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INWESTYCJE
1. Trwa realizacja inwestycjię pn. „Budowa sieci kanal-

izacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródki
oraz połączeniem z kanalizacją w Płośnicy oraz
rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gródki”. Zre-
alizowano roboty budowlane w zakresie: sieć
wodociągową z przyłączami, trwa budowa sieci
kanalizacyjnej i przepompowni ścieków.

2. Trwa remont i modernizacja Urzędu Gminy w
Płośnicy, dzięki któremu przeprowadzony zostanie re-
mont wszystkich pomieszczeń wewnątrz Urzędu
Gminy do końca 2013 r. Trwa remont kanalizacji san-
itarnej na terenie Zespołu Szkół w Gródkach.

3. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
dla inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej i
przyłączy w miejscowości Płośnica”. Corocznie z
budżetu gminy wyodrębniona jest kwota przeznac-
zona na fundusz sołecki, w ramach którego nasze
wsie stają się coraz piękniejsze poprzez liczne re-
monty remiz OSP i świetlic wiejskich oraz zagospo-
darowanie terenów zielonych. 

OŚWIATA
1. Zakończono budowę placów zabaw w Jabłonowie i

Murawkach, dofinansowanego z PROW w ramach
„Małych projektów”- 10 200,00 zł.

2. Zakończona została realizacja projektu „Indywidual-
izacja procesu nauczania i wychowania dzieci w
gminie Płośnica” – w ramach którego realizowane
były  dodatkowe godziny zajęć dydaktyczno-wyrów-
nawczych i logopedycznych w szkołach podsta-
wowych i w gimnazjum. Wartość projektu:123090,90
zł. 

3. Gmina Płośnica od lutego realizuje projekt „Na dobry
początek”, współfinansowany z EFS. W ramach pro-
jektu zostało utworzonych 5 punktów przedszkolnych
w miejscowościach Płośnica, Gródki, Niechłonin,
Skurpie, Wielki Łęck. Projekt będzie trwał trzy lata –
wartość  projektu: 1 054 114,32 zł.

4. Gmina Płośnica zakończyła też realizację projektu
„Przyszłość w Twoich rękach”, którego głównym
celem było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównaw-
czych oraz specjalistycznych. Wartość projektu: 265
550,00 zł.

OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Gmina Płośnica pozyskała dofinansowanie ze środ-

ków WFOŚiGW w Olsztynie na: wykonanie projektu

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elek-
tryczną i paliwa gazowe dla gminy Płośnica oraz
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Płośnica”.

2. Jak co roku gmina Płośnica pozyskała środki z
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie na bieżące utrzymanie obiektów cmentarzy
wojennych, zlokalizowanych na terenie gminy. 

3. Gmina Płośnica otrzymała wyróżnienie za zasługi na
rzecz ochrony środowiska Warmii i Mazur z Wojew-
ódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Olsztynie.

4. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w
2013 r. wykonano remont nawierzchni asfaltowej na
drogach gminnych (166,15 m2) o wartości 25 252,88zł
oraz remont gminnych dróg gruntowych (profilowanie
(ok. 15 km), równanie i żwirowanie (ok.20 km) na
kwotę ponad 30 000,00 zł. Środki finansowe na re-

monty dróg pochodzą z środków własnych gminy.
Wartość wszystkich inwestycji ogółem w 2013 r.
wyniosła: 961 589,00 zł.

KULTURA
1. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego w kwocie 200 000,00 zł, wykonano
modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Płośnicy oraz zakupiono podstawowy sprzęt do dzi-
ałalności statutowej – wartość projektu 217 600,00 zł.

2. Tegoroczne dożynki powiatowe były uwieńczeniem
nowatorskiego i niezwykle ciekawego projektu
„Dziedzictwo kulturowe – kultura ludowa w gminie
Płośnica”. To przedsięwzięcie realizowane wspólnie
przez wójta gminy Płośnica, Gminny Ośrodek Kultury i
Starostwo Powiatowe w Działdowie oraz poszczególne
wsie gminy Płośnica, a sfinansowany przez Minis-
terstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gmina Płośnica 

Prężnie rozwijający
się samorząd
Wójt Gminy Płośnica Krzysztof Groblewski jest postrzegany przez mieszkańców
jako solidny i dobry gospodarz. Wójt jest też lubiany i szanowany za swoje 
zaangażowanie w rozwój gminy, solidność i pracowitość. Jakie inwestycje
przeprowadzono w gminie i co działo się, na polu rozwoju i aktywizacji
społeczności lokalnej, przeczytajcie Państwo poniżej.  

Wójt gminy Płośnica Krzysztof Groblewski na tle nowo wyremontowanego budynku GOK. Fot. archiwum
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