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Dzięki wsparciu ze środków unijnych i krajowych Gmina
Rybno rozwija się. W miejscowości Koszelewy wybudowano
chodniki i parking. Powstał prawie kilometr chodników, któ-
rymi dzieci bezpiecznie mogą dotrzeć do szkoły. Przed szkołą
wybudowano zatokę autobusową oraz wykonano nowe ogro-
dzenie. Figura święta, zgodnie z sugestiami mieszkańców, zys-
kała nowy podest ze starobruku. 

Odnowiony stadion i plac zabaw
Odebrano przebudowany i odnowiony stadion sportowy w
Rybnie oraz boisko wielofunkcyjne w Rumianie. Boisko wy-
konano z nawierzchni syntetycznej, na której można grać w
piłkę ręczną, nożną, siatkową oraz koszykówkę. Pamiętamy
również o najmniejszych mieszkańcach, przy boisku powstał
plac zabaw dla dzieci. 

Rekreacja w Rumianie
Z inicjatywy członków OSP Rumian na złożony wniosek uzys-
kano dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł  na zadanie pn.
,,Miejsce rekreacji nad stawem w Rumianie”. Urządzony teren
wokół stawu poprawił estetykę miejscowości oraz pozwoli na
odpoczynek nad wodą. Nad obsianymi trawą brzegami strugi
Rumian ustawiono ławki, zbudowano palenisko do ogniska,
zamontowano tablicę pamiątkową. Zagospodarowany teren
nie tylko poprawił estetykę miejscowości, jak również popra-
wił warunki dla wędkarzy i stworzył nowe miejsce rekreacji i
odpoczynku dla tutejszych mieszkańców. 

Wyremontowana szkoła 
Wykonano również remont budynku szkoły w Rumianie, tj. wy-
mieniono pokrycie dachu oraz uporządkowano teren wokół
niej. Przy współpracy z Powiatem Działdowskim powstała za-
toka autobusowa przy szkole. Wszystkie te inwestycje przy-
czyniły się do poprawy wizerunku wsi oraz bezpieczeństwa
mieszkańców. 

Świetlice i jednostki straży pożarnej 
Zmodernizowano i wyremontowano świetlicę w Truszczynach,
Rapatach i Jeglii. Doposażone zostały jednostki straży, tj. piła
spalinowa dla OSP Hartowiec, motopompa szlamowa dla OSP
Jeglia, agregat prądotwórczy dla OSP Żabiny oraz wykonano
remont narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego
użytkowanych przez OSP Rybno. Cieszy nas, że udało się
zrealizować wiele pomysłów i projektów, tych dużych i tych
małych, szkoleniowych oraz infrastrukturalnych.

Inwestycje według potrzeb
W następnych latach nie zamierzamy zmniejszać tempa prac
nad rozwojem naszej gminy. W każdorazowym budżecie
gminy, w tym na rok 2014, istotną pozycją są inwestycje. Pla-
nując następne działania, rozwiązania, staramy się pamiętać o
zgłaszanych potrzebach naszych mieszkańców. Zawsze sta-
ramy się pozyskiwać środki zewnętrzne, dopóki są one do-
stępne, żeby własnych dokładać jak najmniej. 

Obniżyć koszty energii
Sukcesywnie już obniżamy koszty bieżące. Wszczęto proce-
durę przetargu nieograniczonego na dostawę energii elek-
trycznej dla jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Rybno,
tj. Urzędu Gminy, szkół, OSIR Rybno, straży i budynków ko-
munalnych, na oświetlenie uliczne oraz dla Gminnego Samo-
rządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie. Wybór
dostawcy w ramach przetargu pozwala nam obniżyć koszty
zużytej energii elektrycznej. Stopniowo modernizujemy oświet-
lenie uliczne. W ramach podpisanej umowy wymienione zo-
staną oprawy oświetlenia ulicznego w m. Żabiny, Hartowiec,
Kopaniarze, Jeglia, Gronowo, Grądy i Wery, w sumie ponad
150 lamp z rtęciowych na sodowe, energooszczędne. 

Co w nowym budżecie
W nowym budżecie planujemy m.in. wykonanie dokumentacji
na rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Rybnie wraz z roz-
poczęciem prac budowlanych, dokończenie przebudowy te-
renu wokół stadionu w Rybnie, dokończenie budowy
kanalizacji sanitarnej w m. Koszelewy, wykonanie dokumen-
tacji na budowę remizy w Hartowcu oraz dalsze remonty
świetlic wiejskich. 

Dla uczniów
Wychodząc na przeciw problemom osób niepełnosprawnych
planuje się zakupić pojazd – autobus na 20+1 osób, służący
do przewozu osób – uczniów niepełnosprawnych, potrzebny
w dotarciu do szkoły i OREW w Działdowie. 
Planujemy w ramach złożonych projektów ze środków EFS
przeprowadzić w 2014 r. zajęcia logopedyczne dla uczniów
szkół podstawowych oraz 5- 6-latków z terenu Gminy Rybno. 

Bezpieczeństwo i ochrona
Jak co roku dbamy o bezpieczeństwo publiczne i ochronę
przeciwpożarową w Gminie Rybno. Unowocześniane dalej
będą jednostki ochotniczych straży pożarnych poprzez zakup
nowoczesnego sprzętu przeciwpożarowego, m.in. zakup mo-
topompy szlamowej dla OSP Hartowiec, motopompy poża-
rniczej dla OSP Dębień, kamery termowizyjnej dla OSP Rybno
oraz systemu zdalnego alarmowania dla OSP Jeglia i OSP Ko-
szelewy. Planowane jest we współpracy z Komendą Powia-
tową Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie prze pro-
 wadzenie szkolenia dla osób pełniących służbę w jednostkach
ochrony przeciwpożarowej w zakresie kwalifikowanej pierw-
szej pomocy oraz uzyskania patentu stermotorzysty żeglugi
śródlądowej. 

Szybkie tempo pozytywnych zmian
Zastanawiając się nad potrzebami na kolejny rok budżetowy
2014, co wpłynie pozytywnie nie tylko na rozwój gminy, ale
również zmniejszenie bezrobocia i wzrostu poziomu życia
mieszkańców, liczymy na środki z nowego budżetu Unii Euro-
pejskiej. Dzięki wsparciu ze środków zewnętrznych oraz kra-
jowych Gmina Rybno rozwija się w jeszcze szybszym tempie
oraz pozwala realizować większe plany inwestycyjne.

NASZA PREZENTACJA - Gmina Rybno - wykorzystane szanse 

Stawiamy na wszechstronny 
rozwój 
Mija powoli kolejny pracowity rok budżetowy 2013 w Gminie Rybno. Pomimo
kryzysu na świecie i małych środków finansowych, dobrze zaplanowane i przy-
gotowane inwestycje znalazły swój finał w realizacji. Na naszych oczach
zmieniły się kolejne miejscowości w gminie. 
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Pierwszy mecz na boisku w Rumianie
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Strażacy OSP Rumian

Koncert na Dzień Dziecka

85-lecie OSP Rybno


