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Wójt Gminy Płośnica Krzysztof Groblewski jest po-
strzegany przez mieszkańców jako solidny i dobry gos-
podarz. Wójt jest też lubiany i szanowany za swoje za-
angażowanie w rozwój gminy, solidność i pracowitość.
Jakie inwestycje przeprowadzono w gminie i co jeszcze
będzie się działo na polu rozwoju i aktywizacji społecz-
ności lokalnej, przeczytajcie Państwo poniżej.  

Nasze inwestycje, 
z których jesteśmy zadowoleni

1. Zakończono budowę Sali Sportowej w miejscowości
Niechłonin. Wartość inwestycji to      1 310 870,89
zł. Wysokość kwoty pomocy z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 -  
500 000,00 zł. Wysokość kwoty pomocy z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej: 410 000,00 zł oraz środki
własne gminy:400 870,89 zł.

2. Oddano również do użytku kanalizację we wsi Skur-
pie. Był to ostatni etap wieloletniego projektu pt.:
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Rutkowice,
Mały Łęck, Turza Mała i Skurpie. Wartość projektu:
4 713 677,00 zł, w tym: wysokość kwoty pomocy z
PROW  2 850 904,00 zł oraz środki własne gminy
1 862 773,00 zł. 

3. Zakończono realizację projektu pt. Budowa wodo-
ciągu do wsi Gródki z pompownią do zasilania z
sieci w Płośnicy oraz rozbudowa stacji wodociągo-
wej „Jabłonowo” we wsi Jabłonowo. Wartość pro-
jektu to 1 605 613,34 zł. Inwestycje zostały dofi-
nansowane z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 w wysokości: 632
361,82 zł oraz środki własne gminy:  973 251,52 zł.

4. Zakończono budowę wielofunkcyjnego boiska spor-
towego w Płośnicy. Wartość  inwestycji to 393
467,14 zł  i obejmuje budowę boiska wielofunkcyj-
nego o nawierzchni polipropylenowej przeznaczo-
nego do gry w tenisa, piłkę ręczną, koszykówka i siat-
kówkę. Wysokość kwoty pomocy z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
wynosiła 216 000,00zł. Wysokość kwoty pomocy z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Spor tu 
100 000,00 zł. oraz środki własne gminy 77 467,14 zł.

5. Zagospodarowano skwer w miejscowości Płośnica.
Wysokość kwoty pomocy z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  wynosi:
67 440,00 zł oraz środki własne gminy 48 747,00 zł.
(Fundusz Sołecki  24 000,00 zł)

6. Przebudowano gminną drogę wewnętrzną w miejs-
cowości Gródki. Wartość inwestycji 62 020,68 zł. ,
w tym: środki własne gminy 46 622,22 zł (fundusz
sołecki: 12 000,00 zł) oraz pomoc finansowa z bu-
dżetu powiatu działdowskiego:15 398,46 zł.

7. Opracowano dokumentację projektową dla zadania
pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z  przepom-
powniami we wsi Gródki oraz połączeniem z kanali-
zacją w Płośnicy (etap I) oraz rozbudowa sieci wodo-
ciągowej we wsi Gródki”. Przewidywany termin
zakończenia realizacji inwestycji sierpień 2014.

Aktywizacja społeczności lokalnej
Gmina realizowała dziewięć tzw. „Małych Projektów” w
zakresie aktywizacji mieszkańców poszczególnych so-
łectw poprzez inwestycje w infrastrukturę wiejską po-
legających m.in. na budowie placów zabaw, miejsc
rekreacji mieszkańców, remontach i doposażeniu świet-
lic wiejskich, organizacji warsztatów rękodzieła ludo-
wego i kulinarnych.  Wysokość kwoty z pomocy   Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich:  88 652,34 zł.
oraz środki własne gminy z udziałem funduszu sołec-

kiego : 57 379,90 zł.
1. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez zakup wypo-

sażenia świetlicy wiejskiej w Małym Łęcku. W ra-
mach projektu wyposażono świetlicę wiejską w Ma-
łym Łęcku, zakupione zostały: stół bilardowy z
akcesoriami, 50 krzeseł składanych, 8 stołów, kom-
plet zastawy stołowej (talerze, kubki, sztućce)

2. Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę
estetyki w miejscowości Turza Mała. Doposażony
został plac przy świetlicy wiejskiej. Zakupione zostały:
plac zabaw, ławkostoły, kosze na śmieci. Miesz-
kańcy przygotowali również boisko do siatkówki oraz
tablicę informacyjną.

3. Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez kultywo-
wanie lokalnego dziedzictwa oraz budowa infras-
truktury turystycznej w miejscowości Gródki. Zaku-
piony został zestaw zabawowy, zbudowany został
grill, zakupiona została zastawa do przeprowadzenia
warsztatów oraz książki. W ramach projektu prze-
prowadzone zostały warsztaty kulinarne, cieszące
się bardzo dużym zainteresowaniem wśród miesz-
kańców. 

4. Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez poprawę
estetyki w miejscowości Skurpie. Zakupione zostały:
bramki, siatki na bramki, kosze na śmieci, wózek do
rysowania linii, piłko chwyt, wiata biesiadna, ogro-
dzenie stawu.

5. Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wyposa-
żenie świetlicy w miejscowości Wielki Łęck. Zreali-
zowane zakupy: sprzęt sportowy, 2 stoły do tenisa,
2 stoły do piłkarzyków, 3 piłki nożne, 3 piłki siatkowe,
tarcza elektroniczna do gry w rzutki, 2 zestawy gier
planszowych, stół, 6 krzeseł oraz książki do prze-
prowadzenia warsztatów. Przeprowadzone zostały
również warsztaty kulinarne, w których udział wzięły
22 osoby. 

6. “Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządze-
nie trzech placów zabaw w Gminie Płośnica” (Płoś-
nica, Gródki, Niechłonin). Zakupione zostały 2 ze-
stawy zabawowe na place zabaw przy SP Gródki i SP
Niechłonin. Trzeci plac zabaw w Płośnicy został do-
posażony w zeszłym roku. Przy urządzaniu placów
aktywny udział brała lokalna społeczność (przygoto-
wanie terenu, rozplantowanie piasku).

7. „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wzmoc-
nienie infrastruktury turystycznej w miejscowości
Rutkowice”. Zakupiono zestaw na plac zabaw, huś-
tawkę, kosz i 2 ławkostoły. Przy urządzaniu placów
aktywny udział brała lokalna społeczność (przygoto-
wanie terenu, rozplantowanie piasku).

8. „Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez remont i
modernizację świetlicy wiejskiej w Zalesiu” - (wy-
miana okien i drzwi , wykonanie sufitu podwiesza-
nego, posadzki, oświetlenia oraz elewacji).

9. „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organi-
zację warsztatów rękodzieła ludowego w Jabłono-
wie”. Projekt zakończony. W ramach operacji wyko-
nano adaptację pomieszczenia do prowadzenia
warsztatów (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
remont pomieszczenia), zakupiono stół konferen-
cyjny i 10 krzeseł oraz materiały do prowadzenia
warsztatów. Prace remontowe w znacznej części
zostały wykonane przez wolontariuszy – 8 miesz-
kańców wsi Jabłonowo. 2 wolontariuszy zajęło się
promocją i przygotowaniem projektu.

Zrealizowano 8  warsztatów rękodzieła ludowego z za-
kresu witrażu, wikliniarstwa, rysunku i rękodzieła pa-
pierowego.

Dla naszych dzieci

Łącznie w ramach małych projektów urządzono 5 pla-
ców zabaw w miejscowościach: Gródki (2 place), Nie-
chłonin, Turza Mała, Rutkowice, 
Szósty plac urządzono w miejscowości Prioma w ra-
mach dofinansowania z Samorządu Województwa w ra-
mach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powi-
śla”. Zakupiono zestaw na plac zabaw, huśtawkę, bujak,
tablicę z regulaminem, kosz i ławkostół. Łączna wartość
wyposażenia 6 placów zabaw to 67 151,25 zł.
Przy urządzaniu placów aktywny udział brała lokalna
społeczność (przygotowanie terenu, rozplantowanie
piasku).

Dodatkowe zajęcia dla uczniów
Gmina jest koordynatorem i realizatorem projektów
edukacyjnych mających na celu organizację zajęć roz-
wijających i dydaktyczno-wyrównawczych pn:  „Przy-
szłość w Twoich rękach” oraz systemowego pn. „In-
dywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci
w szkołach podstawowych Gminy Płośnica” dofinan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Trwa realizacja projektu: „Indywidualizacja procesu nau-
czania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych
w Gminie Płośnica”. Dnia 21.02.2012r. została podpi-
sana umowa na ogólną kwotę dofinansowania 123
090,90, z czego na rok 2012 - 103 590,90, na rok 2013
– 19 500,00. Od lutego 2012 r. prowadzone są dodat-
kowe zajęcia dla uczniów:
a) uzdolnionych matematycznie (łącznie 130 h dla 21

uczniów),
b) z problemami w nauce czytania i pisania (łącznie 305

h dla 48 uczniów)
c) z problemami w nauce matematyki (łącznie 225 h dla

35 uczniów)
d) z wadami wymowy (łącznie 260 h zajęć logope-

dycznych dla 33 uczniów)
e) z wadami postawy (gimnastyka korekcyjna – łącznie

60 h dla 6 uczniów i 18 wyjazdów na basen).
Zajęcia, w których udział bierze łącznie 98 uczniów, od-
bywają się w małych grupach liczących do 8 osób, co
gwarantuje indywidualne podejście do dziecka i sku-
pienie się nauczyciela na potrzebach każdego ucznia. W
ramach projektu zakupiono sprzęt i pomoce eduka-
cyjne za łączną kwotę ok. 50 tys. zł, które umożliwiają
prowadzenie atrakcyjnych zajęć. Każda szkoła otrzy-
mała tablicę multimedialną, dzięki której możliwe jest
prowadzenie efektownych i efektywnych zajęć.

„Przyszłość w Twoich Rękach”
Gmina Płośnica realizuje projekt „Przyszłość w Twoich
rękach”. Głównym celem projektu jest wyrównanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez udział w zajęciach
dydaktyczno – wyrównawczych oraz specjalistycznych.
Uczniowie szkół (4 szkoły podstawowe oraz gimnaz-
jum) z terenu gminy Płośnica uczestniczyć będą w bez-
płatnych dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Od
października 2011 do czerwca 2013 r. poszerzają swoją
wiedzę i umiejętności z przedmiotów np. j. polski, ma-
tematyka, j. angielski, historia, informatyka. 
Kolejnym obszarem wsparcia realizowanym w projek-
cie są konsultacje logopedyczne (240 godzin). Ucznio-
wie uczestniczący w zajęciach wykonują szereg zadań
usprawniających język: usprawniają ruch artykulatorów,
ćwiczą słuch fonetyczny, W wykonywanych ćwicze-
niach bardzo istotnym elementem jest nacisk na wy-
konywanie ćwiczeń z głoskami świszczącymi i szu-
miącymi, uczniowie ćwiczą prawidłową artykulację
głosek szumiących oraz świszczących w wyrażeniach,
zdaniach oraz całych wypowiedziach. Dzięki komple-

ksowemu wsparciu mło-
dzi ludzie, mają możli-
wość pogłębiania swojej
wiedzy, rozwijają swoje
zainteresowania czy też
uzupełniają braki w danej
dziedzinie, wykorzystując
do tego zakupione w ra-
mach projektu pomoce
dydaktyczne. Za 15 tys.
zł zakupione zostały m.
in.: goplany, układanki lo-
giczne, domina ortogra-
ficzne, zestawy logope-
dyczne, wagi, odważniki,
globusy, słowniki, atlasy,
mapy czy też przyrząd do
demonstracji powstawa-
nia brył obrotowych. Za
niemal 13 tys. zł każda
ze szkół otrzymała pro-
fesjonalny projektor
HDMI oraz kolorową lase-
rową drukarkę.
Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu są
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundusz Sołecki
W ramach Funduszu sołeckiego zrealizowano szereg za-
dań szczególnie ważnych dla mieszkańców poszcze-
gólnych wsi. Gralewo zakupiło sprzęt strażacki oraz
system alarmowania i mobilizacji dla OSP, Gródki prze-
znaczyły fundusz na wkład własny do małych projektów
(place zabaw, warsztaty kulinarne), a także na remont
drogi  i doposażenie świetlicy w sprzęt gospodarstwa
domowego, w Gruszce przeprowadzono remont re-
mizy, w Jabłonowie wykonano żwirowanie dróg, do-
kończono wymianę dachu, część funduszu przezna-
czono na wkład własny do małego projektu (remont
świetlicy, warsztaty rękodzieła), w Małym Łęcku wy-
mieniono podłogę w świetlicy, zakupiono kosiarkę,
przeznaczono środki na wkład własny do małego pro-
jektu (doposażenie świetlicy) oraz zorganizowano kilka
imprez dla lokalnej społeczności, w Murawkach ogro-
dzono teren przy świetlicy wiejskiej, urządzono teren
rekreacyjny w centrum wsi, ułożono kostkę brukową
przy zatoce autobusowej, pomalowano przystanek i
zorganizowano imprezę integracyjną, Niechłonin wyko-
rzystał fundusz sołecki na rozbudowę remizy, żwiro-
wanie dróg oraz wkład własny do małego projektu (plac
zabaw), Płośnica przeznaczyła fundusz na wkład własny
do urządzenia skweru w centrum wsi, a także na zakup
kosza na śmieci na plac zabaw oraz organizację festynu,
Prioma wydatkowała fundusz na wkład własny do pro-
gramu „Aktywna wieś…” (urządzenie placu zabaw), w
Przełęku wymieniono okna  świetlicy, wybudowano
parking z dojazdem i dojściem do świetlicy, doposażono
świetlicę w meble kuchenne i sprzęt gospodarstwa do-
mowego, w Rutkowicach dokończono budowę chod-
nika, zakupiono akcesoria sportowe, przeznaczono
część środków na wkład własny do małego projektu
(plac zabaw), w Skurpiu pogłębiono i połączono stawy
przepustem, upiększono wieś nasadzeniami krzewów,
w Turzy Małej część środków przeznaczono na wkład
własny do małego projektu (boisko do siatkówki, plac
zabaw), a za pozostałe środki upiększano wieś, poprzez
zakup drewnianych figur, zakup kostki brukowej, ko-
siarki, remont drogi, zorganizowano festyn, w Wielkim
Łęcku doposażono świetlicę, zakupiono blaszany garaż
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na magazyn, dokonano remontu świetlicy, zorganizo-
wano kilka imprez integracyjnych, przeznaczono część
środków na wkład własny do małego projektu (dopo-
sażenie świetlicy, warsztaty kulinarne), w Zalesiu więk-
szość środków stanowiła wkład własny do małego pro-
jektu (remont świetlicy), częściowo wykonano też
żwirowanie dróg.

Gmina Płośnica niebawem rozpocznie realizację pro-
jektu „Na dobry początek” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu zostanie utworzonych 5 punktów
przedszkolnych w miejscowościach Płośnica, Gródki,
Niechłonin, Skurpie, Wielki Łęck. Punkty przedszkolne
zostaną wyposażone w brakujące meble, zabawki i po-
moce dydaktyczne. Dzieciom zapewnione zostaną pod-
ręczniki, wyprawka przedszkolaka (plecak, piórnik, wo-
reczek na kapcie, odblask, teczka), a także pełne
wyżywienie (śniadanie i obiad) w formie cateringowej.
Projekt „Na dobry początek” zakłada utworzenie i pro-
wadzenie 5 punktów przedszkolnych dla 85 dzieci w
każdym roku szkolnym: w Płośnicy (22dzieci), Gród-
kach (16), Niechłoninie (17), Skurpiu (15) i Wielkim
Łęcku (15), przewiduje prowadzenie zajęć  dla malu-
chów przez wykwalifikowanych nauczycieli, zgodnie z
odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Edukacji Na-
rodowej. Zajęcia odbywać się będą 5 razy w tygodniu,
od poniedziałku do piątku, 5 godzin dziennie. 
W projekcie zaplanowano również język angielski dla
najmłodszych. Wiek przedszkolny jest najlepszym okre-
sem na zafascynowanie dziecka językami obcymi, bo-
wiem dzieci w wieku przedszkolnym dysponują du-
żymi zdolnościami do naśladownictwa. Nauka języka w
okresie przedszkolnym silnie stymuluje rozwój ogólnej
inteligencji. Im dziecko młodsze, tym łatwiej i naturalniej
przychodzi mu przyswajanie języka obcego. Rozpo-
czynając naukę języka we wczesnym dzieciństwie
dziecko szybciej zaakceptuje go, co ułatwi mu suk-
cesy w szkole.
Podstawą kształtowania osobowości dziecka jest pra-
widłowy rozwój mowy. Na terenie gminy nie ma poradni
logopedycznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom roz-
wojowym dzieci planuje się wdrożenie programu profi-
laktyki i terapii logopedycznej, który zakłada również
współpracę rodziców, logopedy i nauczycieli w zakre-
sie rozwijania prawidłowej mowy dziecka.
Projekt zakłada szeroką współpracę z rodzicami/opie-
kunami dzieci. Zostanie wdrożony program współpracy,
mający na celu zarówno wzrost świadomości rodzi-
ców/opiekunów na temat korzyści wynikających z edu-
kacji przedszkolnej, doradztwo i wsparcie rodziców w
procesie wychowania.
Projekt ruszy od 01.02.2013 (zajęcia dla dzieci od
18.02.2013) i potrwa 2 lata. Wartość projektu 1 168
754,32 zł, wkład własny gminy 175 313,15 zł, czę-
ściowo wniesiony zostanie w formie niefinansowej (wo-
lontariat rodziców).

Urząd Gminy w Płośnicy 
ul. Dworcowa 52 

13-206 Płośnica, tel.: 23 696
80 08, fax: 23 696 80 05 

e-mail: urzad@plosnica.pl, 
www.plosnica.pl
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Gmina Płośnica podsumowuje miniony rok i prezentuje plany na rok 2013

Stawiamy na wszechstronny rozwój   

Wójt Gminy Płośnica Krzysztof Groblewski
Fot. archiwum

Młodzież z Wielkiego Łęcka podczas zajęć w świetlicy Fot. archiwum Uczniowie Gimnazjum w Gródkach podczas zajęć dydaktyczno - wyrównawczych 
z matematyki (przyrząd do powstawania i demonstracji brył obrotowych) Fot. archiwum


