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Samorząd Województwa Warm.-
-Maz. postanowił po raz pierwszy w tym 
roku przyznać nagrodę za gospodarność 
rozumianą jako realizacja najbardziej 
proinwestycyjnego budżetu. Nagroda 
„Złotego Runa” została przyznana naj-
bardziej gospodarnym jednostkom sa-
morządu terytorialnego w kategoriach: 
gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, 
gminy wiejskie i powiaty.

Tak zaszczytna nagroda przypadła 
w tym roku Gminie Płośnica, która 
zajęła drugie miejsce wśród trzech 
nagrodzonych, najbardziej aktywnych 
inwestycyjnie gmin wiejskich Woj. 
Warmińsko-Mazurskiego. Kapituła 

wyróżnienia wzięła pod uwagę wydat-
ki majątkowe w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca w roku 2016, które 
w gminie Płośnica wyniosły 840,43 zł. 
W dniu 08.06.2017 r. Wójt Gminy 
Płośnica Krzysztof Groblewski odebrał 
z rąk Marszałka Województwa Gustawa 
Marka Brzezina statuetkę „Złotego 
Runa”. Jest to niewątpliwie ogromne 
wyróżnienie dla Gminy Płośnica, która 
jako jedna z mniejszych gmin wiejskich 
znalazła się w czołówce inwestujących 
gmin spośród 67 samorządów wiej-
skich woj. Warmińsko-Mazurskiego. 

Wójt Gminy Płośnica Krzysztof   
Groblewski podkreśla: 

„Osiągnięty sukces to wynik wie-
lu czynników przede wszyst-

kim polityki władz gminy, 
zgodnej współpracy Rady 
Gminy Płośnica, oraz cięż-

kiej codziennej pracy 
Urzędników. Tak 
w ysoka lokata 
zobowiązuje do 
jeszcze lepszej pra-
cy i  maksymalne-
go wykorzystania 
środków unijnych 

i  z  innych źródeł 
zewnętrznych”.

ZŁOTE RUNO DLA GMINY PŁOŚNICA  
NAGRODA ZA GOSPODARNOŚĆ

Gustaw Marek Brzezin wręcza statuetkę. Fot. arch. GCKiB w Płośnicy
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Nasza Gmina

Remonty, modernizacje w ostatnim kwartale
Corocznie w budżecie przeznacza się kilkaset tysięcy złotych na bieżące remonty dróg i chodników w naszej gminie. 

Głównie są to środki własne jak i pochodzące z dofinansowania z powiatu i województwa. 
W ostatnim kwartale została wyremontowana droga 18604N w Gródkach. Główne prace polegały na wykorytowaniu 

na całej szerokości jezdni, wykonaniu warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm. Roboty 
wykonywał Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Działdowie. Inwestycja zrealizowana ze środków własnych 194 161,19 zł. 

Korytowanie drogi w Gródkach. Fot. arch. UG w Płośnicy

Jabłonowo droga przed modernizacją. Fot. arch. UG w Płośnicy

Droga Płośnica Wielki Łęck w trakcie prac. Fot. arch. UG w Płośnicy

Droga w Gródkach wypełnienie kruszywem. Fot. arch. UG w Płośnicy

Jabłonowo droga po modernizacji. Fot. arch. UG w Płośnicy

Zakończone prace droga Wielki Łęck Płośnica. Fot. arch. UG w Płośnicy

Kolejna duża inwestycja, która została zrealizowana na terenie naszej gminy przy współfinansowaniu Powiatu Działdowskiego 
to przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłonowo. W ramach zaplanowanych prac wykonano nawierzchnię z betonu 
asfaltowego, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych. Koszt inweatycji – 740 201,09 zł. Środki z Budżetu 
Państwa – 370 100,00 zł. Pomoc finansowa Powiatu Działdowskiego – 188 752,00 zł. Wkład własny – 181 349,09 zł.

W czerwcu oddano do użytku kolejny odcinek drogi powiatowej Wielki Łęck – Płośnica. Inwestycja realizowana wspólnie 
przez Powiat Działdowski i Gminę Płośnica. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię asfaltową, zjazdy do posesji 
i na pola, miejsce dla osób korzystających z komunikacji PKS, przepusty. Koszt inwestycji – 1 993 013,53 zł. Pomoc 
finansowa Gminy Płośnica – 508 218,00 zł. Środki Budżetu Państwa – 996 506,00 zł. Środki Powiatu Działdowskiego 
488 289,00 zł.
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Droga Płośnica – Przełęk przed remontem. Fot. arch. UG w Płośnicy

Ulica Dworcowa w trakcie prac w Płośnicy. Fot. arch. UG w Płośnicy

Ostatnio do użytku oddano chodnik przy drodze powiatowej w Rutkowicach  
Fot. arch. UG w Płośnicy

Droga Płośnica – Przełęk po remoncie. Fot. arch. UG w Płośnicy

Ulica Dworcowa w Płośnicy po remoncie. Fot. arch. UG w Płośnicy

Wójt Gminy Płośnica podczas odbioru technicznego. Bariery ochronne 
w Jabłonowie. Fot. arch. UG w Płośnicy

Zakończyła się modernizacja odcinka ul. Dworcowej o długości 510 m. Koszt wykonania inwestycji wyniósł 229 346,14 zł. 
Wykonano nawierzchnię z masy bitumicznej wraz z poboczami.

Droga Płośnica – Przełęk zyskała nową nawierzchnię. Zakres prac obejmował wykonanie odcinka drogi o długości 
3,72 km. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o długości 0,373 km oraz 3,35 km drogi żwirowej. Modernizacja drogi 
została sfinansowana w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.” objętego PROW 
na lata 2014‒2020. W ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Koszt inwestycji – 614 645,28 zł. Pomoc 
finansowa – 391 098,79 zł. Dofinansowanie Lasy Państwowe – 50 000 zł. Wkład własny – 173 546,48 zł.

Oddano do użytku chodnik przy drodze powiatowej w Rutkowicach, który zapewni poprawę bezpieczeństwa zarówno 
dzieciom, młodzieży dojeżdżającym do szkół, jak i mieszkańcom. Bariery ochronne w Jabłonowie zapewnią wysoki poziom 
bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz osób i boiska znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.
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Nasza Gmina

Z życia OSP w naszej gminie

Peugeot Boxer nowy samochód OSP Płośnica.  
Fot. arch. UG w Płośnicy

Obchody 100-lecia OSP Wielki Łęck. Delegacje strażaków z OSP Gminy Płośnica.  
Fot. arch. UG w Płośnicy

Absolutorium dla Wójta Gminy Płośnica

Wójt Gminy Płośnica Krzysztof Groblewski podziękował Radzie Gminy 
za jednogłośnie udzielone absolutorium. Fot. arch. UG w Płośnicy

Podczas XXXIV Sesji Rady Gminy Płośnica w dniu 
28 czerwca 2017 roku Wójt Gminy Płośnica Krzysztof  
Groblewski otrzymał jednogłośnie absolutorium z wyko-
nania budżetu za rok 2016. 

Do końca marca br. Wójt Gminy przekazał sprawozdanie 
roczne z wykonania budżetu gminy Płośnica za 2016 rok 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego 
instytucji kultury i informacją o stanie mienia Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania. 

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu pro-
gnozowane dochody w wysokości 23 568 370,66 zł zreali-
zowano na poziomie 103,48% w kwocie 25 815 506,86 zł, 
z tego dochody bieżące 24 309 977,65 zł, dochody mająt-
kowe 1 505 529,31 zł. 

Planowane wydatki w wysokości 27 062 440,85 zł. zre-
alizowane zostały w 91,72% w kwocie 24 820 921,98 zł, 
z tego wydatki bieżące 19 850 599,54 zł, wydatki mająt-
kowe 4 970 322,44 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 
wyniosło 89,82% kwoty planowanej, a ich udział w wydat-
kach ogółem 20,02%.

W maju bieżącego roku gmina rozstrzygnęła przetarg 
na wykonawcę prac brukarskich na placu OSP w Płośnicy. 
Koszt inwestycji 68 726,25 zł. Postawione zostały dwa nowe 
maszty. Podczas uroczystości 90 lecia OSP Płośnica otrzy-
mała nowoczesny lekki samochód ratowniczo-gaśniczy 
Peugeot Boxer, który otrzymaliśmy przy wsparciu Powiatu 
Działdowskiego. 

Obchody Gminnego Dnia Strażaka w Gminie Płośnica 
obchodzono 10 czerwca, miały one bardzo uroczysty 

przebieg, gdyż zbiegły się z Jubileuszem 100-lecia powsta-
nia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Łęcku. Podczas 
uroczystości odznaczono i wyróżniono zasłużonych stra-
żaków z jednostek Gminy Płośnica. Najwyższym odzna-
czeniem „Złotym Znakiem Związku” został uhonorowany 
Prezes jednostki OSP Wielki Łęck Kazimierz Cybulski, 
który przez 46 lat kultywuje tradycje i  dorobek swojej 
jednostki, a za swój cel życiowy uznał niesienie ratunku 
i pomocy bliźniemu.
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„Miłość w rodzinie nigdy nie zginie” 
Festyn w Skurpiu z okazji Dni Rodziny

„Miłość w rodzinie nigdy nie zginie” pod takim hasłem 
4  czerwca br. w  miejscowości Skurpie obchodzone by-
ły Gminne obchody XIX Warmińsko-Mazurskich Dni 
Rodziny. Niedzielne popołudnie było okazją do wspólnego 
wyjścia i spędzenia wolnego czasu. Organizatorem rodzin-
nego festynu był Wójt Gminy Płośnica oraz Gminna Komi-
sja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Otwierając imprezę Wójt Gminy Krzysztof Groblewski na-
wiązał do hasła podkreślając, że rodzina jest ostoją, przysta-
nią i wsparciem na dobre i złe. W intencji licznie zgromadzo-
nych rodzin Mszę Świętą odprawił ks. Kanonik Mirosława 
Culepa Proboszcz Parafii Turza Wielka. Na uczestników 
czekały liczne atrakcje. Najmłodsi korzystali ze zjeżdżalni, 
chętnie nadstawiali do malowania buźki, zajadali się lodami 
i watą cukrową oraz przez cały czas bawili się na wyjątkowo 

bogato wyposażonym placu zabaw, na którym dodatkowo 
instruktorki z GCKiB uatrakcyjniały dzieciom pobyt po-
przez prowadzenie zabaw. Dla wszystkich chętnych przy-
gotowano liczne konkurencje sportowe, w których można 
było wygrać wiele atrakcyjnych nagród. W między czasie 
można było posilić się zupką, upiec kiełbaski na ognisku, 
wypić kawę i skosztować pysznych ciast, które przygotowały 

mieszkanki  Skurpia. Festyn zakończył  się losowaniem 
nagrody głównej, którą był rower. Szczęśliwym posiadaczem 
nagrody głównej została mieszkanka Skurpia. Organizatorzy 
składają podziękowanie Radzie Sołeckiej, Radnemu, miesz-
kańcom wsi, pracownikom GCKiB w Płośnicy za zaangażo-
wanie i pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu rodzin-
nego festynu oraz wszystkim uczestnikom, którzy w miłej 
i wesołej atmosferze spędzili swój wolny popołudniowy czas.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
wręczają nagrody uczestnikom konkurencji sportowych. Fot. arch. UG w Płośnicy

Nowy wizerunek świetlicy w Małym Łęcku.  
Fot. arch. UG w Płośnicy

Podczas festynu niezapomniano o atrakcjach dla najmłodszych.  
Fot. arch. UG w Płośnicy

Świetlica w Małym Łęcku wkrótce będzie wyposażona w 7 stanowisk 
komputerowych. Fot. arch. UG w Płośnicy

Dobiegły końca prace budowlane w świetlicy w Małym Łęcku w ramach projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu 
Społecznemu na terenie Gminy Płośnica, poprzez rozbudowę infrastruktury socjalnej, dofinansowanego RPO woj. 
Warm.-Maz. Zakończono w ramach tego samego projektu rozbudowę Centrum Aktywności Lokalnej w Zalesiu. Następ-
nym etapem będzie wyposażenie obiektów w sprzęt i uruchomienie zajęć. Planowany termin – II połowa września 2017 roku.
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Tymczasem w GOPS-ie…

Czym jest przemoc?
Pamiętaj przede wszystkim, że 

przemoc jest przestępstwem! 
Przemoc w rodzinie to zamierzone 

i wykorzystujące przewagę sił działanie 
przeciw członkowi rodziny, naruszają-
ce prawa i dobra osobiste, powodujące 
cierpienie i szkody. Przemoc w rodzi-
nie charakteryzuje się tym, że: 

1.  Jest intencjonalna. Przemoc jest 
zamierzonym działaniem człowieka 
i ma na celu kontrolowanie i podpo-
rządkowanie ofiary. 

2.  Siły są nierównomierne. W  rela-
cji jedna ze stron ma przewagę nad 
drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca 
silniejszy. 

3.  Narusza prawa i  dobra osobiste. 
Sprawca wykorzystuje przewagę siły 
– narusza podstawowe prawa ofiary 
(np. prawo do nietykalności fizycz-
nej, godności, szacunku itd.). 

4.  Powoduje cierpienie i ból. Spraw-
ca naraża zdrowie i  życie ofiary 
na  poważne szkody. Doświad-
czanie bólu i  cierpienia sprawia, 
że  ofiara ma  mniejszą zdolność 
do samoobrony.

Jeśli w Twoim otoczeniu znajdu-
je  się rodzina lub osoba, której sy-
tuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie 
i uważasz, że potrzebują one pomocy 
– ZGŁOŚ TO! Zarówno instytucje, 
jak i  osoby prywatne zauważające 
problem w  rodzinie mogą zgłosić 
wniosek o  podjęcie działań przez 
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY.

Zespół Interdyscyplinarny
Definicja pojęcia Zespołu Interdy-

scyplinarnego jest bardzo prosta. Otóż 
jest to grupa osób reprezentująca insty-
tucje i organizacje (tj. ośrodek pomocy 
społecznej, gminną komisję profilakty-
ki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych, Policję, oświatę, ochronę zdro-
wia, organizację pozarządową). W jej 
skład mogą również wchodzić kura-
torzy sądowi. Grupa ta podejmuje się 
współpracy w celu udzielenia pomocy 
osobie lub rodzinie doświadczającej 
przemocy.

Zadaniem Zespołu Interdyscypli-
narnego jest:
•	 diagnozowanie problemu przemocy 

rodzinie,
•	 podejmowanie działań w środowi-

sku zagrożonym przemocą w rodzi-
nie mającym na celu przeciwdzia-
łanie temu zjawisku poprzez pracę 
środowiskową,

•	 inicjowanie interwencji w  śro-
dowisku dotkniętym przemocą 
w rodzinie,

•	 rozpowszechnienie informacji o in-
stytucjach, osobach i możliwościach 
udzielania pomocy w  środowisku 
lokalnym, edukacja publiczna, 

•	 inicjowanie działań w  stosun-
ku do  osób stosujących przemoc 
w rodzinie,

•	 realizowanie procedury Niebieskiej 
Karty.

Niebieska Karta
Jest to procedura, której celem jest 

zatrzymanie przemocy. Początkiem 
procedury jest założenie Niebieskiej 
Karty A. Można to  zrobić podczas 
interwencji policji w domu – policja 
ma  obowiązek taką kartę założyć 
podczas zdarzenia. Można też udać się 
osobiście na posterunek i tam policja 
również ma obowiązek założyć Niebie-
ską Kartę. Oprócz policji w przypadku 
podejrzenia stosowania przemocy 
w  rodzinie Niebieską Kartę zakłada 
również:
•	 ośrodek pomocy społecznej,
•	 placówka oświatowa – szkoły, przed-

szkola,

•	 placówka służby zdrowia –  przy-
chodnie, szpitale,

•	 gminna komisja profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholo-
wych.

Przy założeniu Niebieskiej Karty 
A  osoba pokrzywdzona otrzymuje 
formularz o nazwie Niebieska Karta B 
z informacjami gdzie dodatkowo może 
otrzymać pomoc.

Po  założeniu Niebieskiej Karty  A 
przez służby, karta jest przekazywana 
do Zespołu. Po zapoznaniu się z kartą 
Zespół zaprasza osobę doznającą prze-
mocy na spotkanie, na którym wspól-
nie z osobą pokrzywdzoną buduje plan 
pomocy dopasowany do  jej potrzeb 
oraz jest uzupełniana Niebieska Karta 
C. W planie pomocy może znaleźć się 
np.  monitoring sytuacji rodzinnej 
przez dzielnicowego lub pracownika 
socjalnego, pomoc materialna, pomoc 
psychologiczna, pomoc prawna, zło-
żenie wniosków do sądu. W kolejnym 
etapie zespół wzywa osobę, co do któ-
rej istnieje podejrzenie stosowania 
przemocy na rozmowę dotyczącą kon-
sekwencji stosowania przemocy oraz 
uzupełniania jest Niebieska Karta D. 
Po  przeprowadzeniu rozmów z  oso-
bami których dotyczy Niebieska Karta 
realizowany będzie „plan pomocy”.

Niebieska linia
„Niebieska Linia” oferuje pomoc oso-
bom doznającym przemocy, świad-
kom przemocy oraz osobom poszu-
kującym informacji na temat zjawiska 
i sposobów przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.

SIEDZIbA ZESPOŁU 
INTERDYSCYPLINARNEGO 

W GMINIE PŁOŚNICA:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Lipowa 5, 13-206 Płośnica
Kontakt telefoniczny: 23 696 80 36  

lub 23 696 85 95 (oraz 96 i 97)  
od poniedziałku do piątku 

w godz. 7:30 – 15:30

Funkcję Przewodniczącego Zespołu pełni  
Anna Lech – pracownik GOPS w Płośnicy

Nie stój z boku! Reaguj na PRZEMOC!

801 120 002
Infolinia czynna od pon. do sob.  

w godzinach 8:00 – 22:00,  
w niedzielę i święta w godz. 8:00 – 16:00.

Telefoniczny dyżur prawników: 
tel. 22 666 28 50

e-mail: niebiskalinia@niebieskalinia.info
skype: pogotowie.niebieska.linia
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Przydatne informacje

SZANOWNI RODZICE!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płośnicy uprzejmie informuje, iż dnia 30.06.2017 r. upływa termin realizacji 
decyzji administracyjnych wydanych w sprawie dożywiania uczniów w szkołach. Kontynuacja dożywiania nastąpi 
w miesiącu wrześniu 2017 r.

W celu objęcia gorącym posiłkiem jak największej liczby uczniów oraz sprawnego przeprowadzenia weryfikacji sytuacji 
dochodowej rodzice, których dzieci zainteresowane są kontynuacją dżywiania, proszeni są o kontakt z pracownikami 
socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy i złożenie wniosku w tej sprawie wraz z kompletem 
dokumentów do dnia 31.07.2017r.

Począwszy od 1 sierpnia 2017 r. bę-
dzie można ubiegać się o świadczenia 
wychowawcze (500+) na okres świad-
czeniowy 2017/2018. W  związku, 
z planowanymi zmianami w ustawie 
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pań-
stwa w wychowywaniu dzieci, wnio-
ski będzie można pobrać pod koniec 

lipca 2017  r. Planowane są  również 
zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 
2003  r. o  świadczeniach rodzinnych, 
które umożliwią złożenie wniosku 
o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 
2017/2018 także od 1 sierpnia 2017 r. 
Szczegółowe informacje na temat wnio-
sków, obowiązujących terminów do ich 

złożenia oraz dokumentów niezbęd-
nych do ustalenia uprawnień będą za-
mieszczane na na tablicach ogłoszeń 
oraz na stronach:
www.gopsplosnica.bip.net.pl

www.bip.plosnica.pl

www.plosnica.pl

Świadczenia wychowawcze (500+) i zasiłki rodzinne

W naszej gminie można uzyskać 
bezpłatnie pomoc praWną 

Radca prawny  
mgr Piotr Żuchowski  

przyjmuje w co drugą środę 
od godz. 11:30

Radca prawny  
mgr Mirosław Konieczny 

przyjmuje w co drugi czwartek 
od godz. 9:00

Bardzo prosimy przed ewentualną 
wizytą zadzwonić do Urzędu 
w celu ustalenia dostępności  

Radcy Prawnego  
tel. 23 696 80 08

ośrodek zdroWia W płośnicy  
pracuje w godzinach:

7:30 ‒15:15 (pon. - pt.) 
16:00 ‒18:00 (pon. i śr.)

16:30 ‒18:00 (wt., czw. i pt.)

tel. 23 696 80 25
Dzieciaki z Punktu Przedszkolnego „Promyczek” w Wielkim Łęcku. Fot. arch. GCKiB w Płośnicy

Gminny przegląd piosenki 
przedszkolnej

1 2 3 śpiewaj Ty!… gminny przegląd piosenki przedszkolnej zorganizowało 
GCKiB w Płośnicy po raz pierwszy. Do Szkoły podstawowej im. H. Sienkiewicza 
w Niechłonionie przybyły dzieciaki z punktów przedszkolnych, oddziałów zero-
wych i klas pierwszych naszej gminy.
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Z życia GCKiB w Płośnicy

XXX Jubileuszowy Przegląd Niekłopotliwych Teatrów 
Nieprofesjonalnych – „Płośnickie Lato Teatralne”

Wszystko zaczęło  się od  grupy 
zapaleńców i  miłośników teatru, 
zespołu KRAM 86… –  wspomina 
Adam Radosz, założyciel i  twórca 
Płośnickiego Lata Teatralnego, który 
przez te 30 lat był wierny Płośnickim 
Przeglądom, wspierał je i brał w nich 
czynny udział. 

Wójt Gminy Płośnica Krzysztof 
Groblewski podczas otwarcia Jubi-
leuszowego przeglądu podziękował 
Adamowi Radoszowi za  jego wkład 
włożony w  tworzenie kultury naszej 
gminy, poświęcenie i wielkiego ducha 
teatru, którym co roku już od 30 lat 
dzieli się z Nami. 

Na  Jubileuszu mieliśmy zaszczyt 
gościć wiele osób, które współtworzy-
ły te przeglądy m.in. Romę Ludwicką, 
Barbarę Sroka, Darię Lisiecką, 
Krzysztofa Trzalkowskiego, Marka 
Żbikowskiego, Jarka Gresztę, Roberta 
Cyrtę, Annę Wasielewską, Zygmunta 
Mężykowskiego i  wielu miłośników 
teatru. Na uroczystość zostali zapro-
szeni poprzedni dyrektorzy GOK 
i byli Wójtowie naszej gminy, którzy 
również mieli swój wkład w tworzenie 
tych przeglądów.

Jest to  jedyny ogólnopolski prze-
gląd teatralny odbywający się na wsi, 
który przetrwał tak wiele lat. Warto 
kontynuować tę  tradycję, pomimo 
zmieniających się czasów, tendencji 
kulturowych i  zainteresowań mło-
dzieży, którą coraz trudniej odcią-
gnąć od  telefonów czy Internetu. 
Dla mieszkańców naszej gminy jest 
to okazja, by zobaczyć spektakle te-
atralne na  wysokim poziomie arty-
stycznym, bez konieczności wyjazdu. 
Organizatorzy GCKiB w Płośnicy mo-
gło liczyć na wsparcie Wójta Gminy 
Płośnica, Powiatu Działdowskiego, 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, wielu 
sponsorów i instytucji: OSP Płośnica, 
Szkoły podstawowej im. Ewy Szelburg-
-Zarembiny w  Płośnicy, Komendy 
Powiatowej Policji w  Działdowie 
i Lidzbarku. 

Wójt Gminy Płośnica Krzysztof Groblewski 
z dyr. Beatą Grędzińską składają podziękowania

Adam Radosz – otwiera „I Płośnickie Lato Teatralne” 
– sierpień 1987 rok. Fot. arch. GCKiB w Płośnicy

Grupa teatralna „Światło i cień” z Olsztyna. Fot. arch. GCKiB w Płośnicy

Happening uliczny Dotknij Teatru. Balonowe Smoki – animacje młodzieży. Fot. arch. GCKiB w Płośnicy
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Zdjęcie pamiątkowe z Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Fot. arch. UG w Płośnicy

„Dni Otwarte Funduszy Europejskich” w Gminie Płośnica

II Gminny Festiwal „Z piosenką weselej”
Piękna pogoda, wesoła atmosfera 

i śpiew towarzyszyły uczestnikom i słu-
chaczom podczas II Gminnego Festi-
walu Piosenki „Z piosenką weselej!”.

Laureaci przeglądu w kategorii „18+”.  
Fot. arch. GCKiB w Płośnicy

Jury w  składzie Wojciech Rozwa-
dowski i Andrzej Skała wyłoniło na-
stępujących laureatów:

w kategorii klas II–III:
I miejsce – Judyta Skuza
II miejsce – Seweryn Breski
III miejsce – Zuzia Pazera
wyróżnienie – Ania Maciejewska, 
Błażej Bagniewski, 
Laura Abramowska

w kategorii klas IV–VI:
I miejsce – Julia Karczewska
II miejsce – Aleksandra Jarzynka
III miejsce – Monika Mańka
wyróżnienie – Michał Borkowski, 
Rafał Świniarski, Aniela Czechrowska

w kategorii gimnazjum:
I miejsce – Julita Wiórgowska
II miejsce – Donata Hreczuch
III miejsce – Agata Franckiewicz

w kategorii dorośli:
I miejsce – Paulina Maciejewska
II miejsce – Zdzisław Siedliński
III miejsce – Anna Szczotka

II Gminny Festiwal Z piosenką we-
selej jest etapem eliminacji do Powia-
towego Przeglądu Piosenki Polskiej 
w  Działdowie organizowanym przez 
MDK Działdowo. Na uwagę zasługu-
je fakt, że w naszym przeglądzie biorą 
udział również dorośli.

Gratulujemy zwycięzcom!

Nasza Gmina

W  dniach 19 i  20 maja 2017 roku 
mieszkańcy Gminy Płośnica kolejny 
raz obchodzili „Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich”. W  tym roku zarówno 
dorosłym, jak i młodzieży towarzyszy-
ło hasło „Aktywnie spędź Dni Otwarte 
Funduszy Europejskich”. W  związku 
z tym z inicjatywy Wójta Gminy Płośnica, 
Krzysztofa Groblewskiego zostały zor-
ganizowane imprezy sportowe promu-
jące aktywne spędzanie wolnego czasu 
w obiektach sportowych wybudowanych 
w ramach dofinansowania ze środków 
UE w  ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na  l. 2007‒2014: 
Sali gimnastycznej w Niechłoninie i bo-
isku sportowym w Płośnicy. 

W pierwszym dniu, czyli 19 maja 
2017  r. w  hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w  Niechłoninie odby-
ły się Gminne Zawody Sportowe Szkół 
Podstawowych.

Wzięli w nich udział reprezentanci 
szkół podstawowych: w  Płośnicy, 
Wielkim Łęcku i w Niechłoninie. Pod-
czas drugiego dnia zostały zorganizo-
wane zawody drużyn samorządowych 
w piłce nożnej na boisku przy Szkole 
Podstawowej w Płośnicy. Rywalizowały 
4 drużyny: (Gmina Rybno, Starostwo 

Powiatowe w  Działdowie, Gmina 
Płośnica, Ośrodek Rehabillitacyjno- 
-Edukacyjno-Wychowawczy w Dział-
dowie). Zawodnicy wykazali się także 
dużą wiedzą na temat zrealizowanych 
projektów w  Gminie Płośnica. Bez-
konkurencyjna okazała  się drużyna 
z OREW Działdowo, która pokonała 
pozostałe drużyny zarówno w  roz-
grywkach sportowych jak i w quizie. 
Spotkanie uatrakcyjniały występy 
cherliderek oraz młodych, ale bardzo 
utalentowanych wokalistów ze Szkoły 
Podstawowej w  Płośnicy. Wszystkie 

drużyny oraz zawodnicy uczestniczą-
cy w  „Dniach Otwartych Funduszy 
Europejskich” otrzymali puchary, 
nagrody rzeczowe, upominki. „Dni 
Otwarte Funduszy Europejskich” 
to  również możliwość zobaczenia 
jak zmienia się nasze otoczenie dzię-
ki środkom unijnym. Wójt Gminy 
Płośnica Krzysztof Groblewski bar-
dzo dziękuje organizatorom, miesz-
kańcom oraz zaproszonym gościom 
za aktywny udział i mile spędzony czas 
podczas „Dni Otwartych Funduszy 
Europejskich” w Gminie Płośnica.
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Śladami historii…

Ocalić od zapomnienia
Kapliczki –  niewielkie budowle 

kultowe, miewają różnorodne for-
my, przed wojną występowały w na-
szej gminie jedynie w  katolickich 
parafiach, ale historia ustawiania 
figurek sięga aż średniowiecza, gdzie 
na  rozstajach dróg, polach, wsiach 
i cmentarzach, fundowano je zarów-
no z potrzeby serca, z pobożności, lub 
jako pokutę za grzechy. 

Do 3 razy sztuka… tak swoją opo-
wieść zaczął Zenek Zajdziński, na któ-
rego posesji znajduje się kolejna figurka 
przy trasie 544 w  naszej w  naszej 
gminie. 

W 1965 roku zamieszkał u Państwa 
Zajdzińskich ks. Józef Czartowski, 
z  uwagi na  brak lokum, pierwsze 
kroki po  przyjeżdzie do  Przełęka 
od przystanku PKS skierował do  ich 
domostwa. Dzięki jego namowie Jan 
Zajdziński, ojciec Zenona postanowił 
pobudować przy pomocy ks. Józefa 
figurkę obok skrzyżowania w  1965 
roku, ale na własnej posesji. Cokół wy-
konano z trzech ceglanych elementów, 
natomiast krzyż z lastryko zamówiono 
u kamieniarza w Lidzbarku Welskim. 
W  niedługim czasie tydzień po  po-
stawieniu, przyjechał funkcjonariusz 
Służb Bezpieczeństwa z  Działdowa, 
który zniszczył postawioną figurkę. 
Krzyż lastrykowy żona pana Jana 
Zajdzińskiego schowała na  strychu 
pod  podłogę. Rozrzucone elementy 
figurki leżały w sadzie przez wiele lat 
i czekały na lepsze spokojniejsze czasy. 

Natomiast tata Zenona Zajdzińskiego, 
Jan za nielegalną budowę figurki trafił 
na 48 godzin do aresztu. Dzieci Jana 
często zaglądały na strych z ciekawości 
i widziały ukryty pod podłogą krzyż, 
nie wiedziały dlaczego on tam leży.

W 1989 w związku z „ociepleniem” 
sytuacji politycznej tata Zenona zapra-
gnął z powrotem odbudować na swo-
jej posesji figurę-krzyż. I tak też zrobił 
stawiając z tych samych rozrzuconych 
po ogrodzie elementów i z przechowa-
nego na strychu krzyża figurkę.

Tym razem nikt już nie starał  się 
jej rozebrać, natomiast wyświęcił ją 
ks.  Kazimierz Śmigecki – ówczesny 
proboszcz parafii Przełęk.

Od 2000 roku znacznie wzrosło na-
tężenie ruchu samochodowego na dro-
dze 544, która była już w  fatalnym 
stanie technicznym. Doszło do kolizji 
drogowej nieopodal posesji Zenona 
Zajdzińskiego na skrzyżowaniu z dro-
gą do Przełęka, samochód ciężarowy 
roztrzaskał figurkę.

Kolejnym budowniczym figury, był 
jako następca swego ojca Jana, Zenon 
Zajdziński. Figurka stoi w tym stanie 
do chwili obecnej. Elementem stałym, 
jest krzyż lastrykowy z pasyjką. Jednak 
to  nie koniec zawirowań w  dziejach 
przydrożnej figurki… podczas prze-
budowy drogi 544 okazało się, że  jej 
posadowienie kłóci  się z  koncepcją 
budowy drogi, jednak dzięki właści-
wej postawie ludzi odpowiedzialnych 
za  przebieg drogi, udało  się wkom-
ponować ją  w  nowo powstały ciąg 
komunikacyjny.

Kolejną figurkę mijamy tuż przy 
stacji CPN w Przełęku, jest ona słabo 
widoczna z drogi, ale możemy ją do-
strzec wyjeżdżając ze stacji tuż po pra-
wej stronie, poniżej poziomu drogi, 
wśród traw widoczny jest jeszcze szkie-
let ławeczki, przy której do niedawna 
kobiety śpiewały majowe. 

Otoczony drewnianym płotkiem, 
niezapominajkami i  bratkami, stoi 
metalowy krzyż na betonowym coko-
le. Wykonany jest techniką podobną 
do  wielu krzyży spotykanych w  na-
szej gminie: spawany z  ozdobnych 
prętów z  zaokrąglonym daszkiem, 

malowanym zazwyczaj w  kolorze 
srebrnym lub złotym. Figurka powsta-
ła w  latach 1986‒1988, wybudował 
ją Jan Miranowski, zagląda tam Pani 
Honorata Mikczyńska. 

Zbaczając z  głównej trasy kieru-
jemy  się polną drogą do  dawnego 
majątku Bagińskich na Przełęku tzw. 
Szlacheckim, gdzie jeszcze kilka lat 
temu widoczna była na  horyzoncie 
ogromna murowana owczarnia z czer-
wonej cegły (do 39 roku część majątku 
von Bodienów z Gródek), teraz dach 
z czerwonej dachówki pod ciężarem 
lat zawalił się i przykrył budynek, który 
stoi nadal. 

Przed wjazdem do wsi, w głębokiej 
drodze na skarpie pośród bzów ukryta 
jest prawdopodobnie najstarsza figura 

Figurka na posesji Zenona Zajdzińskiego.  
Fot. arch. GCKiB w Płośnicy

Najstarsza figura w Przełęku, ufundowana przez 
Zofię Bagińską. Fot. arch. GCKiB w Płośnicy

Krzyż przy stacji paliw w Przełęku.   
Fot. arch. GCKiB w Płośnicy
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Wójcik), natomiast kolejne lata uczęsz-
czała już do  tzw. niemieckiej szkoły 
w Przełęku przy szosie (teraz jest tam 
świetlica wiejska).

Ostatnia figurka w okolicy Przełęka 
jest posadowiona na  ziemi państwa 
Wójcik, pobudował ją  Władysław 
Wójcik na prośbę proboszcza, podczas 
wyświęcania pól. W jednym z 3 okie-
nek widoczna jest figurka Matki 

Śladami historii…

w tej okolicy. Widoczne ślady: słoiki 
z wyblakłymi kwiatami, zmurszałe wa-
zony, świadczą o tym, że było to miej-
sce odwiedzane przez okolicznych 
mieszkańców.

Z  opowiadań Pani Kunegundy 
Maciejewskiej z Przełęka dowiaduje-
my się, że inicjatorką budowy w tym 
miejscu figurki była ostatnia dziedzicz-
ka z  rodu Bagińskich – Zofia, która 
po 1945 roku ufundowała na miejscu 
dawnego cmentarza cholerycznego 
murowaną figurę w intencji zmarłych, 
z napisem „Przebacz Panie, przebacz 
ludowi swojemu”. Na  zlecenie Zofii 
figurę pobudował Tadeusz Lech. Warto 
nadmienić przy okazji o dwóch szko-
łach w Przełęku (widoczne są na ma-
pach z I wojny).

Kunegunda Maciejewska naukę 
w  pierwszej klasie pobierała jeszcze 
w „polskiej szkole” w Przełęku Szla-
checkim (teraz gospodarstwo państwa 

Kapliczka postawiona na prośbę ks. K. Śmigieckiego.  
Fot. arch. GCKiB w Płośnicy

Boskiej, całość otoczona modrzewiami 
i masywnym płotkiem, konstrukcją zaś 
nawiązuje już do współczesnych figu-
rek przydrożnych. 

Jeśli znacie Państwo ciekawe 
historie związane z  figurkami w  na-
szej gminie, bardzo prosimy piszcie: 
kapliczkiplosnica@gmail.com. 

Na naszych oczach odchodzą kolejne 
tradycje. Zwyczaj spotykania się i śpie-
wania przy figurkach „majowego” kul-
tywowany do niedawna, jest obecnie 
kontynuowany w  niewielu miejsco-
wościach, już niemal w  całej naszej 
gminie nie odprowadza się zmarłych 
do  figurki. Nie pozwólmy, by  histo-
ria powstania naszych kapliczek też 
odeszła w zapomnienie.

Serdeczne podziękowania należą się 
Panu Wiesławowi Rucińskiemu za po-
moc w zebraniu informacji.

Oprac. Beata Grędzińska

 NAJbLIżSZE WYDARZENIA
•	 Wycieczka kulturalna do Torunia i Ciechocinka.

•	 Przegląd Orkiestr Dętych im. Jana Wiśniewskiego w Płośnicy.

•	 „Święto Plonów” z wystawą rolniczą.

•	 Konkurs Plastyczny „Pocztówka z wakacji”.

•	 Koncerty Kameralne Pro Musica Antiqua.

•	 Jesienny Turniej Badmintona dla Kobiet.

•	 Zawody wędkarskie.

•	 Turniej tenisa stołowego.

•	 Spotkanie Klubu Lokalnych Twórców.

•	 Spotkanie malarzy z powiatu działdowskiego – „Mazurskie Mallaria”.

•	 „Teatralny tour de Pologne” – wyjazd do teatru muzycznego w Gdyni.

•	 Akcje Narodowe Czytanie z GCKiB.

•	 Tydzień Promocji GCKiB w szkołach naszej gminy.

•	 „Bicykluj z Nami Aktywnymi Obywatelami” – młodzieżowy rajd rowerowy.

•	 „Seniorada 2017” – spotkanie integracyjne klubów seniora z powiatu działdowskiego.
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Sportowo i rekreacyjnie w naszej gminie

Rozgrywki tenisa stołowego to ko-
lejny turniej, który odbył się w gmi-
nie Płośnica w ramach realizowanego 
programu sportowo-rekreacyjnego 
dla mieszkańców. W  sobotę, 
18  marca  br. w  sali gimnastycznej 
w  Płośnicy odbył  się po  raz szósty 
drużynowy Turniej Tenisa Stołowe-
go Drużyn Sołeckich o Puchar Wójta 
Gminy Krzysztofa Groblewskiego.

W  turnieju udział wzięło 6 dru-
żyn reprezentujących sołectwa: 
Gródki, Skurpie, Wielki Łęck, Płośni-
ca, Murawki i Przełęk. Pięciokrotni 

W sobotę 29 kwietnia 2017 roku, 
aby wyłonić mistrza po  raz szósty 
spotkały się drużyny sołeckie z gminy 
Płośnica na turnieju piłki siatkowej.

W  zawodach uczestniczyli siat-
karze z Gralewa, Płośnicy, Małego 
Łęcka i Skurpia. Po rozegraniu me-
czów każdy z każdym po raz kolej-
ny turniej ukończyli niepokonani 
zawodnicy z Gralewa i tym samym 
obronili tytuł gminnego mistrza 
piłki siatkowej. Drużyna ze Skurpia 
w  ostatnim secie po  wyrównanej 
walce uległa reprezentacji Gralewa 
i zakończyła turniej na drugim miej-
scu. Drużyna z Małego Łęcka, nie-
siona wspaniałym dopingiem swo-
jego fan klubu zajęła trzecie miejsce. 

Natomiast 6 punktów zapewniło 
zawodnikom ze Skurpia trzecią lokatę. 
•	 Gródki: P. Siarniak, R. Samek, 

R. Dawidowski
•	 Murawki: D. Sowiński, 

P. Dąbrowski, K. Dąbrowski
•	 Skurpie: M. Kania, P. Szczotka, 

Sz. Kania
•	 Wielki Łęck: J. Rostkowski, 

K. Groblewski, D. Płoskoński
•	 Płośnica: S. Beksa, A. Stempka, 

K. Płoskoński
•	 Przełęk: D. Czartowski, 

G. Czartowski, J. Czartowski.

Tenisiści z Gródek najlepszą drużyną w gminie Płośnica

Gminny Turniej badmintona Kobiet

Krystian Zakrzewski najlepszy Gralewo na podium

Uczestnicy rozgrywek w tenisie stołowym.  
Fot. arch. UG w Płośnicy

Zawody wędkarskie. Fot. arch. UG w Płośnicy

Pamiątkowe zdjęcie siatkarzy i organizatorów.  
Fot. arch. UG w Płośnicy

8 kwietnia 2017 br. została roze-
grana 2 kolejka Gminnego Turnieju 
Badmintona Kobiet o  Puchar 
Wójta Gminy Płośnica Krzysztofa 
Groblewskiego.

Wyrównana walka przy siatce spra-
wiła, że  dopiero wynik ostatniego 
meczu decydował o podium. Dwie za-
wodniczki z Gródek, Justyna Wisińska 
i Jolanta Urbańska zdobyły po 17 punk-
tów. Przy remisie w bezpośrednim spo-
tkaniu o zwycięstwie Justyny Wisińskiej 
zdecydowała różnica małych punktów 
(+2). Trzecie miejsce zdobyła Krystyna 

Na łowisku w gospodarstwie rybac-
kim państwa Ossowskich odbyły się 
XIII Gminne Zawody Wędkarskie 
o  Puchar Wójta Gminy Krzysztofa 
Groblewskiego. Uczestniczyła w nich 
rekordowa liczba 31 wędkarzy z miej-
scowości: Murawki, Gralewo, Turza 
Mała, Płośnica, Rutkowice, Gródki, 
Wielki Łęck, Gruszka, Niechłonin 
i Jabłonowo.

zwycięzcy gminnych turniejów teni-
sowych z Murawek ulegli 2:1 pierwszej 
drużynie turnieju i zajęli drugie miejsce. 

Dzwonkowska z Gralewa. Pamiątko-
we puchary i dyplomy wręczyli Radny 
Gminy Krzysztof Kornelski i Krzysztof 
Płoskoński, którzy sędziowali mecze 
podczas turnieju.

Turniej badmintona kobiet. Fot. arch. UG w Płośnicy
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