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Niech ten wyjątkowy czas Świąt Wielkanocnych upłynie w radosnej,  
rodzinnej atmosferze, wypełnionej spotkaniami w gronie najbliższych.

Niech przyniesie radość ze wspólnego dzielenia się czasem  
oraz wytchnienie od codzienności.

Spokojnych, pełnych wiary, nadziei i miłości Świąt  
oraz Wesołego Alleluja wszystkim mieszkańcom Gminy Płośnica

życzą

Jan Makowski
Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Groblewski
Wójt Gminy Płośnica
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Wójt Gminy Płośnica jako jedy-
ny w powiecie przystąpił do projektu 
i podpisał porozumienie realizowane-
go przez Warmińsko-Mazurski Zakład 
Doskonalenia Zawodowego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014–2020.

Projekt „E-Kompetencje Bez Barier” 
ma na celu doprowadzenie do faktycz-
nego „ucyfrowienia” życia mieszkańców 
65 gmin objętych działaniami z wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego 
(56  gmin), województwa lubuskie-
go (4  gminy) oraz  mazowieckiego 
(5 gmin).

Dla kogo?
Projekt skierowany jest do wszyst-

kich grup wiekowych (od ukończenia 
18 roku życia), niezależnie od ich ak-
tywności zawodowej, statusu społecz-
nego czy sprawności, zamieszkałych 
na obszarze 65 Gmin z trzech woje-
wództw: warmińsko-mazurskiego, 
mazowieckiego i lubuskiego.

Szczególnie mile widziane są:
•	 kobiety
•	 osoby z niepełnosprawnościami
•	 osoby starsze (65+)

gDzie?
W  naszej gminie planowane jest 

utworzenie 3 e-klubów (gródki, 
Płośnica, Niechłonin), w  których 
będą realizowane w/w  działania. 
zapraszamy osoby chętne do  zgła-
szania swojego uczestnictwa. zgło-
szeń można dokonywać w  Urzędzie 
gminy w  Płośnicy: na  adres e-mail: 
i.bonkowska@plosnica.pl, telefonicz-
nie pod nr 23 698 1755 lub osobiście 
w pokoju nr 2 Urzędu gminy u prze-
wodników projektu, którymi z ramie-
nia naszej gminy są pracownicy: i. Boń-
kowska, J. Żywicka, J. Sokołowski.

Projekt „E-Kompetencje Bez Barier”

www.facebook.com/gminaplosnicawww.plosnica.pl

www.facebook.com/gminnyosrodekkulturyplosnicawww.gokplosnica.pl
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Tegoroczny budżet Gminy Płośnica 
zakłada realizację inwestycji na kwotę 
ponad 10 mln złotych. Planowane in-
westycje to przemyślane zadania bę-
dące wyrazem potrzeb mieszkańców 
zgłaszanych na etapie tworzenia tego-
rocznego budżetu.

Nowy rok i nowe inwestycje w gminie
Okres zimowy, który właśnie  się 

kończy nie sprzyja realizacji inwesty-
cji, jednak niektóre zostały już rozpo-
częte i idą „pełną parą”, jak np. roz-
budowa świetlicy w  Małym Łęcku 
oraz zmiana sposobu użytkowania 
budynku po byłej szkole na centrum 

aktywności lokalnej w  zalesiu. 
Mieszkańcy tych miejscowości otrzy-
mają nie tylko nowoczesne wnętrza 
świetlic, lecz także w pełni wyposażo-
ne m.in. w sprzęt sportowy i sprzęt 
komputerowy. Trwają też prace nad 
dokończeniem, rozpoczętej jeszcze 
w zeszłym roku budowy boiska wie-
lofunkcyjnego w Rutkowicach oraz 
boiska w Skurpiu.

Rozstrzygnięte zostały także prze-
targi na realizację dużych inwestycji 
drogowych: przebudowa drogi gmin-
nej 186018 N Płośnica – Przełęk oraz 
przebudowa drogi gminnej 186031N 
Jabłonowo Wieś. inwestycje ruszą 
już w  połowie kwietnia. Na  reali-
zację każdego z  tych przedsięwzięć 
gmina otrzymała dofinansowanie: 
ze środków PRoW w przypadku dro-
gi Płośnica – Przełęk, a w przypad-
ku drogi w Jabłonowie z Programu 
Rozwoju infrastruktury Drogowej 
gminnej i Powiatowej i z Powiatu 
Działdowskiego. Zamówiono także 
2 wiaty przystankowe do Przełęka 
i jedną do Priomy.

Niedługo ruszą kolejne inwesty-
cje drogowe, w  szczególności zosta-
nie przebudowana droga gminna 
18604N w  gródkach, która sprawiła 
mieszkańcom wiele problemów po bu-
dowie kanalizacji. Mieszkańcy Gródek 
wykazali wiele cierpliwości, gdyż dro-
ga w ostatnim czasie była praktycznie 
nieprzejezdna.

Jeszcze w marcu planuje się prze-
prowadzenie kolejnych przetargów 
w  celu wyłonienia Wykonawców 
do realizacji inwestycji: przebudowa 
drogi gminnej wewnętrznej dojaz-
dowej do  gruntów rolnych we  wsi 
gruszka, przebudowa drogi gminnej 
nr 186007N w Płośnicy, budowa iV 
etapu kanalizacji w gródkach, koń-
czącego skanalizowanie w tej miejsco-
wości.

To dopiero początek roku, czytając 
kolejne numery naszego kwartalnika, 
mieszkańcy będą mogli na  bieżąco 
śledzić poczynania gminy w realizacji 
wszystkich 53 zadań inwestycyjnych 
zaplanowanych na ten rok.

Nasza Gmina

Droga gminna 18604N w Gródkach, która sprawiła mieszkańcom wiele problemów po budowie kanalizacji.  
Fot. arch. Urząd Gminy

Wójt Gminy Krzysztof Groblewski podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej 186031N z firmą 
WAPNOPOL z Glinojecka. Fot. arch. Urząd Gminy
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W marcu br. Gmina Płośnica roz-
poczęła realizację projektu „Szkoła 
da się lubić”, który jest współfinanso-
wany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Celem projektu 
jest zwiększenie szans edukacyjnych 
uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjum przez udział w zajęciach skut-
kujących wzrostem kompetencji klu-
czowych i zastosowanie nowatorskich 
metod nauczania, w tym zastosowanie 
multimediów w  nauczaniu oraz sto-
sowanie eksperymentalnych metod 
nauczania.

W  ramach projektu prowadzo-
ne będą  m.in. zajęcia dydaktyczno- 
-wyrównawcze, logopedyczne, kółko 
zainteresowań artystyczno-teatralnych, 
kółko dziennikarskie jak również zaję-
cia kształtujące i rozwijające u uczniów 
kompetencje kluczowe z języka angiel-
skiego, matematyki w Szkołach Pod-
stawowych w Niechłoninie, Płośnicy 
i Wielkim Łęcku. Program przewidu-
je również prowadzenie zajęć metodą 
eksperymentu z przedmiotów przyrod-
niczych i matematyki w Gimnazjum 

Warsztaty rękodzielnicze z „Wikliny 
papierowej” otworzyły cykl spotkań 
„Między Nami kobietami” w gmin-
nym Centrum kultury i Biblioteka 
w Płośnicy.

Ruszyła realizacja projektu „Szkoła da się lubić”

Pierwsze spotkanie z cyklu „Między Nami Kobietami”

w Gródkach jak również przeprowa-
dzenie atrakcyjnych zajęć w Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie, obser-
watorium astronomicznym oraz stacji 
metrologicznej. Szkoły zostaną wzbo-
gacone w  wiele ciekawych pomocy 
dydaktycznych. Dodatkowo Szko-
ła Podstawowa w  Płośnicy zostanie 

wyposażona w narzędzia TIK, w tym 
w nową pracownię komputerową.

Wartość projektu wynosi 515 750 zł. 
Szereg ciekawych zajęć realizowanych 
w szkołach z wykorzystaniem pomocy 
naukowych i multimediów z pewno-
ścią pomorze uczniom w ciekawy spo-
sób przyswoić wiedzę.

Na spotkaniach będą poruszane róż-
norodne tematy, zaczęliśmy od  pasji 
i rękodzieła, kolejne spotkania będą po-
święcone m.in. urodzie, jak dbać o ce-
rę, jak samodzielnie wykonać makijaż 

na wyjście, żywieniu: będziemy spoty-
kać się z dietetykami, ludźmi kultury: 
by poszerzać swoje horyzonty i wiedzę. 
Spotkania mają na celu nie tylko zdo-
bycie wiedzy, ale przede wszystkim in-
tegrację i współpracę lokalnego środo-
wiska, tak by zachęcić do uczestnictwa 
w życiu społecznym naszej gminy.

Podczas pierwszego spotkania, każ-
dy mógł wykonać samodzielnie ozdo-
bę wielkanocną z wikliny papierowej, 
pani Monika Szpakowska z Wielkiego 
Łęcka w  bardzo interesujący sposób 
przekazała swoje umiejętności, na-
tomiast pani Alicja Stachowicz przy-
niosła we własnoręcznie uplecionych 
koszach z wikliny papierowej: chleby 
własnego wypieku z czarnuszką i ciast-
ka owsiane z  żurawiną. Dziękujemy 
obydwu Paniom za  bezinteresowną 
chęć podzielenia  się z  innymi swoją 
pasją.Warsztaty z wikliny papierowej. Fot. arch. GCKiB w Płośnicy

Zajęcia Logopedyczne w Szkole Podstawowej w Płośnicy. Fot. arch. Urząd Gminy
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wyjazdach. Następny wyjazd planu-
jemy do teatru muzycznego w Gdyni, 
zapraszamy!

„Teatarlny tour de Pologne”
GCKiB w Płośnicy wspólnie ze so-

łectwem Skurpie rozpoczęło partnerski 
program kulturalny pod  nazwą „Te-
atralny tour de Pologne”. W  ramach 
programu zorganizowano w  lutym 
wyjazd do teatru „Komedia” w War-
szawie, a 2 kwietnia byliśmy w Płocku 
w Teatrze dramatycznym im. B. Sza-
niawskiego. Będziemy organizować 
wyjazdy do  miejsc kultury w  różne 
zakątki Polski, tak by „Teatralny tour 
de Pologne” obiegł całą Polskę.

Serdecznie zapraszamy mieszkań-
ców gminy na  kolejne wyjazdy, jest 
to doskonała okazja, by przeżyć i zo-
baczyć coś wyjątkowego. Śledźcie nas 
na Facebooku: GCKiB Płośnica, gdzie 
będziemy informować o  kolejnych 

Po co nam Fundusze Sołeckie?
W naszej Gminie mamy 15 sołectw, 

w  których zamieszkuje blisko 6000 
mieszkańców i to one tworzą lokalne 
społeczności, które aktywnie działają 
na rzecz rozwoju swoich wsi.

Fundusz sołecki jest jedną z  form 
wsparcia na którą przeznaczono na rok 
2017 kwotę 290 220,08 zł. Są to zagwa-
rantowane w  budżecie gminy środki 
na wykonanie przedsięwzięć służących 
poprawie warunków życia mieszkańców. 

Natomiast o przeznaczeni tych 
środków rozstrzygają już sołectwa. 
W  tym celu zwoływane są zebrania 
wiejskie, na których uchwala się wnio-
sek o przyznanie środków z fundu-
szy. Inicjatorami uchwalenia wniosku 

musi być co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, a także sołtys 
i rada sołecka. Należy wskazać w nim, 
co mieszkańcy chcą zrobić za środki 
funduszu. Podejmując uchwałę w tej 
sprawie, warto pamiętać, że ustawa wy-
maga, aby sołecka inicjatywa mieści-
ła się w katalogu zadań własnych gmi-
ny, służyła poprawie warunków życia 
mieszkańców i była zgodna ze strategią 
rozwoju gminy.

Dzięki środkom z  funduszu so-
łeckiego mieszkańcy wsi gminnych 
realizują wiele zadań co pozwala im 
zadbać o  wygląd i  estetykę swoich 
miejscowości a  przede wszystkim 
o własne bezpieczeństwo. W tym roku 

sołectwa przeznaczyły część środków 
jako wkład własny w dużych inwesty-
cjach jaką są min. przebudowy dróg 
gminnych w różnych miejscowościach 
a także na remonty dróg gruntowych 
poprzez wyrównywanie i żwirowanie. 
W ramach bezpieczeństwa mieszkań-
ców a zwłaszcza dzieci podczas dojaz-
dów do szkoły zostaną zakupione wiaty 
przystankowe, oświetlenie uliczne oraz 
wybudowane chodniki w miejscowo-
ściach, w których są one najbardziej 
potrzebne. W wielu wsiach zostaną do-
posażone place zabaw a w niektórych 
powstaną nowe, zostaną wyposażone 
świetlice wiejskie w niezbędny sprzęt 
potrzebny do organizowania festynów 
rodzinnych oraz warsztatów kulinar-
nych dla mieszkańców gminy, ponad-
to planowane są remonty pomieszczeń 
w OSP. 

Fundusz sołecki pozwala wszyst-
kim mieszkańcom sołectw na podej-
mowanie decyzji jeżeli chodzi o jego 
przeznaczenie, tym samym mają moż-
liwość wspólnego zagospodarowania 
swoich wsi i zadbania o  jej estetykę 
i wygląd. Zachęcamy do udziału w ze-
braniach wiejskich i wspólnego decy-
dowania o  przeznaczeniu funduszu 
sołeckiego.

Nasza Gmina

Rozbudowa świetlicy w Małym Łęcku. Fot. arch. GCKiB w Płośnicy

„Teatralny tour de Pologne” Teatr dramatyczny 
w Płocku. Fot. arch. GCKiB w Płośnicy

„Teatralny tour de Pologne” W drodze do teatru 
Komedia w W-wie. Fot. arch. GCKiB w Płośnicy
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Nasi reprezentanci na XXXVI Mazowieckich Zapustach

Rendez-vous z operetką sprawdził się u nas!

Zespół „Echo” ze Skurpia i „Dziady 
weselne” z Małego Łęcka reprezento-
wały nasz powiat na  XXXVI Mazo-
wieckich Zapustach w Jednorożcu.

Mazowieckie Zapusty są największą 
zimową imprezą plenerową odbywają-
cą się w naszym regionie. Jej celem jest 
animacja środowisk wiejskich i  two-
rzenie pomostu kulturowego między 
tradycją a współczesną kulturą wiejską. 
Główną ideą Przeglądu jest pobudze-
nie aktywności kulturowej społeczno-
ści lokalnych, a także kształtowanie ich 
tożsamości kulturowej, podtrzymanie 
żywego źródła aktywności kulturowej 
lokalnych społeczności wioskowych.

Z okazji Dnia Kobiet na zaproszenie Wójta gminy oraz gCkiB w Płośnicy zawitali do nas artyści z teatru muzycz-
nego IWIA z Gliwic, spektakl pt. „Statek Casablanca” spotkał się z wielkim uznaniem publiczności i sądząc po sponta-
nicznych owacjach na stojąco zostanie w naszej pamięci na długo. Wystąpili artyści – Izabela Witwicka, Jarosław Bielecki, 
Anna Hamryszak i Krzysztof Sojka.

Korowód 20 zespołów zapustnych w Jednorożcu 
składał się ponad 500 osób. Fot. arch. GCKiB 
w Płośnicy

Zespół „Echo” działający przy 
Gminnym Centrum Kultury i Biblio-
teka w  Płośnicy wraz z  opiekunem 

Piotrem Komoszyńskim stara się kon-
tynuować tradycję zapustów w naszej 
gminie. Barwne stroje, maski i mnó-
stwo świetnej zabawy podczas przy-
gotowań do  występów towarzyszyło 
zespołowi w  ostatnich tygodniach. 
Na przeglądzie zaprezentowali trady-
cyjny obrzęd zapustów i historię Jaśka, 
którego trzeba ożenić, ale z kim? Za-
pustnicy przyszli im z pomocą i zna-
leźli odpowiednią kandydatkę na żonę.

Symbole zapustne zachowane w ma-
skach bakusów: koza, koń, niedźwiedź, 
bocian, para młoda, czarownica i dia-
beł pojawiły się również u „Dziadów 
weselnych” z Małego Łęcka.

Sala sportowa przy Szkole Podstawowej im. E. Szelburg-Zarembiny w Płośnicy gościnne przyjęła blisko 200 widzów na spektaklu. Fot. arch. GCKiB w Płośnicy 
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Szkoła dla rodziców i wychowawców
Kiedy dziecko przychodzi na świat, 

jesteśmy nastawieni na  zaspokajanie 
jego potrzeb. Chcemy zrobić wszystko 
aby czuło się komfortowo i było szczę-
śliwe. To naturalna, wręcz instynktow-
na postawa rodzicielska. Trzeba je na-
karmić, przewinąć, zabawić. Rzecz 
staje się bardziej skomplikowana kiedy 
dziecko rośnie, jego osobowość rozwi-
ja się, a dążenia i pragnienia nie są już 
tak jednoznaczne i proste. W tym cza-
sie równoważne z opieka staje się wy-
chowanie. Niestety nikt nas nie uczy 
jak być dobrymi rodzicami. Każdy 
sam drogą prób i  błędów dochodzi 
do tego, co to właściwie znaczy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Płośnicy wychodząc naprzeciw 
potrzebom społecznym rozpoczyna 
nabór na warsztaty Szkoły dla Rodzi-
ców i Wychowawców. Jest to program 
spotkań dla każdego, kto szuka sposobu 
na nawiązanie głębszych i cieplejszych 
relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie 
rodziców i  wychowawców w  radze-
niu sobie w  codziennych kontaktach 

z  dziećmi i  młodzieżą. Nauka umie-
jętności lepszego porozumiewania się, 
refleksja nad własną postawą wy-
chowawczą, wymiana doświadczeń, 
to  małe kroki ku  głębszej relacji, 
dającej zadowolenie, poczucie wza-
jemnej bliskości. To także nauka dia-
logu i  kształtowanie więzi opartych 
na wzajemnym szacunku. Szkoła dla 
Rodziców i Wychowawców uczy nie 
tyle „metod” co  budowania relacji 
w  duchu podmiotowości i  dialogu.

Bezpłatne warsztaty odbywać  się 
będą w  grupie 8 lub maksymalnie 
15-osobowej. Zajęcia poprowadzi Sa-
bina Wasiek – psycholog, pedagog, 
asystent rodziny.

zgłoszenia uczestników i ewen-
tualne pytania prosimy kierować 
pod numer telefonu gminnego 
ośrodka Pomocy Społecznej 
w Płośnicy: 23 696 80 36.

Ucząc umiejętności otwartego po-
rozumiewania  się w  rodzinie pro-
gram jednocześnie przyczynia  się 

do  budowania silnej więzi między 
rodzicami a  dziećmi, co  (zgodnie 
z  wynikami badań J.  D.  Hawkinsa) 
sprawia, że jest on także programem 
profilaktycznym.

Szkoła dla Rodziców i Wychowaw-
ców  jest programem profilaktyki uni-
wersalnej ukierunkowany na przeciw-
działanie zachowaniom problemowym 
dzieci i  młodzieży oraz podnoszenie 
kompetencji wychowawczych rodziców 
i nauczycieli. Adresowany do dorosłych.

RealizaCJa:
•	 ok. 40 godzin dydaktycznych 

(cykl dziesięciu, cotygodniowych 
spotkań);

•	 liczebność grupy: 12–15 osób; 
•	 metoda pracy – warsztatowa; 
•	 miejsce spotkań Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Płośnicy, ul. Lipowa 5;

•	 zajęcia są całkowicie bezpłatne;
•	 prowadząca: Sabina Wasiek 

– psycholog, pedagog, asystent 
rodziny.
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25. Finał WOŚP za nami!

Dzień Babci i Dziadka

Z roku na rok płośnickie finały mają coraz większy rozmach, coraz więcej 
osób pragnie dołożyć cegiełkę do szczytnego celu, jakim jest zbiórka pieniędzy 
na Fundację WOŚP. Tym razem (15.01.2017 r.) kwestowaliśmy „dla ratowania 
życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej seniorom” i na ten cel udało się zebrać rekordowe 
13240,09 zł (o wadze 6,6 kg)! Dziękujemy!

W piątek 20 stycznia w Sali konferencyjnej GCKiB z okazji święta naszych 
Babć i Dziadków wystąpiła grupa teatralna „Smiechobójcy” pod okiem Pani 
Iwony Rogalskiej przedstawiła zebranym wzruszający spektakl pt. „Anioły”. 
Po spektaklu babcie i dziadkowie nie otrzymali kwiatków… ale zrobili je sami 
dla siebie! Pani Benia (nasza uzdolniona artystycznie radna z Jabłonowa) za-
prezentowała zebranym jak zrobić kwiatki m.in.: goździki, krokusy i różyczki 
z włoskiej krepiny.

Ferie w GCKiB
GCKiB dla dzieci z Gminy Płośni-

ca podczas pierwszego tygodnia ferii 
przygotowało liczne atrakcje.

Pierwszy dzień dzieci spędziły na 
„Kre(A)ktywnych” warsztatach pla-
stycznych z robienia masek karnawa-
łowych, następnie brały udział w grach 
strategicznych i kalamburach.

Wtorkowy ranek w GCKiB rozpo-
czął się od warsztatów tanecznych z in-
struktorem ze szkoły tańca Fresh Flow 
Dance z Działdowa, dzieci na Sali OSP 
świetnie bawiły  się podczas dwugo-
dzinnego maratonu tańca.

Zmęczone odpoczęły w „Zimowej 
Sali kinowej” przygotowanej specjal-
nie na czas ferii, a następnie przeszły 
do kuchni, gdzie wspólnie z dyr Beatą 
Grędzińską i Panią Anetą Rozentalską 
piekły „gofry i  ciastka pod  zimową 
kołderką”.

25 stycznia dzieci uczęszczające 
na  zajęcia do  Gminnego Centrum 
Kultury i Biblioteki w Płośnicy miały 
możliwość uczestnictwa w wycieczce 
na  lodowisko, do  pizzerii i  kręgielni 
to dzień spędzony ciekawie i intensyw-
nie. Okazało się, że dzieci, które były 
na  łyżwach czy w kręgielni pierwszy 
raz radziły sobie świetnie, a te już za-
znajomione z tymi miejscami dzielnie 
pomagały mniejszym kolegom. Wy-
cieczka okazała się doskonałą okazją 
do integracji dzieci z trzech szkół: Gró-
dek, Wielkiego Łęcka i Płośnicy.

Na zdjęciu szef sztabu WOŚP w Gminie Płośnica Krzysztof Groblewski z wolontariuszami.  
Fot. arch. GCKIB w Płośnicy

Fot. arch. GCKiB w Płośnicy Fot. arch. GCKiB w Płośnicy

Fot. arch. GCKiB w Płośnicy
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tworzy obraz naszej gminy. Warto 
wspierać lokalnych twórców, zachęcać 
do prezentowania swojego dorobku, 
by  ich aktywność artystyczna zaist-
niała nie tylko na  lokalnym rynku, 

przyczyniła i  złożyła  się do  repre-
zentowania dorobku kulturowego 
naszej gminy. Przy GCKiB powstał 
„Lokalny Klub Twórców”, który zrze-
sza lokalnych artystów, bo tak trzeba 
nazwać ludzi z pasją, którzy tworzą 
piękne rzeczy, kultywują tradycję 
przodków w haftach, rzeźbie, czy ma-
larstwie. Naszym obowiązkiem jest 
dbać o nasze lokalne dziedzictwo kul-
turowe, ponieważ nawet największe 

Lokalny Klub Twórców
Nasza gmina liczy 5942 mieszkań-

ców, wydawałoby się, że tak niewielkiej 
wiejskiej gminie nie znajdziemy zbyt 
wielu pasjonatów sztuki, parających się 
twórczością.

Okazuje  się, że  mamy wśród na-
szych mieszkańców wielu twórców: 
rzeźbiarzy (m.in. w Płośnicy, Wielkim 
Łęcku, Zalesiu), malarzy (Gródkach, 
Wielkim Łęcku, Małym Łęcku), haf-
ciarki, florystki, panie zajmujące  się 
wikliną, twórczością poetycką w wielu 
miejscowościach naszej gminy miesz-
kają obok nas.

Każda lokalna twórczość, jest świa-
dectwem naszej gminnej tożsamości, 

społeczności, państwa nie są  w  sta-
nie przetrwać bez dbałości o kulturę, 
która jako jedyna czasem niewidoczna 
gołym okiem jest budulcem i podwa-
liną dla budowania tożsamości kolej-
nych pokoleń.

W lutym odbyło się pierwsze spo-
tkanie „Lokalnego Klubu Twórców” 
na którym swój dorobek zaprezento-
wała Pani Czesława Ciecierska z Małe-
go Łęcka (część prac można podziwiać 
w  filiach bibliotecznych), natomiast 
w marcu podczas drugiego spotkania 
odbyło się otwarcie wystawy Pani Elż-
biety Nowakowskiej, która tworzy ob-
razy haftem gobelinowym.

W GCKiB jest możliwość zaprezen-
towania swojej twórczości, podziele-
nia się swoim dorobkiem, skonsulto-
wania swoich pomysłów, przemyśleń 
z  innym twórcami. Lokalni twórcy 
zaprezentują swój dorobek w  okre-
sie przedświątecznym przy Kościele 
Św. Katarzyny w Działdowie, natomiast 

w  niedzielę Palmową przy kościele 
Św. Barbary w Płośnicy.

Nasi twórcy zaprezentują swoje prace 
na Targach rękodzieła organizowanych 
przez DAR w Działdowie w dniach 7–9 
kwietnia. Ponadto zaczynają się do nas 
zgłaszać twórcy lokalni spoza Naszej 
Gminy, więc nie wykluczamy rozsze-
rzenia działalności Klubu do zasięgu 
powiatowego i  stworzenia bazy dla 
Lokalnych Twórców z całego Powiatu.

Z życia GCKiB w Płośnicy

Wystawa i kiermasz „Lokalnego Klubu Twórców” 
w parafii Św. Katarzyny w Działdowie 26.03.17.  
Fot. arch. GCKiB w Płośnicy

II Spotkanie Lokalnego Klubu Twórców 24.03.17 i otwarcie wystawy Pani Elżbiety Nowakowskiej.  
Fot. arch. GCKiB w Płośnicy

I Spotkanie Lokalnego Klubu Twórców 10.02.17 na otwarciu wystawy Pani Czesławy Ciecierskiej.  
Fot. arch. GCKiB w Płośnicy
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Kre(A)tywne czwartki w GCKiB
Gminne Centrum Kultury i  Bi-

blioteka w  Płośnicy przygotowały 
bardzo ciekawą ofertę na  aktywne 
i kreatywne spędzanie popołudni. Za-
praszamy dzieci do klasy III w każdy 
czwartek na 15.00–15.45 na Zumbę 
Kids, następnie od 16.00 do 17.45 od-
bywają się zajęcia kreatywne w „Sali 
Twórców” dzieci nie tylko malują, wy-
cinają i rysują, będą przygotowywać 
ciasteczka, robić rzeźby, odlewy gip-
sowe. Bawić  się 
będzie można 

nie tylko formą sztuki, ale i  konsy-
stencją, poznawać sensorycznie róż-
ne struktury (instr. Aneta Rozentalska 
ukończyła właśnie kurs Sensoplasty-
ki). Połączyliśmy tak bloki zajęć arty-
stycznych, by można było przywieźć 
do  Nas dzieci od  godz.  15.00 i  mo-
gły ciekawie spędzić czas do  godz. 
18.00. W  tym samy czasie w  godz. 
od 16.00–17.00 mogą również skorzy-
stać z „Kreatywnego Klubu Malucha” 
w naszej czytelni w bibliotece, gdzie 
Panie przygotowują dla dzieci 

cotygodniowe aktywne czytanie bajek, 
dzieci wcielają się w postaci z lektu-
ry, biorą udział w quizach i zabawach 
związanych z czytaną bajką. W każdej 
z filii bibliotecznych istnieje możli-
wość udziału w  takich zajęciach: 
w Wielki Łęcku we wtorki od godz. 
16.00–17.00, Niechłoninie w  śro-
dy od godz. 16.00–17.00 natomiast 
w gródkach w każdą środę od godz 
16.00–17.00. zapraszamy.

Kre(A)ktywne warsztaty z Panią Anetą Rozentalską. Fot. arch. GCKiB w Płośnicy

Zapraszamy dzieci do III klasy. Fot. arch. GCKiB w Płośnicy Dzieci świetnie się bawią na zajęciach ruchowych. Fot. arch. GCKiB w Płośnicy
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W naszym gminnym biuletynie zna-
lazło się również miejsce na zaprezen-
towanie działalności „Klubu 50+’’.

Klub działa jako jedna z  sekcji 
Gminnego Centrum Kultury i Biblio-
teki w Płośnicy i zrzesza 24 członków, 
kobiet i  mężczyzn. Spotyka  się raz 
w  tygodniu w  czwartki. Członkowie 
wspólnie przygotowują potrawy, śpie-
wają, jeżdżą na wycieczki. Na jednym 
z ostatnich spotkań przygotowywali-
śmy pyszne hot-dogi. Spróbujcie sami 
to zrobić!

Ostatnią inicjatywą, którą podję-
liśmy przed wydaniem pierwszego 

biuletynu było zrobienie najdłuższej 
palmy wielkanocnej w Gminie Płośni-
ca. W związku z tym że GCKiB ogłosił 
konkurs na „Najładniejszą palmę wiel-
kanocną w Gminie Płośnica” postano-
wiliśmy przyłączyć się do tej inicjatywy. 
Ponieważ regulamin konkursu przewi-
dywał wysokość palmy do 1,5 m zde-
cydowaliśmy się wykonać palmę poza 
konkursem, jej wysokość wyniosła aż 
5 metrów! Pracowaliśmy przez dwa 
spotkania pod czujnym okiem (i wy-
magającym) radnej Gminy Płośnica 
Bernadety Kępka. Najpierw robiliśmy 
małe kwiatki z  krepy, a  na  ostatnim 

„Klub 50+’’ ma głos

„Hot-dogi w cieście”
•	 ½ kostki drożdży
•	 1 łyżka cukru
•	 ½ łyżeczki soli
•	 1 szklanka ciepłej, przegotowanej 

wody
•	 3 ½ szklanki mąki
•	 4 łyżki oleju plastry

Produkty na ciasto wymieszać, 
rozwałkować, wyciąć kwadraciki.

•	 Parówki cienkie (obrać ze skórki, 
przekroić na pół)

•	 Ser żółty

Na każdy kwadracik położyć 
parówkę owiniętą żółtym serem. 
Włożyć do piekarnika na 180°C 
i piec 15 min. aż nabierze złotego 
koloru.

PRODUKTY DO SOSU
(wymieszać składniki)

•	 2 łyżki ketchupu
•	 2 łyżki majonezu
•	 1 łyżka musztardy
•	 1 ząbek czosnku  

(przecisnąć przez praskę)

Gorące hot-dogi maczamy 
w przygotowanym sosie.

Smacznego!

spotkaniu pracowaliśmy nad całą kon-
strukcją. Palmę udekorowaliśmy gałąz-
kami jałowca, bukszpanu oraz kłosami 
owsa i pszenicy. Na to wszystko przy-
szły nasze kolorowe kwiatki i wstążki. 
Wyszło bardzo ładnie. Gratulacje dla 
Pani Bernadetty. To wielki dar i umie-
jętność robienia takich małych arcy-
dzieł z papieru.

Ciekawi jesteśmy, jak będzie się Pań-
stwu podobała nasza palma.

Zapraszamy do współpracy i aktyw-
nego spędzania czasu w czwartkowe 
popołudnia wspólnie z nami.

Dr Jadwiga Rapior-Sikorska

Wycieczka do Ciechocinka. Fot. arch. GCKiB w Płośnicy

Fot. arch. GCKiB w Płośnicy
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Śladami historii…

Ocalić od zapomnienia
W  tym dziale będziemy zajmo-

wali  się historią miejscowości naszej 
gminy, chcemy ocalić od zapomnienia 
fakty związane z  powstaniem przy-
drożnych kapliczek.

Przy drodze 544, która przebiega 
przez naszą Gminę we wsi Gródki Prze-
łęk i Wielki Łęck są usytuowane figurki 
przydrożne. Pierwsza z nich stoi obok 
dawnego Majątku von Boddenów, któ-
rym w okresie międzywojennym zarzą-
dzał Rajmund Stodolski inż. melioracji 

przyczynił się do usprawnienia uprawy 
roli w Gródkach i okolicznych wsiach. 
Rajmund sprowadził  się do  Gródek 
za przyczyną Bogdana Stillo (majęt-
nego aptekarza z  Gdyni, jego grób 
jest w Przełęku na cmentarzu), kupił 
on Agnieszce von Bodden majątek 
w Gródkach, był osobą w podeszłym 
wieku i  z  młodą ewangeliczką nie 
mógł mieć dzieci, a że był bardzo to-
lerancyjny, pozwolił jej na  związek 
z  Rajmundem Stodolskim. Na  ten 
okres datuje się również powstanie ka-
pliczki z postacią Matki Boskiej, na co-
kole wyryta jest data 1929. Rajmund 
był katolikiem, dlaczego ufundował 
tę kapliczkę w  tzw. klinie. na cokole 
z kamieni ciosanych? Czy z powodów 
religijnych? Chciał zaakcentować swój 
katolicyzm? Czy może wydarzyło się 
coś, za co chciał Bogu podziękować? 
Tego nie wiemy, o pomoc poprosiliśmy 
kurię, gdzie być może przechowywa-
ne są księgi parafialne z tego okresu. 
W okresie powojennym sama figura 
przez kilka lat leżała pod kuźnią, jed-
nak mieszkańcy odnowili i zagospo-
darowali to miejsce, sam kształt dróg 
uległ na przestrzeni lat zmianom, jed-
nak figurka stoi po dziś dzień.

Jadąc dalej drogą 544 przed rozwi-
dleniem drogi z Płośnicą naprzeciwko 
bloku znajduję  się ogrodzony krzyż 
z wyryta datą 1912 rok., dlaczego znaj-
duje się w tym miejscu? Jedna z teorii 
wskazuje, że według dawnych wierzeń 
ludność miejscowa odprowadzała 

zmarłych do  rozwidlenia dróg, że-
by dusza zmarłego nie znalazła drogi 
powrotnej do domu i nie powróciła, 
a w miejscu rozwidlenia składano ma-
ły krzyż, krzyże próchniały, wyglądały 
nieestetycznie więc zaczęto prakty-
kować posadowienie jednego krzyża. 
Skrzyżowanie z Płośnicą było przesu-
nięte bliżej wsi, natomiast drogi do Pło-
śnicy biegły dwie: główna i z majątku 
od wsi wzdłuż tzw. olszyny. Widoczne 
usytuowanie na mapach krzyży wska-
zuje, że najstarszą kapliczką w Gród-
kach jest figurka znajdująca przy 
drodze biegnącej do Przełęka, dawnej 
droga polna, teraz asfaltowa i to w tym 
miejscu najczęściej żegnano zmarłych. 

Tabliczka metalowa wskazuje 1901 rok, 
według podań mieszkańców związana 
jest z  tym miejscem pewna legenda: 
postawił tę  figurkę w  intencji Roza-
lii Michalskiej ojciec/brat? otóż jadąc 
do Lubawy na  jarmark Rozalii spło-
szyły  się konie i  dziewczyna zginęła 
nieopodal tego miejsca. Figurka przed 
wojną była murowana z  czerwonej 
cegły, po wojnie, odbudowana przez 
Juliana Grdenia, składa się z czterech 
okienek, w których znajduje się m.in. 
krzyż, Matka Boska i różaniec.

W kolejnych numerach będziemy sta-
rali się dokumentować i zbierać informa-
cje o kapliczkach przydrożnych, leśnych 
z następnych miejscowości naszej gminy.

Jeżeli posiadają państwo jakieś in-
formacje, legendy związane z posado-
wieniem, fundatorem figurki w Waszej 
miejscowości bardzo prosimy piszcie 
kapliczkiplosnica@gmail.com

Oprac. Beata Grędzińska

Figurka obok dawnego majątku von Boddienów 
z 1929 roku. Fot. arch. GCKiB w Płośnicy

Figurka z datą 1901 r.  
Fot. arch. GCKiB w Płośnicy

Zdjęcie przedstawia kapliczkę prawdopodobnie 
w 1945 r. bez figurki. Fot. arch. Wiesława Rucińskiego

Usytuowanie krzyży w latach 1911–1930 i widoczny 
„klin” przed majątkiem Boddienów

Krzyż obok skrzyżowania z drogą do Płośnicy 
– 1912 r. Fot. arch. GCKiB w Płośnicy
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Oferta dla aktywnych w naszej gminie

Dla Dzieci i młoDzieży
W  naszej gminie działają grupy 
boksu i kickboxing, uczestnicy ma-
ją możliwość udziału w zawodach 
rangi krajowej, organizowanych 
przez Polski Związek Kickboxingu, 
w  maju biorą udział w  mistrzo-
stwach Polski. Zapraszamy do za-
pisów pod nr tel. 693 780 512

•	 i gr. spotyka się pn., czw., sob. 
– Sala sportowa w Płośnicy

•	 ii gr. spotyka się we wt. i pt. 
– Sala sportowa Niechłonin

Dla Dzieci w GcKiB:
•	 zumba kids i–iii 

czw. godz. 15.00–16.00
•	 zumba kids iV–Vi 

śr. godz. 16.00–17.00
•	 Taniec i–iii 

pon. godz. 16.00–17.00
•	 Taniec iV–Vi 

pon. godz. 17.00–18.00
•	 Hip-Hop wt. godz. 17.00–18.00
•	 Hip-Hop wt. godz. 18.00–19.00

Dla Dorosłych
Sala sportowa w Płośnicy:
•	 Fitness w pon. godz. 18.30
•	 zumba w pon. godz. 20.00
•	 zumba 50 + w czw. w GCKiB 

godz. 16.00

Sala sportowa w Niechłoninie:
•	 Fitness we wt. godz. 18.30

Zumba i Fitness. Fot. arch. GCKiB

Kickboxing w Gminie Płośnica. Fot. arch. Urząd Gminy

Nasza Gmina

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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