska ewidencja ludno-
ści i dowodów osobistych od 17.03.2014 r. 
do 8.09.2014 r.

18 noworodków zameldowaliśmy
18 osób zmieniło stan cywilny
18 osób wyrejestrowaliśmy z powodu zgonu

15 osób zameldowało się na pobyt stały
21 osób zameldowało się na pobyt czasowy
20 osób wymeldowało się z pobytu stałego
15 osób przemeldowało się na terenie gminy

Wydaliśmy 199 dowodów osobistych.

Zaproszenie na obchody
Święta Niepodległości 
Jacek Tuński/Andrzej Szponar

Chcąc uczcić pamięć tych, którzy walczy-
li o wolność Polski, Wójt Gminy Rychliki 
oraz Zespół Szkół zapraszają na I Rychlicki 
Bieg Niepodległości.

Gościem honorowym imprezy będzie Miro-
sław Plawgo. Trzykrotny Mistrz Polski se-
niorów oraz Wojskowy Mistrz i Wicemistrz 
Polski w biegu maratońskim (42,195 km),  
wielokrotny reprezentant kraju w Pucharze 
Europy. Medalista Mistrzostw Polski (18-krot-
nie złoty, 4 razy srebrny, 4 razy brązowy).

Bieg odbędzie się w dwóch kategoriach wie-
kowych:

14.00 – bieg dzieci i młodzieży do 16 roku 
życia na dystansie 300 m. Uwaga! Najmłod-
si mogą biec z rodzicem.

14.15 – bieg (marszobieg) OPEN – kobiety 
i mężczyźni powyżej 16 roku życia na dy-
stansie 3 km.

Start z boiska „Orlik” w Rychlikach.

Zapisy do 31.10.2014 r. pod adresem inter-
netowym http://goo.gl/PEm8md. Każdy, kto 
weźmie udział w biegu, otrzyma okoliczno-

ściową koszulkę. Za pierwsze 3 miejsca w obu 
kategoriach przewidziane są atrakcyjne nagro-
dy. W biegu OPEN: I miejsce – 300 zł, II – 
200 zł, III – 100 zł.

Ofi cjalną część uroczystości o godzinie 11.00 
rozpocznie msza święta w kościele parafi al-
nym w Rychlikach. O 12.00 w sali przy Bi-
bliotece Publicznej Gminy Rychliki odbędzie 
się program artystyczny.

O szczegółach uroczystości będziemy infor-
mować na stronie internetowej gminy.

W tym dniu mamy okazję zamanifestować 
nasz patriotyzm i szacunek dla polskiej histo-
rii. Niech biało-czerwone fl agi ozdobią nasze 
domy. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do ak-
tywnego włączenia się w obchody Narodowe-
go Święta Niepodległości. Przyjdźmy z fl agą 
kibicować biegaczom!

Wakacje w bibliotece, fot. K. Hałuszczak

Informacje Biblioteki Publicznej
Gminy Rychliki
Katarzyna Hałuszczak

150 dzieci uczestniczyło w sierpniu w „Wa-
kacyjnych spotkaniach w bibliotece”

BPG Rychliki przygotowała dla młodszych 
czytelników szereg zajęć w ramach „Waka-
cyjnych spotkań w bibliotece”. W Rychlikach 
zajęcia trwały codziennie przez 2 sierpniowe 
tygodnie, w fi lii w Jelonkach przez cały mie-
siąc 2 razy w tygodniu.
Ze wszystkich zajęć skorzystało łącznie ok. 

150 uczestników. Dzieci obejrzały przed-
stawienie teatralne pt. „Calineczka”, wzięły 
udział w zajęciach plastycznych, ruchowych 
i literackich, a także w konkursach wiedzy, 
plastycznych oraz konkursie piosenki. Uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwy-
cięzcy konkursów nagrody książkowe.
Seniorzy w bibliotece
W tym roku Biblioteka przystąpiła do projektu 
realizowanego przez Fundację Społeczeństwa 
Informacyjnego i Narodowy Bank Polski – 
„O fi nansach w bibliotece”. Projekt skierowa-
ny był do osób w wieku 50+. W cyklu pięciu 

3-godzinnych spotkań uczestnicy zdobywali 
wiedzę ekonomiczną nt. gospodarowania bu-
dżetem domowym, inwestowania, ubezpie-
czeń. Także doskonalili umiejętność porusza-
nia się po zasobach Internetu.
W fi lii w Jelonkach i w bibliotece w Rychli-
kach szkolenie ukończyło 15 osób. Zajęcia 
odbywały się w czerwcu (Jelonki) i w lipcu 
(Rychliki). Uczestnicy otrzymali certyfi kat 
ukończenia kursu i materiały szkoleniowe. Po-
mimo początkowych obaw, wszyscy poradzili 
sobie z przyswojeniem przekazanych wiado-
mości i z pracą przy komputerze.

I Rychlicki 
Bieg 
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Reprezentacje Gminy Rychliki na dożynkach 
powiatowych i prezydenckich
Malwina Weber

Przewodnicząca RG Halina Zbróg, sekretarz Krystyna Chojnacka-
-Borosiewicz oraz grupa wieńcowa stowarzyszenia „Różyce” z Rej-
syt reprezentowały gminę na dożynkach powiatowych w Markusach. 
W tradycyjnym konkursie wieńców główną nagrodę otrzymał wieniec 
Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju „Różyce” z gminy Rychliki. Ser-
decznie gratulujemy.
Z kolei na zaproszenie prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
wójt Henryk Kiejdo uczestniczył w Dożynkach Prezydenckich w Spa-
le. – Imienne zaproszenie na tę uroczystość traktuję jako wyróżnienie 
dla mnie i naszej Gminy. Była to okazja do spotkań z samorządowcami 
różnych szczebli, wymiany doświadczeń i cennych inspiracji organiza-
cyjnych Święta Plonów – mówi wójt.
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Dożynki Gminy Rychliki za nami 
Malwina Weber

Uroczysta msza święta, wieńce dożynkowe, zabawy rodzinne, liczne 
konkursy i występy zespołów – tak wyglądało tegoroczne Święto 
Plonów w Rychlikach.
Dożynki rozpoczęła dziękczynna msza święta, którą koncelebrował bi-
skup Jacek Jezierski. Po Eucharystii dożynkowy korowód prowadzony 
przez kapelę Ostródzianie udał się na teren boiska.
Zgodnie ze staropolskim obyczajem uroczystości dożynkowe wieńczą-
ce żniwa są najlepszą okazją do podziękowania rolnikom za całoroczny 
trud i uzyskane plony. Ta tradycja to ważny element polskiej kultury 
i tożsamości. Cieszę się, że ten zwyczaj pielęgnowany jest również od 
lat w naszej gminie – powiedział wójt Henryk Kiejdo, otwierając uro-
czystość. 

Starostami dożynek byli: Magdalena Cieśla ze Śliwicy i Jarosław Na-
zarewicz z Świętego Gaju, którzy wręczyli wójtowi bochen chleba z te-
gorocznych zbiorów.
Sztuka wyplatania wieńców
Duże wrażenie na mieszkańcach i gościach zrobiły wieńce dożynkowe. 
12 wieńców wykonały panie z gminnych sołectw oraz stowarzyszenia 
„Różyce” z Rejsyt. Komisja konkursowa miała trudne zadanie, bowiem 
wszystkie dzieła sztuki ludowej zostały wykonane z niezwykłą precy-
zją. Konkurs wygrał wieniec stowarzyszenia „Różyce”, drugie miejsce 
zajął wieniec sołectwa Rejsyty, trzecie sołectwa Jankowo.

Podziękowania i wyróżnienia dla mieszkańców
Medale ministra rolnictwa za „Zasługi dla rolnictwa” otrzymali: Piotr 
Cieśla, Kazimierz Licznerski, Krzysztof Dziąbkowski, Franciszek Pa-
stuszak i Tadeusz Jarocki.
Rolników odznaczyła wicewojewoda – Grażyna Kluge.

Wyróżnienia wójta Henryka Kiejdo w dowód uznania za wkład i zaan-
gażowanie w prowadzonym gospodarstwie rolnym odebrali:
Emilia i Ryszard Pławiakowie, Jolanta Białorucka, Waldemar Pyłypeć, 
Janina i Kazimierz Draganowie, Antonii Denis, Wiesława Zwierzchow-
ska, Elżbieta i Jacek Bąkowie, Sławomir Rust, Maria Masalska, Kazi-
mierz Hałuszczak, Sławomir Duszczyk, Jolanta i Mirosław Żera, Irena 
i Tadeusz Mazurowie, Maria i Władysław Cichoccy, Piotr Warczak, 
Iwona i Jan Cichoccy, Łucja i Czesław Gajdzisowie, Eugeniusz Kogut, 
Michał Lemański, Piotr Pastuszak oraz Danuta i Jacek Żółtowscy.

Wójt Henryk Kiejdo wyróżnił również Aleksandra Urbanowicza za 
zaangażowanie na rzecz łowiectwa i ojczystej przyrody, Krzysztofa 
Rysia, Jana Sobocińskiego i Władysława Waszkiewicza za hodowlą go-
łębia pocztowego. Za zaangażowanie i ofi arną pracę na niwie pszcze-
larskiej wyróżnienie otrzymali: Czesław Karpowicz, Michał Żuryło, 
Władysław Król i Jan Hałajko.
Za osiągnięcia w dziedzinie sportu wyróżnienia odebrali: Mariusz Stu-
pak i Dawid Zasada.

W części artystycznej mieszkańców bawiły: zespół Ostródzianie, ka-
pela Potok i grupa Lotos. Gwiazdą wieczoru był Marcin Siegieńczuk.
Serdecznie dziękujemy sołectwom, mieszkańcom gminy za tak liczne 
zaangażowanie w przygotowanie do imprezy.

Wydarzenia

 
H. Zbróg – przewodnicząca RG, J. Nazarewicz i M. Cieśla – starostowie dożynek, 
E. Gelert – poseł, G. Kluge – wicewojewoda, H. Kiejdo – wójt gminy, fot. A. Kulma

 
Wieńce dożynkowe, fot. A. Kulma

 Ludowe dzieło sztuki na dożynkach prezydenckich, fot. H. Kiejdo


