
Konsekwentnie realizuję to, co obiecałem miesz-
kańcom i kontynuuję wizję rozwoju gminy. Do-
minujące kierunki inwestowania to infrastruktura 
wodno-kanalizacyjna, drogi oraz bezpieczeństwo.
Tylko w ciągu 2015 r. udało się wykonać 
ponad 20 zadań inwestycyjnych. Dzięki nim 
możemy cieszyć się z nowych dróg, ścieżek 
rowerowych, kolejnej bardzo nowoczesnej 
oczyszczalni, nowego odcinka wodociągu, 
z inwestycji w szkołach czy z wielu drobniej-
szych przedsięwzięć w poszczególnych so-
łectwach, ale z punktu widzenia tych sołectw 
ważnych.
Stabilna dziś sytuacja finansowa pozwala sku-
tecznie realizować zadania samorządu i daje 
nam możliwość rozwoju. W mijającym wła-
śnie roku zasililiśmy zarówno Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, jak i Zarząd Dróg Powiato-
wych bezpośrednią pomocą finansową. Mamy 
możliwość korzystania ze środków krajowych 
i unijnych, dlatego opracowujemy wiele pro-
jektów. Nowy budżet na 2016 r. zakłada rów-
nież ambitne plany inwestycyjne. Wiele zadań 
zostanie dokonanych dzięki aktywności rad 
sołeckich. 
Nie zapominamy także o osobach starszych. 
W tym kontekście toczą się rozmowy o utwo-
rzeniu miejsca spotkań dla seniorów w Jelon-
kach w ramach programu „Senior-WIGOR”. 
Istotne są także przeprowadzone zmiany orga-
nizacyjne. Mają one poprawić zarządzanie jed-
nostkami gminnymi zarówno w Zespole Szkół, 
jak i Gminnym Zakładzie Komunalnym. 
Dziękuję za współpracę radnym za to, że jedno-
głośnie – bez względu na zapatrywania polityczne 
– udzielili mi absolutorium za 2014 r. Dziękuję sołty-
som i radom sołeckim, druhom OSP, mieszkańcom, 
którzy wspierają działania samorządu. Tylko dobra 
współpraca gwarantuje rozwój Naszej Gminy.

Głos Rychlik
Informacje z życia naszej gminykw
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– Jeżeli samorządy chcą współpracować może 
to przynieść konkretne efekty. Przykładem 
jest nasze porozumienie – mówił marsza-
łek Gustaw Marek Brzezin, gdy Wójt Gmi-
ny Rychliki podpisywał umowę na wspólne 
finansowanie inwestycji. W połowie lipca, 
w Kwietniewie, samorządowcy symbolicznie 
wbili pierwsze łopaty. Po niespełna pół roku 
kierowcy mogą korzystać z odnowionej drogi. 

Krótki termin, szeroki zakres prac
Wzmocniono oraz poszerzono konstrukcję 
jezdni, przebudowano skrzyżowania, wyko-
nano korektę przebiegu trasy, uporządkowano 

połączenia z drogami niższych klas, wykona-
no także odwodnienie drogi i wybudowano 
kanalizację deszczową. Wstępnie wykonawca 
miał zakończyć pracę do końca października, 
jednak nieprzewidziane trudności sprawiły, że 
ten czas się wydłużył. W dwóch miejscach 
natrafiono na tzw. „kurzawki”, które zmusiły 
drogowców do wymiany gruntu. Aktualny 
planowany termin zakończenia prac to koniec 
roku.
Koszt inwestycji

Koszt to ok. 12,5 mln zł.     ciąg dalszy na s. 2

Wzdłuż całego odcinka drogi powstała ścieżka rowerowa, w Dymniku i Kwietnie-
wie chodniki i zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych. 
Wartość inwestycji to prawie 12,5 mln zł.

5 kilometrów nowej drogi wojewódzkiej nr 527 Rychliki – Kwietniewo

Robert Cytrycki

Kwietniewo, droga 527 stan obecny, fot. R. Cytrycki

Spokojnych, radosnych i rodzinnych świąt
Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności 
i sukcesów w nadchodzącym 2016 roku

życzą

Wójt Gminy Rychliki Henryk Kiejdo 
oraz pracownicy Urzędu Gminy

Minął rok od wyborów
Szanowni mieszkańcy Gminy Rychliki 
Henryk Kiejdo



ciąg dalszy ze s. 1

Dofinansowanie UE wyniosło 95% (koszty kwalifikowalne), 1 mln zł to 
wkład gminy Rychliki.

– Gmina jest partnerem Urzędu Marszałkowskiego w tej inwestycji. 
Cieszę się, że nasza sytuacja finansowa pozwala na realizację tak po-
ważnych działań. Podkreślam również rzeczową współpracę z Zarzą-
dem dróg Wojewódzkich na każdym etapie prac. To istotne, bo nam, 
samorządowi gminnemu, bardzo ułatwia planowanie kolejnych inwe-
stycji w budżecie gminy – mówi wójt Henryk Kiejdo. 

Wójt w Zarządzie Dróg Wojewódzkich już zabiega o kolejny – ostatni 
– etap remontu tej drogi na terenie naszej gminy.
W grudniu rozmawiał również z burmistrz Dzierzgonia o odcinku łą-
czącym granicę naszego województwa z miastem. Burmistrz zwróciła 
się z prośbą do Marszałka Województwa Pomorskiego o wyremonto-
wanie tej prawie 3,5-kilometrowej trasy. Pomorski ZDW uznał zasad-
ność naprawy drogi, ale zaproponował w pierwszej kolejności opra-
cowanie dokumentacji projektowej, która wskaże przewidywany koszt 
zadania i pozwoli określić możliwości finansowe.

Inwestycje
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W tym roku zostały wyremontowane kolejne dwa odcinki drogi wo-
jewódzkiej nr 526. Ponad 300 metrów nowego dywanika i utwardzo-
ne pobocza zyskaliśmy w Lepnie oraz 600 metrów w Gołutowie (od 
skrzyżowania w stronę Myślic do granicy gminy). Tu na dziurawej na-
wierzchni położono nowy dywanik asfaltowy, nieco szerszy od starego. 
Ze względu na podniesienie wysokości drogi asfalt wylano również na 
kilku wjazdach. W ubiegłym roku ZDW (przy wsparciu Gminy Rychli-
ki) wyremontował ponad kilometrowy odcinek tej drogi od Gołutowa 
do Dziśnit. Na remont czeka jeszcze fragment o długości ok. 2 km.

Ścieżka rowerowa w Jelonkach o 180 metrów dłuższa

W październiku zakończyła się także budowa przedłużenia ścieżki 
rowerowej w Jelonkach. W ramach robót uzupełniających dla drogi 
527 Rychliki – Jelonki wykonany został ok. 180-metrowy ciąg pieszo-
rowerowy, który ostatecznie połączył 13-kilometrowy ciąg z Kanałem 
Elbląskim. 

Głos Rychlik – kwartalnik redagowany przez pracowników Urzędu Gminy Rychliki

Lepno, fot. R. Cytrycki

Mniejsze inwestycje na drogach wojewódzkich w naszej gminie: remont dwóch odcinków drogi 
wojewódzkiej 526 w Gołutowie i w Lepnie oraz ścieżka rowerowa w Jelonkach
Robert Cytrycki

Gołutowo, fot. R. Cytrycki

Drogi wojewódzkie w gminie: 26 km, 
Wyremontowane 18 km (kolor zielony)

Dymnik, stan obecny, fot. R. Cytrycki

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Arkadiusz Kulma

16 grudnia została podpisana umowa na wykonanie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla gminy Rychliki. Gminy, które mają opracowane 
dokumenty strategiczne w zakresie ograniczenia niskiej emisji, będą 
mogły ubiegać się o dofinansowanie na: termomodernizacje budynków, 
wdrażanie odnawialnych źródeł energii, działania z zakresu moderniza-
cji transportu publicznego (zmniejszające emisję).

Ośrodek spotkań dla seniorów
Małgorzata Klepacz-Ciąćka

Wójt i skarbnik gminy spotkali się z członkami Elbląskiego Stowa-
rzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej, by omówić możliwości 
stworzenia ośrodka spotkań dla seniorów w gminie. Rozmowy koncen-
trowały się wokół założeń Programu „Senior-WIGOR” na lata 2015- 
2020. Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. 
W domu tym znaleźć się może pomieszczenie m.in. do: spotkań, goto-
wania, ćwiczeń i relaksu, zapewniony ma być również ciepły posiłek.

Mapa dróg wojewódzkich w Gminie Rychliki



650 tys. zł przekaże gmina Rychliki 
na przebudowę drogi powiatowej 
1185N Rychliki – Domki.
Robert Cytrycki

– Zadeklarowaliśmy, że w 2016 r. z budżetu 
gminy dołożymy 650 tys. zł do przebudowy 
drogi powiatowej na odcinku Rychliki – 
Domki. Remont ma objąć 1,6 km drogi, czyli 
od skrzyżowania z drogą 527 w Rychlikach 
do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku 
Buczyńca – mówi wójt Henryk Kiejdo.

Wg projektu w Rychlikach jezdnia zostanie 
poszerzona do 6 m, do Orlika powstaną 
chodniki oraz podziemne odwodnienie. 
Reszta odcinka będzie węższa, ale z nową 
nawierzchnią asfaltową. Ulegnie zmianie też 
konstrukcja skrzyżowania na Domkach.

Niemal 400 podpisów mieszkańców 
domagających się remontu drogi

W ubiegłym roku Zarząd Dróg Powiatowych 
wykonał projekt 5-kilometrowego odcinka 
drogi Rychliki – Barzyna – Śliwica. 
Jednak kosztorys tego etapu projektant 
wycenił na – 9 mln zł, co spowodowało, 
że władze starostwa postanowiły odstąpić 
od realizacji. To z kolei zmobilizowało 
aktywność mieszkańców, którzy na listach 
poparcia tej inwestycji zebrali około 400 
podpisów. Zostały one przekazane staroście.  
Wójt wraz z Magdaleną Cieślą (sołtys 
Śliwicy) i Alicją Kasperowicz (mieszkanką 
Barzyny) w czerwcu zabiegali o remont drogi 
również na sesji Rady Powiatu, a także razem 
z pracownikami Urzędu Gminy przedstawiali 
argumenty na sierpniowym posiedzeniu 
Zarządu Powiatu.
– Ze strategicznego punktu widzenia to 
najważniejsza droga powiatowa w gminie. Po 
pierwsze to najkrótsze połączenie pomiędzy 
gminą Rychliki a drogą krajową nr 7, to 
alternatywa objazdu dla mieszkańców w razie 
trudności na drodze 527, a także ścisłe 
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Inwestycje

Droga do Powodowa: odcinek przed i po wylaniu asfaltu, fot. R. Cytrycki

750 metrów nowego asfaltu na drodze Powodowo – Stare Dolno 

Robert Cytrycki

Przed świętami zakończył się remont na drodze powiatowej między Powodowem a Starym Dol-
nem do granicy z gminą Markusy. Na istniejącej nawierzchni została wylana nakładka asfaltowa.  
Ostatecznie cały odcinek drogi 1103N przechodzący przez teren gminy Rychliki ma wyremon-
towaną nawierzchnię. 

Wykonawca: firma TUGA Koszt: 180 tys. zł, z tego ok. 61,5 tys. zł to wkład Gminy Rychliki.

otoczenie Kanału Elbląskiego. Zarówno 
mieszkańcy, jaki i władze gminy chcą, by 
zakończony remont kanału przekładał się na 
wzrost zainteresowania naszą okolicą. Dopóki 
jednak ta droga nie jest zmodernizowana, nie 
możemy wykorzystywać potencjału miejsca 
– dodaje wójt. Istotnym argumentem za 
przebudową drogi jest też bezpieczeństwo. 
Omijanie wyrw na drodze tej szerokości 
tworzy wiele niebezpiecznych sytuacji.

Szanse na wykonanie tego odcinka 
inwestycji

W 2016 r. Urząd Marszałkowski ma ogłosić 
konkurs w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na budowę lub 

modernizację dróg lokalnych. Na ten cel 
w latach 2014-2020 przeznaczono ok. 30 mln 
euro w województwie. Nie jest to duża kwota, 
jednak wg wstępnych wyliczeń zadanie 
przebudowy drogi 1185N otrzymałoby 13 
punktów na 16 możliwych (minimum to 9). 
Projekt więc ma całkiem duże szanse na 
realizację. 

Kryterium otrzymania wsparcia jest 
kompletna dokumentacja i prawomocne 
pozwolenia na budowę. Nasza droga te 
konieczne warunki spełnia.

Teraz wszystko zależy od decyzji Starostwa 
Powiatowego w Elblągu, czy zgłosi drogę do 
konkursu.

Oczyszczalnia ścieków w Protowie
Arkadiusz Kulma

Nowoczesna oczyszczalnia w Protowie za-
stąpiła nieszczelne szamba. 

We wsi wybudowano kanalizację sanitarną 
z przyłączami i oczyszczalnią ścieków. Jed-
nocześnie z budową wylotu oczyszczonych 
ścieków w kierunku Jankowa pociągnięta 
została nitka wodociągowa. To umożliwiło 
wyłączenie kolejnej nieefektywnej hydro-
forni w gminie, a przede wszystkim zapewni 
mieszkańcom Jankowa wodę dobrej jakości.  
Ten odcinek w przyszłości (w połączeniu 
z modernizacją hydroforni w Krupinie) posłu-
ży również do zapewnienia wody dla Święte-
go Gaju. Koszt to ok. 1,4 mln zł.

Dofinansowanie z Agencji Nieruchomości 
Rolnych to 236 tys. zł. Oczyszczalnia w Protowie, fot. A. Kulma



Kanalizacja to nie śmietnik
Arkadiusz Kulma

W gminie przybywa oczyszczalni ścieków 
i sieci kanalizacyjnych. By uniknąć 
problemów związanych z ich eksploatacją, 
przypominamy, czego nie wolno wrzucać 
do toalety:

• środków higieny osobistej (np.: wacików, 
tamponów, chusteczek nawilżonych, 
pieluch, ręczników papierowych itp.);

• rajstop, materiałów opatrunkowych 
– z zawartością włókien naturalnych 
i syntetycznych, które nie rozpuszczają 
się w wodzie;

• odpadów kuchennych, tłuszczów 
i olejów, które pod wpływem zimnej 
wody tężeją w rurach i zmniejszają ich 
średnicę; resztki jedzenia przyciągają 
gryzonie, które osiedlają się w kanalizacji 
i mogą być nosicielami chorób;

• lekarstw, farb oraz chemikaliów innych 
niż powszechnie używane środki 
czystości. Zawarte w nich substancje 
są szkodliwe dla mikroorganizmów 
oczyszczających ścieki w biologicznej 
części oczyszczalni.

• materiałów budowlanych, które opadają 
na dno przewodów kanalizacyjnych, 
tworząc trudne do usunięcia zatory.

• części stałych nierozpuszczalnych 
w wodzie (np.: rękawic gumowych, 
prezerwatyw, włosów, torebek foliowych).

• popiołu.

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji pro-
wadzi do poważnych problemów eksplo-
atacyjnych w sieciach, przepompowniach 
i oczyszczalniach ścieków. Usuwanie awa-
rii spowodowanych takim postępowaniem 
zwiększa koszty użytkowania, a tym samym 
cenę metra sześciennego ścieków.

5

Budżet na rok 2016
Małgorzata Klepacz-Ciąćka

Gmina Rychliki opracowała już projekt budżetu na przyszły rok. 

13 listopada 2015 r. zarządzeniem wójta nr 96/2015 oraz 97/2015 przyjęte zostały projekty: bu-
dżetu Gminy Rychliki na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychliki na 
lata 2016-2019. Dokumenty te zakładają:
1. Dochody budżetowe w wysokości 12.778.879,00 zł, z czego: dochody bieżące w wysokości 

12.400.379,00 zł (97%) oraz dochody majątkowe w wysokości 378.500,00 zł (3%).
2. Wydatki budżetowe w wysokości 13.091.379,00 zł, z czego: wydatki bieżące w wysokości 

11.400.027,23,00 zł (87%) oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.691.351,77 zł (13%).
3. Wynik budżetu – deficyt budżetowy w wysokości 312.500,00 zł.
4. Przychody budżetu w wysokości 650.000,00 zł (tzw. wolne środki), rozchody w wysokości 

337.500,00 zł (spłata kredytu).

Inwestycje

Duży projekt sieci wodociągowej 
na finiszu
Arkadiusz Kulma 

Wodę zyskają mieszkańcy Brzeźniaka, a hydro-
fornie w Liszkach i Barzynie zostaną wyłączone.

Zgodnie z założeniami projektu sieć wodo-
ciągowa połączy istniejące sieci w Buczyńcu, 
Liszkach, Śliwicy, Barzynie i Rychlikach. 
Będzie to pierwsze z planowanych zamknięć 
systemu pierścieniowego układu wodociągo-
wego, które poprzez zmniejszenie liczby hy-
droforni, zmniejszy koszty pozyskania wody. 

Projekt kanalizacji sanitarnej 
dla Rejsyt
Arkadiusz Kulma

Trwają prace projektowe sieci kanalizacji 
sanitarnej, oczyszczalni ścieków oraz sieci 
wodociągowej dla Rejsyt. Dodatkowo pro-
jektowana jest nitka wodociągowa do Wopit. 
Wykonawcą projektu jest „Biuro Projektowo-
-Inwestycyjne HYDRO-TERM” z Malborka.  

W 2016 r. zaplanowano do wykonania m.in. następujące zadania inwestycyjne:

Budowa sieci wodociągowej Buczyniec – Liszki – Śliwica – Barzyna – 
Rychliki (Domki) wraz z przyłączami w Liszkach, Barzynie, Rychlikach 
(Brzeźniak)

600.000,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią 
ścieków w Budkach

500.000,00

Zakup wozu bojowego dla OSP Rychliki 300.000,00
Zakup budynku w Krupinie (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską) 70.000,00
Budowa sieci wodociągowej w obrębie Mokajny – Protowo – opracowanie 
dokumentacji projektowej

25.000,00

Budowa sieci wodociągowej w Kwietniewie (kolonia) – opracowanie doku-
mentacji projektowej

23.000,00

Budowa sieci wodociągowej w Rychlikach (kolonia w stronę Wysokiej) – 
opracowanie dokumentacji projektowej

11.000,00

Zakup działki w Dymniku (z przeznaczeniem pod lokalizację placu zabaw) 10.000,00
Budowa wiat stadionowych w Rychlikach (zakup i montaż; fundusz sołecki) 16.000,00
Budowa placu zabaw w Lepnie (fundusz sołecki) 14.348,76
Zakup urządzeń fitness na świeżym powietrzu w Jelonkach (fundusz sołecki) 13.500,00
Modernizacja świetlicy w Świętym Gaju – podłoga (fundusz sołecki) 12.894,07
Modernizacja (zagospodarowanie) placu zabaw w Wysokiej (fundusz sołecki) 10.668,94
Modernizacja świetlicy w Protowie – drzwi wejściowe (fundusz sołecki) 10.000,00
Zakup wiaty przystankowej do Jelonek (2 sztuki; fundusz sołecki) 9.000,00
Budowa wiaty do miejsca spotkań integracyjnych w Śliwicy (fundusz sołecki) 7.840,00
Budowa miejsca wypoczynku w Dymniku (fundusz sołecki) 7.000,00
Zakup wiaty drewnianej przeznaczonej na miejsce spotkań integracyjnych 
w Topolnie Wielkim (fundusz sołecki)

6.000,00

Zakup pawilonu handlowego przeznaczonego na miejsce spotkań 
integracyjnych w Rychlikach (fundusz sołecki)

5.600,00

Modernizacja placu zabaw w Mokajnach (zakup i montaż urządzenia 
rekreacyjnego; fundusz sołecki)

5.000,00

RAZEM 1.656.851,77

Oczyszczalnia ścieków 
w Budkach wiosną
Arkadiusz Kulma

Wniosek o pozwolenie na budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków 
w Budkach został złożony w starostwie 
powiatowym w listopadzie. 
Wykonawcą projektu było Biuro Inwestycji 
„EKO-SYSTEM” Jarosław Pawłowski. 
Po uzyskaniu pozwolenia, będziemy mogli 
ogłosić przetarg na realizację przedsięwzięcia.
Rozpoczęcie budowy przewidziane jest na  
wiosnę przyszłego roku. 

Dziś w gminie Rychliki mamy 5 oczyszczal-
ni ścieków i 2,5 km sieci kanalizacyjnej.

 Mapa przebiegu sieci
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Kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych informują

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Bożena Helwak

Od 1 listopada o 100 zł wzrosło kryterium 
dochodowe uprawniające do zasiłku 
rodzinnego. Będzie wynosiło 674 zł. 
W przypadku rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym – 764 zł. Wyższy będzie 
też zasiłek rodzinny i niektóre dodatki do 
niego.
Zasiłek rodzinny na dziecko do 5 roku życia 
wyniesie 89 zł, dziecko powyżej 5 roku życia 
do ukończenia 18 roku – 118 zł, dziecko powyżej 
18 roku życia – 129 zł. Dodatki: 185 zł to 
dodatek z tytułu samotnego wychowywania 
dziecka, 90 zł z tytułu wielodzietności, 80 zł 
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

do ukończenia 5 roku życia, 100 zł z tytułu 
kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 
5 roku życia, 105 zł z tytułu zamieszkania 
w internacie, 63 zł z tytułu dojazdów do 
miejscowości, w której znajduje się szkoła.
Wysokość zasiłku dla opiekuna (520 zł), 
specjalnego zasiłku opiekuńczego (520 zł), 
dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 
(100 zł) pozostała bez zmian.

Nowe świadczenie rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie to nowe wsparcie 
dla rodziców, którzy do tej pory nie mogli 
liczyć na zasiłek macierzyński. Od początku 
2016 r. przysługiwać będzie przede 
wszystkim osobom bezrobotnym, studentom, 
rolnikom i zatrudnionym w ramach 

umowy cywilnoprawnej. Uprawnieni do 
świadczenia otrzymają 1000 zł miesięcznie. 
Od momentu porodu rodzic będzie miał 
3 miesiące na zgłoszenie się po świadczenie. 
Jeśli zrobi to po tym czasie, pieniądze otrzyma 
dopiero od momentu złożenia wniosku.
Ze świadczenia nie będą mogły skorzystać 
osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego, 
a także mające prawo do skorzystania z tego 
typu świadczeń w innych systemach niż 
powszechny system ubezpieczeniowy (m.in. 
funkcjonariusze służb mundurowych). Jeżeli 
jeden z rodziców będzie uprawniony do 
zasiłku macierzyńskiego, drugiemu z rodziców 
nie będzie przysługiwało świadczenie 
rodzicielskie.

Informacje Zespołu Szkół 
w Rychlikach
Jacek Tuński

17 rowerów zakupił Zespół Szkół w Rychli-
kach w ramach rządowego programu wspo-
magania organów prowadzących szkoły 
„Bezpieczna+”.
Gmina Rychliki podpisała umowę z Wojewo-
dą Warmińsko-Mazurskim na realizację zada-
nia pn. „Rowerowe wędrówki”. Łączna kwota 

zadania wynosi 18 925 zł, z czego wkład fi-
nansowy gminy wyniósł 3785 zł.
Główne założenia projektu to m.in. poznanie 
walorów przyrodniczych i turystycznych oko-
licy, integracja rówieśników, utrwalenie zasad 
poruszania się po drogach, zainteresowanie 
aktywnym wypoczynkiem.
Odbyły się już dwa rajdy. Pierwszy na trasie 
Rychliki – Jelonki – Buczyniec – Rychliki. 
Drugi na trasie Rychliki – Rejsyty – Jelonki 
– Rychliki. 

Reprezentacja chłopców rychlickiego gim-
nazjum mistrzami powiatu w piłce siatkowej
Finałowy turniej powiatu elbląskiego Gimna-
zjady 2015/2016 w piłce siatkowej chłopców 
odbył się pod koniec listopada w Zespole 
Szkół w Rychlikach. 
Nasza reprezentacja gimnazjum wygrała swo-
je dwa mecze i została mistrzami powiatu, tym 
samym uzyskała awans do finału rejonowego.
Drugie miejsce zajęli uczniowie z gimnazjum 
nr 1 w Pasłęku, a trzecie gimnazjum w Mile-

jewie. Pamiątkowe statuetki i medale dla za-
wodników oraz trenerów wręczali dyrektorzy  
Zespołu Szkół w Rychlikach. Zawody sędzio-
wał pan Grzegorz Nazarewicz 
Skład reprezentacji rychlickiego gimna-
zjum: Jakub Żuk, Adrian Mikołajczyk, Dawid 
Brzozowski, Jarosław Lender, Marceli Wilej-
to, Adrian Kozłowski, Bartosz Czarnecki, Sła-
womir Licznerski. Opiekunem drużyny jest 
Marcin Gierczak.

Informacje Biblioteki Publicznej
Gminy Rychliki
Katarzyna Hałuszczak

Klub Seniora

W Jelonkach z inicjatywy bibliotekarki Danu-
ty Bożyk zawiązał się Klub Seniora. Człon-
kowie klubu organizują spotkania literackie,  
podczas których czytają własne utwory; biorą 
udział w zajęciach „treningu pamięci”, spoty-

kają się z ciekawymi ludźmi, wspólnie obcho-
dzą urodziny oraz integrują się z członkami 
innych Klubów Seniora. W sierpniu np. od-
był się piknik, na który zaproszono seniorów 
z Żurawca. 
Spotkania w bibliotece
W październiku w Rychlikach odbyło się spo-
tkanie ze Zbigniewem Kołbą, fizjoterapeutą, 
autorem książki „Krioterapia – to warto wie-
dzieć”. 

Spotkania z teatrem
Na stałe do kalendarza działań bibliotecznych 
weszły Spotkania z teatrem. Raz w miesiącu  
dzieci mają możliwość oglądania przedsta-
wień w wykonaniu aktorów z teatru Art – Re 
z Krakowa. Przedstawienia mają charakter 
interaktywny, a więc aktorzy zapraszają mło-
dych widzów do wspólnej zabawy podczas 
spektaklu.

Gminny Zakład Komunalny
Janusz Otręba

Od maja 2015 r. nowym kierownikiem GZK jest Janusz 
Otręba.
GZK – poza zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i odprowa-
dzeniem ścieków – porządkuje place zabaw, chodniki, skwery 
oraz tereny sportowe. W okresie zimowym będą remontowane 
uszkodzone urządzenia zabawowe.
Przez cały sezon wegetacyjny pracownicy GZK wykaszali 
pobocza dróg gminnych. W Jelonkach i Sójkach przycięli 
przydrożne żywopłoty. Odnowili także przystanki w Ba-

rzynie i Rejsytach, inne podlegały drobnym naprawom. 
W Lepnie zadbali o cmentarz z czasów I wojny światowej. 
Ważne były doraźne prace remontowe dróg gminnych, gł. 
przez uzupełnianie kruszywem oraz wycinanie przydroż-
nych krzaków (m.in. na drodze do Brzeźniaka, w Marwi-
cy, w Kwietniewie, Mokajnach, pomiędzy Powodowem 
a Kwietniewem).
W gospodarce ściekowej znacząco poprawiono funkcjono-
wanie oczyszczalni w Dymniku, w pozostałych wprowa-
dzono nowe rozwiązania technologiczne.
GZK bierze również aktywny udział w organizacji Doży-
nek i innych imprez promujących Gminę.

Zdjęcie ze strony WWW Zespółu Szkół w Rychlikach Zdjęcie ze strony WWW Zespółu Szkół w Rychlikach



Promocja Gminy Rychliki na dożynkach powiatowych
Agnieszka Jundziłł

W wrześniu w Gronowie Elbląskim odbyły się Dożynki Powiatu 
Elbląskiego. Była to okazja do promocji gminy w regionie.
Bliskość drogi krajowej nr 7 i Kanału Elbląskiego, coraz lepsza in-
frastruktura sprawiają, że jesteśmy atrakcyjnym miejscem do weeken-
dowej turystyki, zamieszkania, a także inwestowania. Musimy jednak 
zwrócić uwagę na naszą gminę. Nasze stoisko cieszyło się dużym za-
interesowaniem. Mieszkańców powiatu przyciągała do nas muzyka 
Mariana Kamińskiego (śpiew), Michała Fedaka (gitara), Jana Hoppena 
(instrumenty perkusyjne) – członków gminnego zespołu „Potok” – 
oraz Grzegorza Jundziłła (akordeon).
Film promujący gminę Rychliki
W rozmowach z ludźmi, na zdjęciach, a przede wszystkim na filmie 
promującym naszą małą ojczyznę, prezentowaliśmy atuty gminy Ry-
chliki: dobrą lokalizację, szlaki i ścieżki rowerowe, lokalne zabytki 
i miejsca, które są perełkami w regionie – pochylnie Kanału Elbląskie-
go czy Święty Gaj. – To jak zmieniła się gmina, jak wiele naturalnego 
piękna udało się wydobyć poprzez inwestycje przeprowadzone w ostat-
nich latach, widać na filmie pokazującym gminę Rychliki z lotu ptaka. 

Mam nadzieję, że ten potencjał będziemy wspólnie rozwijać. Chcemy 
sukcesywnie przyciągać do nas mieszkańców regionu. W pierwszej ko-
lejności zachęcać do weekendowej turystki, pokazać, że jest to miejsce, 
w którym dobrze się mieszka, a następnie przekonać, że warto tu zain-
westować – mówi wójt Henryk Kiejdo.
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Dożynki Gminy Rychliki za nami 
Agnieszka Jundziłł

Dziękczynna msza święta w Rychlikach rozpoczęła tegoroczne Do-
żynki Gminne. Następnie korowód z wieńcami, przy akompania-
mencie Orkiestry Dętej z Iławy i w asyście strażaków, przeszedł 
na boisko.

Honory starostów dożynek pełnili Agnieszka Kita-Lemańska z Dymni-
ka oraz Piotr Przybylski z Gołutowa. 
Gminny konkurs wieńców wygrał wieniec z Jankowa (otrzymał rów-
nież II miejsce na dożynkach powiatowych), II miejsce zajął wieniec 
z Rejsyt, III z Jelonek. W konkursie na stoiska dożynkowe I miejsce 
zajęło sołectwo Krupin – Kiersity (otrzymało również III nagrodę na 
dożynkach powiatowych), II sołectwo Marwica – Topolno Wielkie, III 
sołectwo Jankowo. Cieszymy się, że po raz pierwszy na dożynkach 
pojawiły się stoiska nowo utworzonych sołectw: Dymnika i Krupina 
– Kiersit. 
Pamiątkowe statuetki i wyróżnienia w tym roku otrzymali:
Halina Hoppen, Barbara Kraska, Józefa Kijowska-Stupak, Genowefa 
Szczepankiewicz – za działalność społeczną, Ryszard Lewandowski, 
Stefan Jarocki, Mateusz Pośpiech – za osiągnięcia w rolnictwie, Irene-
usz Cywiński – za wzorowe prowadzenie gospodarstwa pasiecznego, 
Danuta Janiszek, Aleksandra Zgirska – za działalność na rzecz krze-
wienia kultury, Anna Kamińska, Katarzyna Pawlak – za dotychczaso-
wą współpracę i wzajemne zrozumienie. Na scenie wystąpiły zespoły: 
„Potok”, Lotos, Babsztyl i Focus.

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

 Jezioro Korsuń z lotu ptaka, fot. Studio Ka-Em

Po obchodach Święta Niepodległości 
Agnieszka Jundziłł

Msza święta w intencji Ojczyzny, spotkanie z uczestniczką Powsta-
nia Warszawskiego i Bieg Niepodległości – tak w Rychlikach uczci-
liśmy pamięć tych, którzy walczyli o wolność Polski.

97. rocznicę Odzyskania Niepodległości w Rychlikach rozpoczęła msza 
święta koncelebrowana przez ks. proboszcza Lecha Wasilewskiego 
oraz ks. Piotra Łatacza, proboszcza parafii Kwietniewo. 

Następnie w sali przy bibliotece Katarzyna Hałuszczak poprowadziła 
spotkanie z panią Ludwiką Mendelską – uczestniczką Powstania War-
szawskiego. Bohaterka opowiedziała o tragicznych przeżyciach swojej 
rodziny związanych z walką o wolność Ojczyzny. Tu również młodzież 
szkolna pod kierunkiem pani Ewy Maciejewskiej wykonała kilka pieśni 
patriotycznych. 

Główny punkt obchodów – II Rychlicki Bieg Niepodległości

Zawodników i kibiców powitał wójt Henryk Kiejdo. Zachęcił miesz-
kańców i gości do aktywnego udziału w biegu. Gościem honorowym 
tegorocznej imprezy była mistrzyni świata w kickboxingu – Żaneta 
Cieśla, która poprowadziła profesjonalną rozgrzewkę dla biegaczy. 

Bieg nr 1 odbył się w 4 kategoriach wiekowych, uczestniczyło w nim 
103 zawodników, natomiast w biegu głównym na dystansie 3500 m 
wzięło udział 29 biegaczy. Serdecznie dziękujemy sołectwom, miesz-
kańcom za tak liczne zaangażowanie w przygotowanie do imprezy.

fot. A. Kulma

fot. A. Kulma

https://www.youtube.com/watch?v=UheDXAKlRHw&index=1&list=PL9z5DAkwu9k6enuGpV9agPUDtyRfBjxpx

