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Plany na przyszłość

Aby poprawić jakość życia i zwiększyć at-
rakcyjność gminy niezbędna jest dbałość o
dynamiczny rozwój naszej małej ojczyzny.
Dla osiągnięcia rozwoju społecznego i gos-
podarczego ważne są zarówno inwestycje w
infrastrukturę, jak i sprawy społeczne.
Nasze plany na przyszłość dotyczą obu tych
stref.

Do najbardziej istotnych planów należą in-
westycje w ochronę środowiska, głównie
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej. Najważniejsze to budowa
sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Mały
Łęck, Skurpie i Turza Mała, tak oczekiwanej
przez mieszkańców tych miejscowości. 
5 stycznia 2011 r. została rozpoczęta budowa
kanalizacji do Małego Łęcka, która zostanie
zakończona w listopadzie br. Kolejne wsie
będą skanalizowane w 2012 r. Na całość in-
westycji uzyskaliśmy dofinansowanie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 w wysokości 2.850.904,00 zł.

Jednak to nie wszystkie planowane inwesty-
cje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
Obecnie przygotowany został wniosek o do-
finansowanie budowy wodociągu do wsi
Gródki z pompownią do zasilania z sieci w
Płośnicy oraz rozbudowy stacji wodociągo-
wej we wsi Jabłonowo. Przedsięwzięcia te
przyczyniają się do poprawy stanu środo-
wiska naturalnego, co oznacza rozwój na-
szej gminy w bardziej przyjaznym i zdrowym
otoczeniu.

Nasze działania zmierzają również w kie-
runku umożliwienia budowy na naszym tere-
nie elektrowni wiatrowych. Pod koniec
grudnia 2010 r. został uchwalony Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego te-

renu lokalizacji elektrowni wiatrowych, dzięki
któremu energia odnawialna będzie wytwa-
rzana niebawem przez 19 wiatraków w Skur-
piu.

II etap inwestycji pn. Przebudowa dróg po-
wiatowych nr 1255N i nr 1288N oraz dróg
gminnych w miejscowości Płośnica, a w nim:
przebudowa ul. Dworcowej, położenie
chodników, likwidacja szpecącego zbior-
nika przeciwpożarowego i budowa na jego
miejscu parkingu oraz zatoki autobusowej z
peronem zostały zaplanowane na bieżący
rok. Inwestycja będzie możliwa dzięki
współpracy Gminy Płośnica ze Starostwem
Powiatowym w Działdowie oraz dzięki do-
finansowaniu z Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.

Bardzo ważnym elementem funkcjonowa-
nia lokalnej społeczności jest możliwość za-
spokajania swoich potrzeb związanych z
kulturą, nauką, sportem, rekreacją oraz ży-
ciem społecznym. Dlatego też nie mniej
ważne dla gminy są inwestycje w infras-
trukturę służącą rozwojowi społecznemu jej
mieszkańców. W tej sferze planowane są
zarówno inwestycje sportowo-rekreacyjne,
jak i budowa placów zabaw czy remonty
oraz wyposażenie świetlic wiejskich. W tym
roku planowane jest dokończenie remontu
i adaptacji budynku byłego magazynu z za-
pleczem socjalnym na świetlicę wiejską w
Turzy Małej. W najbliższych planach jest
też budowa wielofunkcyjnego boiska spor-
towego oraz w następnych latach budowa
orlika.

Wskazanym kierunkiem w zakresie wzrostu
atrakcyjności życia społeczno-kulturalnego
gminy jest aktywizacja wszystkich jej miesz-
kańców, również istniejących organizacji
społecznych oraz innych podmiotów. W
ostatnim czasie podjęliśmy szereg działań
zmierzających do wzrostu poczucia tożsa-
mości mieszkańców naszej gminy z miejs-
cem zamieszkania. Służą temu wdrożony
Fundusz Sołecki oraz wsparcie i doradztwo
dla organizacji innych podmiotów w zakre-
sie możliwości pozyskania na ich działal-
ność dodatkowych środków.
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