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ZMIENIAMY NASZĄ GMINĘ NA LEPSZE

Budowa boiska w Żabinach Budowa sali gimnastycznej przy SP w Rybnie

Rozbudowa kanalizacji w Tuczki-Żabiny Rozbudowa oczyszczalni ścieków

Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Budowa dróg gminnych

Scena mobilna – Projekt pn. „Wyposażenie obiektu kultury –
biblioteki w Rybnie” współfinansowany przez 

Unię Europejską z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z budżetu

Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie

Umundurowanie 
członków orkiestry –

Projekt pn. „Wyposażenie
obiektu kultury – biblioteki 

w Rybnie” współfinansowany
przez Unię Europejską 

z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013

oraz z budżetu Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Rybnie

Planując inwestycje, działania, rozwiązania, staram się pamiętać, że
to wszystko ma jak najlepiej służyć ludziom. W końcu przecież po
to powstały samorządy gminne, żeby nam wszystkim żyło się lepiej
– powiedział wójt gminy Rybno Edmund Ligman. 

Gmina piękna i nowoczesna
Wójt gminy Rybno postrzegany jest jako dobry gospodarz,

uczciwy, solidny, aktywnie i odpowiedzialnie zaangażowany w jej
życie. Szybkie i trafne decyzje sprawiają, że pracuje z pożytkiem
dla gminy i jej mieszkańców. Dzięki wsparciu ze środków Unii
Europejskiej oraz krajowych gmina Rybno rozwija się w szybkim
tempie, stwarzając dogodne warunki do życia, pracy, wypoczynku
i rekreacji dla wszystkich, zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych,
mieszkańców jak i turystów. Dzięki temu stała się wizytówką
w powiecie i nie tylko jako gmina piękna i nowoczesna. Można
określić ją mianem europejskiego miasteczka. Bezpośredni
kontakt z mieszkańcami, m.in. podczas zebrań wiejskich,
pozwolił wójtowi gminy poznać bieżące problemy, jak również
oczekiwania. Dotychczasowe pomysły i działania samorządu
gminnego są pozytywnie odbierane wśród mieszkańców. W ciągu
ostatnich 4 lat realizowano wiele inwestycji. Teraz pora na
kolejne. Oto one:

Realizacja w roku 2011 i plany na lata 2012-2014

1. Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Żabinach
realizowana w 2011 roku w ramach PROW 2007 – 2013

2. Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej
w Rumianie.

3. Budowa wiejskiej sali sportowej w Rybnie.
4. Przebudowa i remont stadionu w Rybnie.
5. Place zabaw w Gronowie i Szczuplinach.
6. Budowa dróg gminnych i wewnętrznych w Żabinach w 2011 roku

w ramach NPPDL 2008-2011.
7. Rozbudowa garaży oraz zakup sprzętu ratowniczo-technicznego dla

OSP Rybno.
8. Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Rybnie.
9. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie oraz

budowa kanalizacji sanitarnej w Tuczkach i Żabinach w 2011 roku
w ramach PROW 2007 – 2013.

10. Zakończenie rekultywacji wysypiska w Dębieniu.
11. Wyposażenie obiektu kultury – biblioteki w Rybnie w scenę mobilną

oraz umundurowanie członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej
realizowane w 2011 roku w ramach PROW 2007 – 2013.

12. Zakup środka transportu do wywozu odpadów komunalnych
realizowane w 2011 roku w ramach PROW 2007 – 2013.

13. XIV i XV Bezpieczny Bieg Niepodległości w Gminie Rybno
realizowane w latach 2011-2012 w ramach PROW 2007 – 2013.


