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W 2018 r. w budżecie Gminy Pło-
śnica planuje się dochody w wysoko-
ści 31 500 000,00 zł, w tym: dochody 
majątkowe w kwocie 7 174 167,39 zł, 
oraz dochody bieżące w  wysokości 
24 325 832,61 zł. W stosunku do prze-
widywanego wykonania za rok 2017 
w 2018 roku szacuje się wzrost docho-
dów o 3 048 052,00 zł, tj. o ok.10%.

Kwota planowanych wydatków 
w 2018 roku szacowana jest na po-
ziomie 36 600 000,00 zł i jest o 27% 
wyższa od przewidywanego wykona-
nia za 2017 rok, w tym wydatki bie-
żące stanowią 23 376 276,03 zł, na-
tomiast wydatki majątkowe stanowią 
13 223 723,97 zł.

BUDŻET GMINY PŁOŚNICA 
NA 2018 ROK

Budżet Gminy na rok 2018 jest bar-
dzo ambitny, ale dołożymy wszelkich 
starań aby został on w 100% wykona-
ny, a osiągnięty wynik postawi Gminę 
ponownie na jak najwyższym miejscu 
wśród gmin wyróżnionych nagrodą 
„Złotego Runa”. Warto w tym miej-
scu przypomnieć, że Gmina Płośnica 
zajęła w  2017 roku drugie miejsce 
wśród trzech nagrodzonych, najbar-
dziej aktywnych inwestycyjne gmin 
wiejskich Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego. Kapituła wyróżnienia 
wzięła pod uwagę wydatki majątkowe 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
w roku 2016, które w Gminie Płośnica 
wyniosły 840,43 zł. – mówi Wójt.

www.facebook.com/gminaplosnicawww.plosnica.pl

www.facebook.com/gminnyosrodekkulturyplosnicawww.gokplosnica.pl
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Szanowni Państwo, 
w związku ze zbliżającymi się  
Świętami Wielkanocnymi, chcielibyśmy złożyć 
Państwu najserdeczniejsze życzenia  
zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,  
pełnych wiary, nadziei i miłości.  
Radosnego, wiosennego nastroju,  
serdecznych spotkań w gronie rodziny  
i wśród przyjaciół.

Jan Makowski
Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Groblewski
Wójt Gminy Płośnica



Wymagająca naprawy i przebudowy droga w Jabłonowie. Fot. arch. UG w Płośnicy

Nasza Gmina

Zagospodarowanie działki w Wielkim Łęcku

Kolejne inwestycje w 2018 roku

W  dniu 15 lutego 2018  roku Pan 
Krzysztof Groblewski Wójt Gminy Pło-
śnica z udziałem Pani Wioletty Śląska 
– Zyśk Wicemarszałkiem Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego podpi-
sał umowę na „Rozwój infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej w  Wielkim 

Corocznie część budżetu gminy 
przeznaczana jest na bieżące remon-
ty dróg i chodników w naszej gminie. 
Głównie są to środki własne jak i po-
chodzą z  dofinansowania z  powiatu 
i województwa.

Tradycyjnie czekamy na nadejście 
wiosny, kiedy zaczniemy bieżące na-
prawy dróg gminnych dojazdowych 
do  pól i  budynków mieszkalnych. 
Główne prace będą polegać na równa-
niu, profilowaniu i uzupełnieniu ubyt-
ków materiałem drogowym.

Łęcku”, polegającej na  zagospodaro-
waniu dwóch działek nr 381 i 379/2. 
Dzięki pozyskanym środkom finan-
sowym zostanie wybudowane boisko 
do  siatkówki plażowej, plac zabaw, 
siłownia terenowa oraz alejki z  ław-
kami. Główne przeznaczenie działek 

1.  Został rozstrzygnięty przetarg na 
przebudowę dróg gminnych w miej-
scowościach Gralewo, Jabłonowo 
i  Niechłonin. Wartość inwestycji 
opiewa na 455 789,45 zł. Inwestycja 
realizowana z  środków własnych.

2.  Kolejna duża inwestycja, która bę-
dzie realizowana na terenie naszej 
gminy przy współfinansowaniu 
Powiatu Działdowskiego to  prze-
budowa drogi gminnej w miejsco-
wości Mały Łęck. W ramach zapla-
nowanych prac zostanie wykonana 

to miejsce odpoczynku, rozrywki i ak-
tywności sportowej jak również miej-
sce aktywności turystycznej społeczno-
ści lokalnej. Zadnie współfinansowane 
jest z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w  ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014‒2020. Wartość inwestycji 
wynosi 210 999,99 zł., dofinansowanie 
134 259,00 zł., udział środków Gminy 
Płośnica 76 740,99 zł. 

nawierzchnia z betonu asfaltowego, 
chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe 
i przejścia dla pieszych.
Koszt inwestycj – 929 336,00  zł. 
Środki z  Budżetu Państwa – 459 
168,00 zł. Pomoc finansowa Powia-
tu Działdowskiego 229 583,00  zł. 
Wkład własny 240 585,00 zł.

3.  Oprócz przebudowy dróg gminnych 
będą remontowane i  budowane 
chodniki w Przełęku, Niechłoninie 
oraz w Turzy Małej. Wartość inwe-
stycji to 148 700,85 zł.

Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowakim Województwa Warmińsko-Mazurskiego

W tym miejscu powstanie miejsce rekreacji 
dla mieszkańców Wielkiego Łęcka

Droga w Małym Łęcku zyska nową nawierzchnię.
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E-kompetencje
Szkolenia mające na celu ucyfrowie-

nie naszej społeczności lokalnej ruszyły 
pełną parą. Pierwsza grupa z Płośnicy 
zakończyła szkolenie jeszcze w zeszłym 
roku. Po zimowej przerwie, z począt-
kiem lutego szkolenia komputerowe 
rozpoczęły grupy z Priomy i Zalesia. 
Po dwudziestym marca ruszyły szkole-
nia w Gródkach i Skurpiu. Grupa mo-
że liczyć maksymalnie 10 osób, takie 
są założenia projektu. Wiek uczestni-
ków: od 18 lat do „100 i więcej”.

Nasza gmina jest „cząstką w  ze-
spole” 65 gmin z trzech województw 
objętych projektem Warmińsko – 
Mazurskiego Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego „E-kompetencje bez 
barier”. Płośnica to  jedyna gmina 
z Powiatu Działdowskiego, która we-
szła jako Partner do  tego ponadre-
gionalnego projektu. Zapytaliśmy 
Pana Krzysztofa Groblewskiego Wójta 
Gminy Płośnica o powody tej decyzji, 
który powiedział: „To oczywiste, że sta-
ram  się podejmować takie działania, 
które przynoszą korzyści bezpośrednio 
mieszkańcom naszej gminy i wpływają 
na poprawę jakości życia naszych oby-
wateli. Takim działaniem wydaje mi się 
projekt E-kompetencje. Zakłada on 
przeszkolenie 165 mieszkańców gminy 
Płośnica, to duża liczba, rozłożony jest 
też w czasie, bo szkolenia można będzie 
organizować do 2019 r. Zakres propono-
wanego wsparcia jest zróżnicowany za-
równo pod względem formy jak i treści, 
dopasowany do potrzeb i umiejętności 
każdego z uczestników. Dlatego podpi-
sałem umowę partnerstwa z Zakładem 
Doskonalenia Zawodowego, w ramach 
którego udostępniamy bazę lokalową 
na szkolenia oraz dostęp do internetu. 
Także Przewodnicy, którzy prowadzą 
szkolenia to pracownicy naszego urzędu, 
bądź szkół. Utworzyliśmy trzy E-kluby: 
w  Płośnicy w  Gminnym Centrum 
Kultury i  Biblioteka, w  Niechłoninie 
w Szkole Podstawowej oraz w Gródkach 
w budynku po Gimnazjum. Pierwotnie 
szkolenia miały  się odbywać tylko 
w  tych lokalizacjach. Praktyka po-
kazała jednak, że  łatwiej dla miesz-
kańców będzie jeżeli szkolenia będą 
odbywały się w miejscu zamieszkania 

uczestników kursu. Dlatego jeszcze w ze-
szłym roku podpisałem umowę z firmą 
ABP Computer, która bezpłatnie zało-
ży dostęp do  Internetu we wszystkich 
świetlicach, bo działające wi-fi to wa-
runek by szkolenie mogło odbywać się 
w  danej świetlicy wiejskiej. W  tym 
miejscu pragnę podziękować sołtysom 
i  liderom miejscowości w których od-
bywają  się szkolenia. Aktywnie włą-
czają  się w  to  by  zebrać uczestników 
oraz przygotowują świetlicę do  zajęć. 
Od Przewodników wiem także, że bar-
dzo chwalą sobie grupy kursantów ja-
ko zdyscyplinowane, bardzo aktywne 
i sympatyczne. Dzięki temu spotkania 

w  ramach E-kompetencji to nie tylko 
nauka, lecz także przyjemność. Na ra-
zie szkolimy w czterech miejscowościach, 
ale sukcesywnie zwracać będziemy się 
do  radnych i  sołtysów wszystkich na-
szych miejscowości o  zbieranie chęt-
nych na szkolenia. Szczerze zachęcam 
do udziału i zapisywania się na kursy.”

Podsumowując artykuł należy do-
dać, że projekt E-kompetencje reali-
zowany jest w ramach dofinansowania 
ze środków UE w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Cał-
kowita wartość projektu obejmująca 
65 gmin wynosi 9 820 93,62 zł, a war-
tość dofinansowania 9 087 006,90 zł.

W CAL Zalesie można rówież rozwijać umiejętności obsługi komputera. Fot. arch. UG w Płośnicy

Uczestnicy kursu w świetlicy wiejskiej w Priomie. Fot. arch. UG w Płośnicy
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1.  Przeciwdziałanie wykluczeniu spo-
łecznemu w Gminie Płośnica po-
przez rozbudowę infrastruktury 
socjalnej.
Projekt współfinansowany Regio-

nalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego na  lata 2014‒2020 z  Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w  ramach działania 9.2. 
Infrastruktura socjalna. Lata realiza-
cji 01.12.2016‒31.12.2017 r. Wartość 

całkowita projektu: 765 990,00  zł 
w   tym:  dof inans owanie  z   UE: 
620 451,90 zł, wkład własny Gminy 
Płośnica: 145 538,10 zł.

Efekty rzeczowe:
•	 Zmiana sposobu użytkowania bu-

dynku szkoły w Zalesiu na Centrum 
Aktywności Lokalnej:

•	 Zrealizowano roboty budowlane 
o wartości 149 900,00 zł.

•	 Wyposażono obiekt w: świetlice 
cyfrowe (komputery 15 stanowisk, 
meble, tablica interaktywna, rzutnik 
multimedialny), system monitorin-
gu, sprzęt do aktywności fizycznej.

•	 Rozbudowa świetlicy w  Małym 
Łęcku: 349 974,67 zł. Zrealizowano 
roboty budowlane o  wartości. 
Świetlice cyfrowe (komputery 15 
stanowisk, meble, tablica interak-
tywna, rzutnik multimedialny), 
system monitoringu, sprzęt do ak-
tywności fizycznej, piec ceramiczny.

2.  Wzmocnienie kapitału społeczne-
go na terenie Gminy Płośnica po-
przez wsparcie działalności świe-
tlicy w miejscowości Skurpie:
Operacja współfinansowana Unii 

Europejskiej w  ramach działania 
19. Wsparcie dla rozwoju lokalne-
go w  ramach inicjatywy LEADER 
PROW 2014‒2020. Okres realizacji: 
od 30.06.2017 do 15.12.2017 r. Wartość 
całkowita projektu: 31 075,91 zł w tym: 
Dofinansowanie z  UE: 19 773,00  zł. 
Wkład własny Gminy Płośnica: 
11 302,31 zł.

Efekty rzeczowe:
•	 roboty budowlane w  świetlicy 

w Skurpiu o wartości 21 586,50 zł 
(wymiana podłogi, wymiana drzwi 
wejściowych, malowanie pomiesz-
czeń);

•	 wyposażenie świetlicy (nagłośnie-
nie, rzutnik multimedialny, konsola 
Xbox);

•	 warsztaty kulinarne dla dorosłych, 
dla dzieci i  młodzieży: warszta-
ty taneczne, warsztaty plastyczne, 
warsztaty ekologiczne, warsztaty 
historyczne.

Inwestycje z 2017 roku służą mieszkańcom

Wizyta studyjna Wójta Krzysztofa Groblewskiego z radnymi, sołtysami w Centrach Aktywności Lokalnej.
Fot. arch. UG w Płośnicy

Świetlica w Małym Łęcku to miejsce spotkań nie tylko dla chętnych, by uprawiać sport. Grupa wokalna 
„Dziady Weselne” ma tu również swoje miejsce by ćwiczyć przed występami. Fot. arch. UG w Płośnicy

W CAL Zalesie mogą pracować nad swoją kondycją fizyczną i posturą mieszkańcy Gminy Płośnica. 
Fot. arch. UG w Płośnicy
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O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy o II przetargu ustnym, nieograniczonym 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej 
własność Gminy, położonej w miejscowości Płośnica przy 
ulicy Wincentego Witosa, oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako działki nr 862/2, 862/4, 862/5.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zago-
spodarowania przestrzennego działki na rysunku planu 
oznaczone są symbolem 2 MN/99 – budownictwo miesz-
kaniowe jednorodzinne.

Posiadają możliwość pełnego uzbrojenia w sieci: ener-
getyczną, telekomunikacyjną, gazu ziemnego, wodociągo-
wą i kanalizacji sanitarnej oraz posiadają dostęp do drogi 
publicznej o nawierzchni asfaltowej.

PrzEdmiot PrzEtarGu:
nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości 
Płośnica przy ulicy Wincentego Witosa, oznaczona w ewi-
dencji gruntów jako działka nr 862/2 mapa 2 o powierzch-
ni 0,0954 ha.
Cena wywoławcza 23.087,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy 
tysiące osiemdziesiąt siedem zł). Wadium w wysokości 
2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta zł).

PrzEdmiot PrzEtarGu:
nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości 
Płośnica przy ulicy Wincentego Witosa, oznaczona w ewi-
dencji gruntów jako działka nr 862/4 mapa 2 o powierzch-
ni 0,0931 ha.
Cena wywoławcza 17.026,00  zł (słownie: siedemna-
ście tysięcy dwadzieścia sześć zł). Wadium w wysokości 
1.700,00 zł. (słownie: jeden tysiąc siedemset zł).

PrzEdmiot PrzEtarGu:
 nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości 
Płośnica przy ulicy Wincentego Witosa, oznaczona w ewi-
dencji gruntów jako działka nr 862/5 mapa 2 o powierzch-
ni 0,1034 ha.
Cena wywoławcza 21.011,00  zł (słownie: dwadzie-
ścia jeden tysięcy jedenaście zł). Wadium w wysokości 
2.100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto zł).

Ruszył Punkt Obsługi Inwestora w Urzędzie Gminy oferujący m.in.:
•	 asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy,
•	 informowanie o zachętach inwestycyjnych udzielonych przez RG,
•	 oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dot. otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
•	 udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora,
•	 pomoc w znalezieniu partnerów i poddostawców,
•	 zapewnienie efektywnej współpracy.

Punkt obsługi inwestora czynny jest co dziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-15:00.

GrÓdKi - działki na sprzedaż z przeznaczeniem 
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego

PŁoŚNiCa - działki na sprzedaż. Więcej informacji  
na www.plosnica.pl
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W dniu 13 marca podczas spotkania 
z Gospodarzami Wsi Gminy Płośnica 
– Sołtysami z okazji ich Święta Wójt 
Gminy Płośnica Krzysztof Groblewski 
wraz z Przewodniczącym Rady Gminy 

Wójt Gminy z Przewodniczącym Rady Gminy podziękował Sołtysom za ich trud w tworzenie lokalnej 
samorządności. Fot. arch. UG w Płośnicy

Dzień Sołtysa w Gminie Płośnica
Płośnica Janem Makowskim złożyli 
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, 
pomyślności, sukcesów w działalności 
sołeckiej, a także jak najlepszej współ-
pracy z  mieszkańcami, jednocześnie 

podziękowali za trud i wysiłek w spra-
wowaniu tak zaszczytnej funkcji oraz 
zaangażowanie na rzecz rozwoju i po-
prawy jakości życia całej społeczności 
Gminy.

Sołtys już od  średniowiecza był 
najważniejszą osobą we  wsi i  prze-
wodniczącym sądu wiejskiego. za-
daniem sołtysa było rozstrzyganie 
wszelkich sporów na wsi.

Często powodem kłótni sąsiadów 
była miedza, a głównie pretensje o jej 
niewłaściwe zaorywanie. Sołtys wy-
znaczał czas, w którym sąsiedzi powin-
ni dojść sami do porozumienia, gdyż 
w przeciwnym razie musieli zapłacić 
karę, a ława czyli sąd wiejski sam wy-
znaczał miedzę dzieląc ich pola.

Sołtys organizował zebrania, 
w których uczestniczyli gospodarze 
wsi. uzgadniali na nich m.in. termin 
rozpoczęcia żniw we wsi.

CIEKAWOSTKA hISTORYCZNA

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ! 
Gminny ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Płośnicy poszukuje kandyda-

tów do pełnienia funkcji rodziNY 

WSPiEraJĄCEJ. Jeżeli chcesz: – 

bezinteresownie pomóc dzieciom 

osamotnionym emocjonalnie – po-

święcić swój czas dla osób potrze-

bujących – podzielić się swoim do-

świadczeniem życiowym. rodziny 

zainteresowane wspieraniem oraz 

niesieniem pomocy potrzebującym 

prosimy o kontakt pod numerem te-

lefonu: 23 696 85 94.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,  
lecz przez to czym dzieli się z innymi.” 

Jan Paweł II
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Początek roku z GCKiB w Płośnicy pełen wrażeń
28 lutego odbył  się gminny 
konkurs recytatorski, który 
honorowym patronatem objął 
Wójt Gminy Krzysztof Gro-
blewski oraz Stowarzyszenie 
Działdowska Kuźnia Słowa. 
Laureaci konkursu będą nas 
reprezentować na  Powiato-
wym Konkursie Recytatorskim 
w MDK Działdowo.

Walentynkowy spektakl „Na 
miłość nigdy nie jest za późno” 
wystąpiła grupa Mozaika z Mi-
łomłyna, był to wieczór pełen 
humoru i doskonałej rozrywki.

Zajęcia w świetlicy i centrum 
kultury, wycieczka dla dzieci 
na  Kurzą Górę Tubing snow 
i łyżwy to jedna z wielu atrakcji 
jaką przygotowaliśmy dla dzie-
ci w czasie ferii.

Koncerty operetkowe stały się 
już tradycją w gminie Płośni-
ca i  odbywają  się corocznie 
w  pierwszą sobotę po  Dniu 
Kobiet, w  tym roku spektakl 
„Od  czardasza do  kankana” 
obejrzało blisko 240 osób w Sa-
li sportowej SP Płośnica.
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Z życia GCKiB w Płośnicy

 NAJBlIŻSZE WYDARZENIA
•	 3 czerwca dzień dziecka, dni rodziny (pokaz iluzjonisty, animacje dla dzieci, przegląd piosenki 

przedszkolnej 1 2 3 śpiewaj ty..! konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych)

•	 19‒21 czerwiec ogólnopolski Przegląd teatralny – Płośnickie Lato teatralne

•	 23 czerwiec „Noc Świętojańska w Skurpiu”

•	 8 lipiec – Weekend z kulturą średniowiecza mały Łęck (pokazy rycerstwa, potrawy staropolskie, konkursy 
i atrakcje dla dzieci i dorosłych)

•	 9.07 – 19.08 „odlotowy dom Kultury” – program wizyt animacyjnych w sołectwach Gminy Płośnica 
(w programie m.in.: baloniada, konkursy i zabawy animacyjne)

•	 5 sierpnia Przegląd orkiestr im. Jana Wiśniewskiego – Płośnica

•	 2 września Święto Plonów w Gminie Płośnica
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Nasza Gmina

7 MAJA 2018 R. RUSZA NABóR UCZNIóW  
DO ZESPOŁU SZKóŁ W GRóDKACh

 Nadrzędnym celem w tym roku, jest dla nas nabór do WoJSKoWEJ – certyfikowanej klasy Liceum Ogólnokształcącego.
Klasy wojskowe od ubiegłego roku zostały objęte patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i Biura do Spraw Pro 

obronnych, dzięki czemu absolwenci klasy wojskowej zyskają wiele przywilejów:
•	 pierwszeństwo przy naborze do służby wojskowej i Wojsk Obrony 

Terytorialnej,
•	 przyjęcia na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe 

punkty podczas rekrutacji).

W LiCEum oGÓLNoKSztaŁCĄCYm robimy również nabór do klasy 
policyjnej oraz klasy ogólnej – uniwersyteckiej, nie związanej ze służbami 
mundurowymi.

Klasa uniwersytecka tworzona jest głównie z myślą o absolwentach gimna-
zjum naszej Gminy, chcemy stworzyć im jak najlepsze warunki do nauki, które 
będą mieć w zasięgu ręki.

Nauka w klasach mundurowych nie wymusza na absolwentach, podjęcia 
pracy w służbach mundurowych, ale daje im możliwość wyboru i przybliża 
do osiągnięcia takiego celu!

W dalszym ciągu chcemy podtrzymywać tradycję kształcenia wykwalifiko-
wanej kadry rolniczej, dlatego robimy nabór do klas technikum kształcących w zawodach: technik rolnik, technik 
agrotechniki i mech. rolnictwa, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii.

Osobom, które mają ambicje szybszego zdobycia zawodu (po 3 latach nauki), proponujemy naukę w Szkole Branżowej 
I Stopnia w klasie wielozawodowej.

W Gminie Płośnica działa Lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania edukacji uzdol-
nionych dzieci i młodzieży, dzięki czemu uczniowie objęci są dodatkowym wsparciem w postaci wielu zajęć m.in. 
rozwijających ich uzdolnienia oraz wsparciem w postaci dofinansowania kosztów dojazdu do szkół prowadzonych 
przez Gminę Płośnica.

Z tego wsparcia może korzystać tylko młodzież ucząca się w szkołach Naszej Gminy!

Zapraszam do odwiedzania szkoły oraz naszej strony internetowej: www.zsgrodki.pl
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Śladami historii…

„Wystarczyła Ci sutanna uboga
i ubogi wystarczył Ci ślub,

bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga
i wiedziałeś co Tobie dał Bóg”.

Słowa tej pieśni całkowicie wystar-
czyłyby, aby opowiedzieć o życiu na-
szego Proboszcza.

10 lutego w  wieku 82 lat zmarł 
Ks.  Kan. Lucjan Wiśniewski, wielo-
letniego proboszcza parafii pw. Św. 
Barbary w  Płośnicy. Był wyjątkowo 
skromnym człowiekiem, a  przede 
wszystkim bardzo gorliwym i pokor-
nym kapłanem, całkowicie oddanym 
swemu powołaniu.

Ks. Kan. Lucjan Wiśniewski uro-
dził się 19 kwietnia 1935 r. na Kresach 
Wschodnich w Świętocinie na Wołyniu 
w wielodzietnej rodzinie Pelagii i Win-
centego Wiśniewskich jako czwarte 
dziecko. Miał dziewięcioro rodzeństwa. 
Starsze rodzeństwo od urodzenia było 
głuchonieme. Mały Lucjan (1935) ja-
ko pierwsze dziecko w tej rodzinie był 
dzieckiem słyszącym i od niego rodzi-
ce już czwórki dzieci po raz pierwszy 
usłyszeli najpiękniejsze słowa dla każ-
dego rodzica „mama, tata”. Jego mama 
- Pelagia, była dla niego autorytetem, 
oparciem i do końca swoich dni służyła 
mu swoją pomocą. Wychowany z głu-
choniemym rodzeństwem doskonale 
znał język migowy, co sprawiło, że jako 

kapłan został opiekunem duchowym 
oraz duszpasterzem osób głuchonie-
mych i dla nich sprawował msze św. 
do końca swojego życia.

Rodzina Wiśniewskich, jak wszyst-
kie polskie rodziny na  Kresach 
Wschodnich, pochłonięta swoimi 
obowiązkami ciężko pracowała i uczy-
ła swoje dzieci wiary i  uczciwości. 
Tę codzienność przerwał wybuch dru-
giej wojny światowej. Mieszkańcom 

wschodniej Polski groziło podwójne 
niebezpieczeństwo – ze  strony nie-
mieckiego okupanta i ziejącej nienawi-
ścią do Polaków ludności ukraińskiej. 
Zorganizowane grupy ukraińskich 
bojówkarzy napadały na polską lud-
ność i mordowały w bestialski sposób. 
Mieszkańcy Świętocina zostali zaata-
kowani 23 sierpnia 1943 r. Łącznie 
w kilku napadach wymordowano w tej 
miejscowości 144 Polaków.

Rodzina Wiśniewskich ukrywa-
jąc się cudem przeżyła rzeź wołyńską. 
Często ks. Lucjan wracał podczas ka-
zań do swoich głęboko zachowanych 
w  pamięci przeżyć z  lat wczesnego 
dzieciństwa, które wywarły ogromny 
wpływ na jego dalsze życie. Ksiądz nie 
tylko wspominał swoje rodzinne stro-
ny. Będąc proboszczem w  Płośnicy 
wyjeżdżał kilkakrotnie na Ukrainę, ale 
nie jako turysta. Miał do  spełnienia 
misję wobec zamordowanych w swo-
jej rodzinnej miejscowości. Po długich 
staraniach udało mu się postawić tam 
Krzyż ku czci bestialsko pomordowa-
nych sąsiadów i mieszkańców.

Po zakończeniu wojny rodzina Wi-
śniewskich opuściła Świętocin i przy-
była do Strucfonia w gminie Lisewo. 

W 1990 r. ks. Lucjan Wiśniewski objął parafię pw. Św. Barbary w Płośnicy

W parafii pod jego kierunkiem działało koło ministrantów, schola, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Akcja 
Katolicka oraz zespół działalności charytatywnej „Caritas”

Wspomnienie o ks. kanoniku lucjanie Wiśniewskim
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Śladami historii…

To miejsce stało się ich drugim domem 
po opuszczeniu Kresów.

Po  uzyskaniu świadectwa dojrza-
łości młody Lucjan rozpoczął studia 
w  Seminarium Duchownym w  Pel-
plinie. W  1959  r. uzyskał święcenia 
kapłańskie i przejął obowiązki wika-
riusza. W 1970 r. objął parafią w Miko-
łajkach, w której wybudował plebanię. 
W  lipcu 1982  r. został proboszczem 
w parafii w Radomnie.

W 1990 r. ks. Lucjan Wiśniewski ob-
jął parafię pw. Św. Barbary w Płośnicy. 
Od początku swojej posługi duszpa-
sterskiej dał się poznać jako skromny 
ksiądz i troskliwy gospodarz rzetelnie 
wypełniający swoją posługę. Na  po-
czątku swojego pobytu odnowił dzia-
łalność Rady Duszpasterskiej i  Rady 
Gospodarczej. Na początku zajął się po-
większeniem i ogrodzeniem cmentarza 

Jego mama - Pelagia, była dla niego autorytetem, oparciem i do końca swoich dni służyła mu swoją pomocą

parafialnego. Wybudował dom para-
fialny, w którym zamieszkał na emery-
turze. Wielką inwestycją była budowa 
kaplicy przykościelnej, w której godnie 
żegnamy naszych zmarłych parafian. 
Dokonał również gruntownego remon-
tu wieży kościelnej, organów, wymie-
nił okna i drzwi w kościele, instalacje 
elektryczną oraz wyremontował dach, 
postawił Krzyż Misyjny. Powstał nowy 
płot wokół kościoła, a z troski o „wiel-
błądy” – jak mawiał o samochodach- 
zadbał o  pozyskanie gruntów i  roz-
budowę przykościelnego parkingu. 
Za pracę i zasługi w Kościele lokalnym 
otrzymał w  2000  r. tytuł Kanonika. 
W 2009 r. obchodził jubileusz 50-lecia 
posługi kapłańskiej. W  wieku 75 lat 
ks. Lucjan Wiśniewski odszedł na eme-
ryturę. Jako ksiądz emeryt swoją troską 
i modlitwą obejmował parafię.

Ks. Lucjan gorliwie dbał o ducho-
we wychowanie młodych katolików. 
Przez wiele lat uczył religii w Szkołach 
Filialnych w Turzy Małej i Rutkowicach 
oraz w Płośnicy. W naszej pamięci po-
zostanie fakt, że w czasie szkolnych re-
kolekcji dbał nie tylko o sferę ducho-
wą, ale zawsze zapewnił dla wszystkich 
uczniów na  drugie śniadanie słodką 
bułkę. Jego dobroć, wiara w człowieka 
i wrażliwość na ludzką biedę sprawiały, 
że pomagał potrzebującym, a szczegól-
nie troszczył się o starszych i niezarad-
nych parafian.

Organizował pielgrzymki do sank-
tuariów i wyjazdy na spotkania z pa-
pieżem Janem Pawłem II. Był czcicie-
lem Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
oraz wielkim orędownikiem Żywego 
Różańca. Podczas jego posługi w para-
fii notuje się największą liczbę powsta-
łych „Róż”. W Priomie powstało nawet 
męskie koło Żywego Różańca. W para-
fii pod jego kierunkiem działało koło 
ministrantów, schola, Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka 
oraz zespół działalności charytatywnej 
„Caritas”.

Ksiądz Lucjan to nie tylko proboszcz, 
to  również dbający o  swoje obejście 
gospodarz, który pracował na  polu, 
uprawiał ogródek, z  kosą obkaszał 
miedzę, aby jego pole za plebanią było 
zadbane, jak przystało na prawdziwego 
gospodarza.

Ostatni obrazek, który pozostanie 
w naszej pamięci, to ksiądz Lucjan – 
jak zawsze wyprostowany – podążają-
cy z nieodłącznym różańcem w ręku 
na spacer.

Pożegnanie Ks. Kan. Lucjana Wi-
śniewskiego w  parafialnym kościele 
zgromadziło tłumy. Spoczął, zgodnie 
ze  swoim życzeniem, na  cmentarzu 
parafialnym w  Mikołajkach, swojej 
pierwszej parafii.

Niech to wspomnienie będzie dla 
Ciebie Księże Kanoniku Lucjanie po-
dziękowaniem za wieloletnią posługę 
kapłańską w naszej parafii, za wszyst-
ko co  uczyniłeś dla nas i  dla naszej 
parafii.

Parafianie
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Sportowo i rekreacyjnie w naszej gminie

W sobotę, 24 lutego 2018 r. w Płośnicy rozegrano Po-
wiatowy Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Oldbojów 
o Puchar Wójta Gminy Krzysztofa Groblewskiego.

Jest to pierwszy turniej tenisa oldbojów w Płośnicy 
o zasięgu powiatowym. Uczestniczyli w nim tenisiści z 
Iłowa, Lidzbarka, Działdowa, Rybna, Płośnicy, Gródek, 
Wielkiego Łęcka i Skurpia, którzy rozgrywali mecze każ-
dy każdym. Leszek Wichrowski z Iłowa wygrał wszystkie 
pojedynki i z kompletem punktów (11) został zwycięz-
cą turnieju. Trzech kolejnych zawodników zdobyło po 9 
punktów i o kolejnych miejscach zdecydowała różnica 
setów. Drugie miejsce zajął Mirosław Kania ze Skurpia 
(+1), trzecie Bogdan Wichrowski z Iłowa (0), a tuż za 
podium uplasował się Roman Samek z Gródek (-1).

Wójt Gminy Płośnica Krzysztof Groblewski, podzię-
kował za udział tenisistom z powiatu działdowskiego, 
zapraszając na kolejne zawody oldbojów mając nadzieję, 
że wpiszą one się na stałe do kalendarza imprez sporto-
wych Gminy Płośnica.

Turnieje badmintona należą do  cyklicznych roz-
grywek w Gminie Płośnica. W sobotę, 3 marca 2018 
r. w sali gimnastycznej SP w Płośnicy został rozegrany 
Powiatowy Turniej Badmintona Kobiet o puchar Wójta 
Gminy Krzysztofa Groblewskiego. Były to już szóste roz-
grywki w tej dyscyplinie, ale pierwsze o zasięgu powia-
towym. Uczestniczyły w nim panie z Gródek, Gralewa, 
Działdowa i Płośnicy.

1. Jolanta urbańska Gródki
2.  Krystyna dzwonkowska Gralewo
3. anna dziombowska Gródki
Miłą niespodzianką dla uczestniczek było losowanie 

nagród pocieszenia. Każdy los wygrywał. W puli na-
gród był sprzęt i akcesoria sportowe oraz zestawy na-
turalnych olejków eterycznych do masażu. Sponsorem 
kosmetyków była firma Optima Plus, której serdecznie 
dziękujemy.

Początek ligowych 
rozgrywek tenisa 
stołowego 

Jolanta Urbańska 
z Gródek mistrzynią 
badmintona

Uczestnicy Turnieju tenisa stołowego 35+. Fot. arch. UG w Płośnicy Powiatowy turniej badmintona kobiet. Fot. arch. UG w Płośnicy

harmonogram rozgrywek sportowych w gminie Płośnica
•	 Vi turniej tenisa Stołowego drużyn Samorządowych

•	 amatorskie Gminne Biegi Przełajowe

•	 XV zawody Wędkarskie Gminy Płośnica (1kolejka)

•	 iV Gminna Liga Piłki Nożnej drużyn Sołeckich na boisku wielofunkcyjnym (runda wiosenna)

•	 Vi drużynowe zawody Wędkarskie

•	 iii zawody Wędkarskie drużyn Samorządowych

wydawca: Urząd Gminy Płośnica, ul. Dworcowa 52, 13-206 Płośnica 
tel.: Urząd Gminy – 23 696 80 08, GCKiB w Płośnicy – 23 696 80 85

www.plosnica.pl, e-mail: urzad@plosnica.pl
www.gokplosnica.pl, e-mail: gckibplosnica@gmail.com
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