
W tegorocznym budżecie gminy Rybno, uchwalonym
jednogłośnie, zaplanowano kilkanaście zadań inwestycyjnych.
Mają kosztować w sumie cztery miliony zł. 
— Staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne, dopóki jest to
możliwe. I dokładamy własne. Nie myślimy o kryzysie, tylko ro-
bimy swoje. Chcemy dbać o rozwój gminy. Coraz więcej
pieniędzy przeznaczamy na oświatę i pomoc społeczną. Jeżeli za-
leży nam na dobrej oświacie, to musimy o nią dbać — powiedział
wójt gminy Rybno, Edmund Ligman. — Planując inwestycje, dzi-
ałania, rozwiązania, staram się pamiętać, że to wszystko ma jak
najlepiej służyć ludziom.   

Te zadania są do wykonania 
Największe planowane inwestycje w tej gminie to modernizacja
oczyszczalni ścieków w Rybnie, rozbudowa kanalizacji sanitarnej

Tuczki-Żabiny i Tuczki-Koszelewy oraz wodociągu w Koszelewach.
Mieszkańców Rybna ucieszy remont i przebudowa stadionu w
Rybnie oraz budowa ul. Zarybińskiej. Na tutejszej Szkole Podsta-
wowej pojawi się nowa elewacja, a w Ośrodku Sportu i Rekreacji
- nowy sprzęt. Poza tym w Rybnie ma być zrobiony skatepark.
Dużo inwestycji zaplanowano w Koszelewach. Ta miejscowość z
pewnością zmieni swój wygląd. Zostanie tu wyremontowana i
rozbudowana świetlica, pobudowane chodniki i parkingi. A dla
tutejszej jednostki OSP gmina kupi motopompę. 
Także w Rumianie i Truszczynach jednostki strażackie zostaną
doposażone, a w Hartowcu ma być rozbudowana remiza.
Przewidziano też modernizację świetlicy w Prusach i zagospo-
darowanie terenu wokół świetlicy w Gronowie.
Natomiast w Rumianie zostanie zbudowane boisko wielo-
funkcyjne z nawierzchnią syntetyczną. A w kilku wioskach pow-
staną place zabaw.   

Gmina Rybno. Budżet uchwalony jednogłośnie

Nie myślimy o kryzysie,
tylko robimy swoje
Urząd Gminy w Rybnie, ul. Lubawska 15, tel. 23 696 60 55,
fax 23 696 68 11, www.gminarybno.pl  
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Otwarcie dróg w Żabinach (2011r.)

Otwarcie sali sportowej w Rybnie (2011 r.)

Podpisanie umów w ramach PROW 2007-2013

Poświęcenie sceny i instrumentów orkiestry dętej 

w Rybnie (2011 r.)

Poświęcenie boiska w Żabinach (2011 r.)

1. Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z trawy synte-
tycznej w Rumianie w ramach PROW 2007 - 2013

2. Przebudowa i remont stadionu w Rybnie w ramach PROW
2007 - 2013.

3. Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Rybnie
4. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie oraz

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

5. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Tuczkach i Żabinach w ra-
mach PROW 2007 - 2013                       

6. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zadanie 2 Tuczki - Koszelewy
oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach w ra-
mach PROW 2007 - 2013

7. Budowa drogi gminnej 1850445N,  Rybno ul. Zarybińska.
8. Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach, etap I -

remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach oraz
etap II - budowa chodników, parkingów, elementów małej ar-
chitektury w ramach PROW 2007 - 2013

9. Budowa remizy OSP w Hartowcu
10. Dostawa lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego wraz z

wyposażeniem dla OSP Rybno
11. Zakup motopompy pożarniczej M8/8 dla OSP Truszczyny
12. Zakup motopompy szlamowej dla OSP Koszelewy

13. Elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie
14. Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia
15. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

Rybno
16. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prusach
17. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gronowie w ra-

mach PROW 2007 - 2013
18. XV Bezpieczny Bieg Niepodległości w Gminie Rybno reali-

zowany w roku 2012 w ramach PROW 2007 - 2013.
19. Wyposażenie obiektów OSiR w Rybnie w sprzęt rekreacyjny w

ramach PROW 2007 - 2013.
20. Skatepark w Rybnie w ramach PROW 2007 - 2013
21. Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów

z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybnie w roku
2012 i 2013 (z Gminy Rybno) w ramach PROW 2007 - 2013

22. Bierność? Nie! Aktywność? Tak! - Przeciwdziałanie wyk-
luczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej w ra-
mach POKL.

23. Place zabaw na terenie gminy Rybno
24. Współpraca z Powiatem Działdowskim, m.in. budowa chod-

ników w Koszelewach, i z innymi instytucjami 

Nagrodzeni w XIV Biegu Niepodległości (2011 r.) Grupa młodzieży gimnazjalnej przed wyjazdem do Centrum Nauki Kopernik 

i Muzeum Powstania Warszawskiego - Ferie 2012 r.

Dużo się będzie działo
Realizacja w roku 2012 i plany na lata 2012 - 2014

14s
GAZETA OLSZTYŃSKA     DZIENNIK ELBLĄSKI 

REKLAMA
www.gazetasamorzadowa.wm.pl WTOREK 31.01.2012


