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INWESTYCJE
Rok upłynął pod znakiem reali-
zacji inwestycji, o strategicznym
charakterze dla rozwoju gminy. 
W 2011r. zakończona została
przebudowa dróg powiatowych
nr 1255N i 1288N oraz dróg
gminnych w miejscowości Płoś-
nica. Zadanie zrealizowano w
partnerstwie z  Powiatem Dział-
dowskim.
W  rezultacie  w centrum wsi
Płośnica powstała nowoczesna
infrastruktura drogowa  z chod-
nikami, parkingami i zatoką au-
tobusową. Inwestycja pociągnęła
za sobą konieczność wykonania
kolejnego zadania o wartości
ponad 200 000,00 zł: wymianę
rur wodociągowych azbestowo-
cementowych w Płośnicy, w czę-
ści objętej przebudową dróg – na
całej długości ulicy Dworcowej.
W ramach inwestycji drogowych
przebudowane zostały w 2011 r.
drogi gruntowe w miejscowości
Niechłonin, gdzie w efekcie na
odcinku 200 m został położony
asfalt, a 730 m dróg zostało prze-
budowanych i utwardzonych.
Kolejną wielomilionową inwe-
stycją (ponad cztery i pół mi-
liona) jest budowa kanalizacji w
miejscowościach: Rutkowice,
Mały Łęck, Turza Mała, Skurpie,
której zakończenie planuje się
na rok 2012.  W  roku  2011 wy-
budowano i oddano do użytku
kanalizację w Małym Łęcku
(5,95 km sieci),  dzięki czemu
podłączono do sieci 65 gospo-
darstw domowych.

OCHOTNICZE 
STRAŻE POŻARNE
Zadania własne w zakresie
ochrony przeciwpożarowej to
bardzo istotny element działal-
ności Gminy, 11 Ochotniczych
Straży Pożarnych działających w
gminie jest systematycznie do-
posażanych w samochody i
sprzęt.  Dofinansowanie otrzy-
mane z Powiatu Działdow-
skiego, Zarządu Głównego OSP
RP oraz środki z budżetu gminy
pozwoliły w mijającym roku na
zakup lekkiego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego dla jedno-
stki w Zalesiu. Zakupiono też
sprzęt pożarniczy dla  poszcze-

gólnych  jednostek OSP m.in.
agregat oddymiający, agregat
wodno-pianowy, sprzęt ratow-
nictwa drogowego, zestawy do
ochrony dróg oddechowych.
Dzięki wspólnym staraniom
gminy i OSP w Niechłoninie
został zainstalowany pierwszy w
gminie system zdalnego alarmo-
wania oraz powiadamianie
SMS. Kontynuowano także roz-
budowę remizy OSP w Niechło-
ninie. Tak jak w ubiegłych
latach, tak i w minionym roku
chlubą i wizytówką gminy jest
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej
Płośnicy.  

OŚWIATA 
I WYCHOWANIE
Gmina Płośnica w 2011 r. za-
pewniała edukację ponad 250
uczniom w czterech szkołach
podstawowych i gimnazjum w
Gródkach. Wyrównywanie szans
uczniów to przedmiot szczegól-
nej troski obecnych władz
gminy. Zaowocowało to sze-
roką, wykraczającą poza pro-
gram obowiązkowy, ofertą
edukacyjną w 2011 r., którą zos-
tały objęte wszystkie szkoły.
Gmina jest koordynatorem i
realizatorem projektów eduka-
cyjnych mających na celu orga-
nizację zajęć rozwijających i
dydaktyczno-wyrównawczych:
„Przyszłość w Twoich rękach”,
oraz systemowego „Indywidua-
lizacja procesu nauczania i wy-
chowania dzieci w szkołach
podstawowych gminy Płośnica”.
W 2011r. dbano także o wyrów-
nanie szans edukacyjnych naj-
młodszych obywateli. Dzieci
trzy-, cztero- i pięcioletnie ob-
jęte były edukacją w ramach
czterech punktów przedszkol-
nych prowadzonych w: Niechło-
ninie, Skurpiu, Małym Łęcku,
Gródkach – łącznie 80 przed-
szkolaków. Umożliwił to kolejny
kilkuletni projekt realizowany
przez Gminę „Dobry start dla
najmłodszych”. Realizacja tych
projektów oznacza poprawę ja-
kości kształcenia w gminie także
poprzez doposażenie bazy edu-
kacyjnej w sprzęt i pomoce dy-
daktyczne do realizacji zajęć.
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Rok 2011 dla gminy Płośnica to niewątpliwie rok
dużych zmian  dotyczących zarówno władzy, 
jak i kierunków polityki. Był to jednocześnie pierw-
szy rok kadencji Wójta Krzysztofa Groblewskiego,
Rady Gminy Płośnicy oraz Rad Sołeckich.

AKTYWNE 
I ESTETYCZNE WSIE
W 2011r. zrealizowano wiele
działań i inwestycji w 15 sołect-
wach gminy. Co najważniejsze,
udało się to wykonać przy czyn-
nym udziale i zaangażowaniu
radnych, sołtysów i  mieszkań-
ców.  Możliwe było to, dzięki
środkom budżetu gminy w ra-
mach  Funduszu  Sołeckiego,
który  wyniósł  ponad  200
000,00 zł. Środki te jednak po-
służyły nie tylko do inwestowa-
nia w infrastrukturę wiejską,
lecz także stanowiły narzędzie
budowy efektywnego kapitału
społecznego wspólnot wiejskich.
Poszczególne wsie były w tym
roku m.in. organizatorami bar-
dzo udanych i przeprowadzo-
nych na wysokim poziomie
festynów, wykonano remonty i
doposażono kilka świetlic wiej-
skich, postawiono nowe wiaty
przystankowe. Dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców cieszył
się zorganizowany przez gminę
konkurs „Najczystsza wieś, naj-
czystsza posesja”. Rywalizacja
była duża, dzięki czemu wsie i
zagrody wypiękniały, a komisja
konkursowa miała nie lada dy-
lemat przy przyznaniu głównych
nagród. Gmina wraz z miesz-
kańcami Skurpia była też reali-
zatorem projektu „Poprawa
estetyki w miejscowości Skur-
pie” w ramach dofinansowania
z budżetu wojewody z programu
„Aktywna Wieś Warmii Mazur i
Powiśla”. Uzyskane osiem ty-
sięcy pozwoliło w Skurpiu zrea-
lizować takie ciekawe zadania,
jak: ustawienie tablicy informa-
cyjnej o wsi, postawienie rzeźby,
nasadzenie roślin i krzewów
ozdobnych oraz doposażenie
placu zabaw. 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA
W roku 2011 wdrożony został
„Program usuwania azbestu”
dofinansowany w ramach środ-
ków z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska. Była
to pierwsza tego rodzaju inicja-
tywa w gminie. O sukcesie tego
przedsięwzięcia świadczy duże
zainteresowanie mieszkańców,
którzy chętnie korzystali z dofi-
nansowania (w wys. 87,5%) na
usunięcie i likwidację azbestu ze
swoich zabudowań i posesji.
Kwota przeznaczona na zada-
nie, w wysokości 30 000,00 zł (z
czego 26 000,00 zł stanowiły
środki Wojewódzkiego Fundu-

szu) została całkowicie wyko-
rzystana, co pozwoliło na usu-
nięcie 42 ton materiałów
zawierających azbest z terenu
gminy Płośnica.

FUNDUSZE UNIJNE
Wiele działań i inwestycji nie by-
łoby możliwych do realizacji w
mijającym roku bez wsparcia z
dotacji krajowych i funduszy
unijnych. Ograniczony budżet
gminy nie byłby w stanie
udźwignąć finansowo działań
zrealizowanych w 2011 r., ani
planować nowych inwestycji na
rok 2012. Umożliwiły to środki
z funduszy zewnętrznych za-
równo krajowych, jak i unijnych
pozyskane przez Gminę.  W
roku 2011 udało pozyskać się
dofinansowanie w kwocie
1 834 147,82 zł, w ramach takich
programów jak: Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich, Pro-
gram Operacyjny Kapitał
Ludzki.

PLANY 
NA PRZYSZŁOŚĆ
Rok 2012 r. to nie tylko realiza-
cja, lecz także przygotowanie
nowych zamierzeń, z których
kluczowymi będą inwestycje do-
tyczące zaopatrzenia wsi w
wodę oraz infrastruktury spor-
towej i drogowej. Niektóre z
nich, tak jak budowa wodociągu
z pompownią wody z Płośnicy
do Gródek, zostały rozpoczęte
jeszcze w ostatnim kwartale
2011r. Rozpoczęto także rozbu-
dowę stacji uzdatniania wody w
Jabłonowie. Z innych strate-
gicznych zadań, które zostaną
zrealizowane w 2012r. należy
wymienić budowę sali gimna-
stycznej w Niechłoninie, bu-
dowę boiska wielofunkcyjnego
w Płośnicy oraz zagospodaro-
wanie skweru w Płośnicy. Tak
jak w roku ubiegłym realizo-
wany będzie „Program usuwa-
nia azbestu”, kontynuowana
będzie budowa kanalizacji we
wsi Skurpie i Tura Mała, a także
projekty dotyczące edukacji.
Gmina zrealizuje też 9 tzw.
„Małych Projektów” w zakresie
aktywizacji mieszkańców po-
szczególnych sołectw poprzez
inwestycje w infrastrukturę wiej-
ską polegających m.in. na budo-
wie placów zabaw, miejsc
rekreacji mieszkańców, remon-
tach i doposażeniu świetlic wiej-
skich, organizacji warsztatów
rękodzieła ludowego i kulinar-
nych.
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Budowa wodociągu z Płośnicy do Gródek

Uroczyste przekazanie samochodu 
dla Jednostki OSP w Zalesiu

Wójt Gminy Krzysztof Groblewski z dziećmi
z przedszkola w Wielkim Łęcku

Zwycięska posesja w konkursie „Najczystsza wieś,
najczystsza posesja” Państwa Cichocich 

i Mikołowskich w Turzy Małej
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