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Mijający rok budżetowy 2012 możemy 
uznać za bardzo udany. Zaplanowanych
kilkanaście zadań inwestycyjnych, które 
kosztowały w sumie ponad cztery miliony zł,
zostało zrealizowane. 

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 remontowanego i przebu-
dowanego stadionu. 
Na tutejszej Szkole Podstawowej pojawiła się nowa elewacja,
a w Ośrodku Sportu i Rekreacji - nowy sprzęt. 
Dużo inwestycji zaplanowano w Koszelewach, na które mamy
podpisane już umowy z Urzędem Marszałkowskim. Zostanie
wyremontowana i rozbudowana świetlica, pobudowane chod-
niki i parkingi. Ta miejscowość z pewnością zmieni swój
wygląd.
W Truszczynach jednostka strażacka została doposażona, a w
Hartowcu ma być budowana nowa remiza. Zmodernizowano
świetlicę w Prusach i zagospodarowano teren wokół świetlicy
w Gronowie. Natomiast w Rumianie ruszyły prace ziemne
pod budowę nowego boiska wielofunkcyjnego z nawierzch-
nią syntetyczną. Będzie to 5 boisko na terenie gminy. W kilku
wioskach powstały kolejne place zabaw. Trwa remont 
świetlicy wiejskiej w Truszczynach.

Planując następne inwestycje, działania, rozwiązania, staram
się pamiętać, że to wszystko ma jak najlepiej służyć mieszkań-
com gminy i ich potrzebom. Zawsze staramy się pozyskiwać
środki zewnętrzne, dopóki są one dostępne, żeby własnych
dołożyć jak najmniej. Obniżamy koszty bieżące, tj. 
zmieniliśmy dostawcę i obniżyliśmy koszty dostawy energii
elektrycznej, stopniowo modernizujemy oświetlenie uliczne,
zatrudniamy osoby bezrobotne poprzez Powiatowy Urząd
Pracy na roboty publiczne itd. Nie myślimy o kryzysie, robimy
swoje i dbamy o stabilny rozwój gminy.

Dużo się na terenie gminy działo… 
i będzie działo…

W następnych latach nie zamierzamy zmniejszać tempa prac
nad rozwojem naszej gminy. Patrzymy z nadzieją na nowy
budżet Unii Europejskiej, zastanawiając się nad
potrzebami na dalsze lata, co wpłynie pozyty-

wnie nie tylko na rozwój gminy, ale zmniejszenie bezrobocia
i wzrostu poziomu życia mieszkańców. Dzięki wsparciu ze
środków Unii Europejskiej oraz krajowych gmina Rybno
rozwija się w jeszcze szybszym tempie, stwarzając lepsze
warunki do życia, pracy, wypoczynku i rekreacji dla wszyst-
kich, zarówno dzieci i młodzieży, dorosłych i starszych, jak i
mieszkańców i turystów. Dzięki członkostwu w Ekologicznym
Związku Gmin „Działdowszczyzna” ze spokojem przygo-
towujemy się do nowej ustawy śmieciowej, która wejdzie w
życie od 1 lipca 2013 r. W ramach tej współpracy współfinan-
sujemy budowę schroniska dla bezdomnych psów, co
rozwiąże problem wałęsających się bezpańskich psów w
gminie.

Najważniejsze plany do realizacji w roku 2013 
i 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 ramach

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 ramach PROW 2007 – 2013

5. Budowa drogi gminnej 1850445N, Rybno ul. Zary-
bińska.

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

7. Budowa remizy OSP w Hartowcu
8. Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dębień i 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 najzdolniejszych

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 (zajęcia do-
datkowe dla uczniów ze szkół gminy Rybno)

16. Współpraca z Powiatem Działdowskim m.in. budowa
chodników w Koszelewach, i innymi instytucjami

Podsumowując, możemy stwierdzić z satysfakcją, że gmina
Rybno ciągle rozwija się i dołożymy wszelkich starań, by

utrzymać tę tendencję. 

Gmina Rybno. Nasza gmina pięknieje i ciągle się rozwija 
Tutaj widać rękę dobrego gospodarza… 
Urząd Gminy Rybno, ul. Lubawska 15, tel. 23 696 60 55, fax 23 696 68 11, www.gminarybno.pl   
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Zestaw narzędzi hydraulicznych OSP Rybno Nowy samochód dla OSP Jeglia


