
Gmina Rybno 
w obiektywie

jez. Rybno z widokiem na wieżę kościelną • wyk. Szymon Standarski



Szanowni Państwo
z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce 
publikację której celem jest ukazanie uroku i piękna 
gminy Rybno. Każda z wybranych przez nas 
fotografi i przedstawia obraz gminy Rybno jakiej 
w większości nie znają jej mieszkańcy oraz turyści.
Położenie gminy w południowo-zachodniej 
części województwa warmińsko-mazurskiego 
oraz w  większości na terenie Welskiego Parku 
Krajobrazowego gwarantuje jej wiele miejsc, których 
piękno i urok potrafi ą zaprzeć dech w piersiach 
i zapaść w pamięci na długie lata.
Ten niezwykły teren wyróżniają liczne walory 
przyrodniczo-krajoznawcze, m.in. sąsiedztwo kilku 
zbiorników wodnych i zróżnicowana rzeźba terenu. 
Jeziora znajdujące się na terenie gminy to świetne 
łowiska, ale nie tylko - można tam również miło 
spędzić czas i wypocząć. Otaczające ją tereny 
tworzą raj dla miłośników turystyki rowerowej 
oraz spływów kajakowych. Szlak kajakowy po rzece
Wel poprzez ochornę jej terenow (Welski Park 

Krajobrazowy) umożliwia bardzo bliskie obcowanie 
z naturą i możliwość ujrzenia wielu gatunków gadów, 
ptaków, ryb, płazów i ssaków, którę są bardzo rzad-
kie i nieczesto objęte ochroną bezpośrednią. Szlak 
można podzielić ze względu na stopień trudności: 
łatwy (od Szczuplin do Podciborza), trudny 
(od Dąbrówna do Szczuplin; od Podciborza do 
Kurojad) i bardzo trudny (od Kurojad do końca 
szlaku w Bratianie). To jedne z wielu propozycji 
spędzenia weekendu z rodziną i przyjaciółmi. 
Jestem przekonany, iż nasze wspólne działania 
zachęcą Państwa do jeszcze lepszego poznania 
Gminy Rybno i spędzania każdej wolnej chwili na 
jej obszarze.

Prezes Fundacji „Twoja Szansa”
      Szymon Standarski      Szymon Standarski



kościół w Koszelewach o poranku • wyk. Karol Draśpa



Nowa Wieś w jesiennej aurze • wyk. Karol Draśpa



wschód słońca nad węzłem kolejowym w miejscowości Gralewo Stacja • wyk. Szymon Standarski



trasa kolejowa Warszawa-Gdynia z widokiem na jez. Neliwa i miejscowość Rybno • wyk. Karol Draśpa



jez. Gronowo • wyk. Natalia Trzcińska



                         most na rzece Wel przy jeziorze Rumian • wyk. Szymon Standarski



rzeka Wel przy ujściu do jeziora Zarybinek • wyk. Wojciech Bielińśki



jez. Hartowiec od strony miejscowości Ostaszewo • wyk. Karol Draśpa



obiekty sportowe w miejscowości Rybno (w oddali jezioro Zarybinek) • wyk. Karol Draśpa



jez. Hartowiec od strony miejscowości Ostaszewo • wyk. Karol Draśpa



miejscowość Żabiny o wschodzie słońca • wyk. Karol Draśpa



jez. Neliwa • wyk. Szymon Standarski



zachód słońca nad jez. Tarczyńskim • wyk. Szymon Standarski



łabędzie na rzece Wel podczas spływu kajakowego • wyk. Monika Standarska



kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie • wyk. Karol  Draśpa



jez. Rumian od strony miejscowości Nowa Wieś • wyk. Karol  Draśpa



jez. Rumian • wyk. Karol Draśpa



Zrealizowano ze środków programu mikrodotacji 
„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie” 
do� nansowanego przez MPiPS w ramach FIO

jez. Rumian od strony miejscowości Szczupliny • wyk. Tomasz Żuralski


