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Mija kolejny rok budżetowy gminy Rybno –
2012, w którym zaplanowano kilkanaście
zadań inwestycyjnych.  Kosztowały w sumie
ponad cztery miliony zł.

Zawsze staramy się pozyskiwać środki
zewnętrzne, dopóki są one dostępne, żeby włas-
nych dołożyć jak najmniej. Nie myślimy o
kryzysie, robimy swoje i dbamy o rozwój gminy.
Coraz więcej pieniędzy przeznaczamy na oświatę
i pomoc społeczną. Jeżeli zależy nam na dobrym
wykształceniu, to musimy o niego zadbać —
powiedział wójt gminy Rybno Edmund Ligman.
Planując inwestycje, działania, rozwiązania,
staram się pamiętać, że to wszystko ma jak 
najlepiej służyć mieszkańcom gminy i ich potrze-
bom. 

Te zadania wykonaliśmy 
w mijającym roku… 

Największą inwestycją jest modernizacja
oczyszczalni ścieków w Rybnie wraz z rozbudową
kanalizacji sanitarnej w m. Tuczki, Żabiny 
i Koszelewy oraz wodociągu w Koszelewach.
Mieszkańców Rybna cieszy widok remon-
towanego i przebudowa stadionu. 
Na tutejszej Szkole Podstawowej pojawiła się
nowa elewacja, a w Ośrodku Sportu i Rekreacji
– nowy sprzęt. 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
kupiła motopompę. 
Także w Rumianie i Truszczynach jednostki
strażackie zostaną doposażone, a w Hartowcu
ma być budowana nowa remiza.
Przewidziano też modernizację świetlicy 
w Prusach i zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy w Gronowie.
Natomiast w Rumianie ruszyły prace ziemne pod
budowę nowego boiska wielofunkcyjnego z naw-
ierzchnią syntetyczną. Będzie to 5 boisko na tere-
nie gminy. 
A w kilku wioskach powstały kolejne place
zabaw. 

Dużo się na terenie gminy działo… 

Mijający rok obfitował w liczne imprezy rekrea-
cyjno-sportowe. Zaczęło się w maju „Polska
Biega”, a zakończyło się Festynem w Żabinach
(1 września 2012). Liczne turnieje, festyny, za-
wody sportowe, pożarnicze i inne, m.in. Har-
towiada, Tydzień Dziecka w Gminie Rybno,
festyny rodzinne w m. Żabinach, Hartowcu,
Jeglii, Grądach, Rumianie itd., Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Wójta Gm. Rybno w
Koszelewach, Turniej Rekreacyjny o Puchar
Prezesa OSP Dębień, Marsz Rycerzy do Grun-
waldu (przystanek Rumian), Turniej Plażowej
Piłki Siatkowej w Rybnie i Szczuplinach itd.
Wszelkie te imprezy urozmaicał i uatrakcyjniał
sprzęt rekreacyjny – urządzenia nadmuchiwane
zakupione przez Gminę Rybno, tj. suchy basen
dmuchany, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia,
trampolina itd. 

Dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy
cieszyły się imprezy muzyczne, tj. koncert na
plaży w Rybnie, Święto Rybna, cotygodniowe
zabawy muzyczno-taneczne przy Restauracji
Jezioranka.

Jak zawsze udaną imprezą okazał się ju-
bileuszowy rekordowy XV Bieg Niepodległości.
Frekwencja była najwyższa w 15-letniej historii
biegu – na starcie stanęło łącznie 375 biegaczy 
z trzech województw, którzy przybywali całymi
autokarami i busami. 

W następnych latach nie zamierzamy zmniejszać
tempa prac nad rozwojem naszej gminy. Pa-
trzymy z nadzieją na nowy budżet Unii Europe-
jskiej, zastanawiając się nad potrzebami na
dalsze lata, co wpłynie pozytywnie nie tylko na
rozwój gminy, ale zmniejszenie bezrobocia i
wzrostu poziomu życia mieszkańców.

Inwestycje planowane do realizacji w roku 2013
i plany na kolejne lata

1. Budowa wielofunkcyjnego boiska o 
nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie
w ramach PROW 2007 – 2013

2. Przebudowa i remont stadionu w Rybnie w ra-
mach PROW 2007 – 2013

3. Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka
Zdrowia w Rybnie

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

5. Budowa drogi gminnej 1850445N, Rybno, 
ul. Zarybińska.

6. Zagospodarowanie terenu gminnego 
w Koszelewach, etap I – remont i przebudowa
świetlicy wiejskiej w Koszelewach oraz etap II
– budowa chodników, parkingów, elementów
małej architektury w ramach PROW 2007 –
2013

7. Budowa remizy OSP w Hartowcu
8. Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dę-

bień
9. Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Jeglia
10. Remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej

w Rumianie
11. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie

Rybno
12. Skatepark w Rybnie w ramach PROW 2007 –

2013
13. Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdol-

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

14. Szkoła równych szans w ramach POKL
15. Place zabaw na terenie gminy Rybno
16. Współpraca z Powiatem Działdowskim, m.in.

budowa chodników w Koszelewach, i innymi
instytucjami.

Gmina Rybno. Nasza Gmina pięknieje i ciągle się rozwija 

Tutaj widać rękę dobrego gospodarza
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