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Powiatowe, gminne i parafialne  
Święto Plonów w Gminie Płośnica

Dożynki Powiatowo-Gminno-
Parafialne w Płośnicy zakończyły kolej-
ny rok ciężkiej pracy rolników Powiatu 
Działdowskiego. Były nie tylko okazją 
do świętowania, ale przede wszystkim 
okazją do wyrażenia wdzięczności 
i  szacunku dla pracujących na roli, 
którym zawdzięczamy codzienny 
chleb i możliwość czerpania owo-
ców z ich pracy.

Rolę Starostów dożynkowych 
pełnili Pani Anna Rosiak 
z  Płośnicy i  Mariusz 
Jarzynka ze Skurpia.

Sołectwa: Zalesie, Gralewo, Płośnica, 
Gródki, Skurpie, Przełęk, Mały Łęck, 
Prioma, Murawki, Brodowo, oraz 
Młodzieżowa Rada Gminy Płośnica 
zorganizowały niepowtarzalne stoiska 
ze smacznymi potrawami oraz przy-
gotowały piękne wieńce dożynkowe.

Wójt Gminy Płośnica w asyście 
Marszałka Województwa wręczył 
wyróżnienia rolnikom z  Gminy 

Płośnica.

www.facebook.com/gminaplosnicawww.plosnica.pl

www.facebook.com/gminnyosrodekkulturyplosnicawww.gokplosnica.pl
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Nasza Gmina

Inwestycje w drogi – priorytet gminy Płośnica

Odbiór drogi w Małym Łęcku.

Chodnik w Przełęku.

Nowa droga w Jabłonowie.

Przebudowa dróg przy zespole szkół w Gródkach.

Układanie kostki na placu przed remizą OSP w Jabłonowie.

Nowa droga w Niechłoninie.

Ukończono przebudowę drogi w Małym Łęcku. Na in-
westycję pozyskano środki z budżetu państwa, z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, 
a także z Powiatu Działdowskiego. Wykonano nawierzch-
nię z betonu asfaltowego, chodniki, zjazdy, zatoki autobu-
sowe i przejścia dla pieszych. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 918 335,28 zł, z  tego środki z Budżetu Państwa 
to 459 167,00 zł, a pomoc finansowa Powiatu Działdowskiego 
229 584,00 zł, wkład własny Gminy Płośnica: 229 584,28 zł.

Trwa przebudowa dróg w Gródkach na działce nr 79/34 
tj. na osiedlu bloków i Zespołu Szkół. Wartość inwestycji 
to ponad 690 tys. Środki na ten cel pochodzą głównie z na-
szego budżetu, a w części stanowiącej 81 000 zł z Powiatu 
Działdowskiego. 

W całości ze środków własnych budżetu gminny przebu-
dowano drogi w Niechłoninie, Gralewie oraz Jabłonowie. 
Wartość tych zadań to  łącznie 455 789,00  zł. Oddano 
do użytku chodniki przy drogach gminnych w Przełęku, 
Niechłoninie i Turzy Małej. Całkowity koszt budowy chod-
ników to 202 817,37 zł.

Inwestycje to strategiczna i priorytetowa działalność gminy Płośnica. Piszemy o nich na łamach 
„Wieści” w każdym wydaniu. A jest o czym pisać – z 43 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 
9 milionów 800 tys. złotych, zaplanowanych na ten rok w budżecie gminy, część została ukończona 
i służy mieszkańcom, a pozostałe znajdują się w fazie realizacji. 
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Dbamy o ochronę środowiska

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Turzy Małej.

Instalacja fotowoltaiczna przy stacji uzdatniania wody w Płośnicy. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OSP Wielki Łęck.

Wymiana rur azbestowych – wodociąg Płośnica ul. Dworcowa.

W czerwcu tego roku zakończyła się budowa 3 elektrowni 
fotowoltaicznych.

To nowatorskie rozwiązania. Dzięki odnawialnym źró-
dłom energii dbamy o nasze środowisko oraz uzyskamy 
niższe koszty utrzymania obiektów: oczyszczalni ścieków 
w Płośnicy stacji uzdatniania wody w Jabłonowie i Płośnicy. 
Działanie dofinansowane zostało z  UE w  ramach RPO 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Całość inwestycji 
wyniosła 763 960,70 zł z czego 516 799,00 zł to dofinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
pozostała kwota 221 160,70 zł to  środki własne Gminy.

Przed nami realizacja bardzo ciekawego projektu gran-
towego dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w wysokości 20 000, 00 zł. Powstaną 3 tematyczne 
ścieżki ekologiczne: w Wielkim Łęcku „trasa miododajna”, 
w Małym Łęcku przy świetlicy ścieżka „wabimy motyle”, 
a w Jabłonowie wokół boiska ścieżka „chronione gatunki”. 
Nasadzone zostaną różne gatunki roślin, ustawione ławki 
i kosze oraz tablice informacyjne. To nie tylko nowa szata 
dla naszych wsi, lecz także edukacja o znaczeniu owadów 
dla równowagi ekosystemu.

Na ukończeniu jest głęboka termomodernizacja budyn-
ków użyteczności publicznej w naszej gminie. Odebrane 
zostały już prace w świetlicy w Turzy Małej oraz remizach 
OSP: w Niechłoninie, Wielkim Łęcku i Płośnicy. Niebawem 
zakończy  się też termomodernizacja Ośrodka Zdrowia 
w Płośnicy. Prace polegały na modernizacji bądź instalowa-
niu systemów grzewczych, dociepleniu ścian, stropodachów, 
wymianie okien. Oprócz osiągniętej efektywności energe-
tycznej budynki uzyskały także nowy wygląd, który znacznie 
poprawia wizerunek miejscowości. Wartość tego projektu 
to 1 672 274,00 zł, dofinansowanie UE: 1 226 640,84 zł.

Należy wspomnieć o budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
w Wielkim Łęcku. Długo czekaliśmy na dofinansowanie 
ze środków UE. Inwestycja została rozpoczęta. Wykonawcą 
jest Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane.

Całość inwestycji to 2 866 012,34 zł, z tego dofinansowa-
nie z PROW 1 419 555,00 zł. Prawie 400 tys. zł Gmina prze-
znaczyła na modernizację sieci wodociągowych: wymianę 
rur azbestowych na ul. Dworcowej w Płośnicy, budowę wo-
dociągu na wybudowaniach w Małym Łęcku, modernizację 
wodociągu w Płośnicy.
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Gmina Płośnica inwestycjami stoi – na dofinansowanie czekają projekty
•	 Rozbudowa i wyposażenie świetlic w Jabłonowie i Rutkowicach – 700 000,00 środków z PROW.

•	 Przebudowa drogi na osiedlu mieszkaniowym w Gródkach.

•	 W przyszłym roku zostaną zagospodarowane działki gminne: nr 864 w Niechłoninie oraz nr 328 w Płośnicy.

•	 Złożyliśmy kolejne projekty termomodernizacyjne w ramach Programu Regionalnego.

•	 Aplikujemy o środki na przebudowę dróg w ramach Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2019.

Nasza Gmina

Infrastruktura turystyczna i sportowa

W Wielkim Łęcku powstanie m.in. boisko do siatkówki plażowej i plac zabaw. W Gródkach powstanie m.in. siłownia zewnętrzna i stoły do gier w plenerze.

Projekt sali gimnastycznej w Wielkim Łęcku (wewnątrz). Projekt sali gimnastycznej (widok z zewnątrz).

Wielki Łęck niebawem wzbogaci się o wspaniałe miejsce 
rekreacji i wypoczynku, prace są w zaawansowanej fazie. 
Na działkach nr 379/2 i 382 w Wielkim Łęcku powstanie bo-
isko do siatkówki plażowej, plac zabaw, siłownia terenowa, 
altana i ławeczki. To także efekt dofinansowania z PROW 
w wysokości ponad 134 000,00 zł. Pozostałe środki w wys. 
81 000,00 zł pokryje gmina.

Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało budo-
wę otwartych stref aktywności w Gródkach i Niechłoninie. 

Powstaną dwie wielofunkcyjne plenerowe strefy, zawiera-
jące takie elementy jak: urządzenia siłowni zewnętrznej, 
ławeczki, plenerowe stoły do gier edukacyjnych: szachów, 
chińczyka oraz ping ponga, dodatkowo w Niechłoninie wy-
budowana zostanie wiata rowerowa oraz ogrodzenie. Całość 
inwestycji w tych dwóch lokalizacjach to ponad 110 tys. zł, 
z czego dofinansowanie Ministerstwa to 50 000,00 zł.

Wykonana została także dokumentacja na budowę sali 
gimnastycznej w Wielkim Łęcku.
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W Gródkach w budynku po byłym gimnazjum powstaje 
Klub Senior+. W tej chwili trwa część inwestycyjna. Na par-
terze budynku przebudowywane są pomieszczenia, gdzie 
powstają: sala spotkań dla Seniorów, sala do fizjoterapii, 
pomieszczenie kuchenne, łazienki i szatnia. Wybudowany 
zostanie także podjazd dla osób niepełnosprawnych. Roboty 
budowlane kosztować będą 190 000,00 zł. Prace mają po-
trwać do końca listopada. Następnie Klub zostanie wyposa-
żony i od początku roku 2019 można będzie ruszać z dzia-
łaniami dla seniorów. Całość utworzenia Klubu Senior+ 
zamknie się kwotą 210 500,94 zł w tym 150 000,00 sta-
nowi dotacja z budżetu państwa z Programu Ministerstwa 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Trwają przygotowania do zagospodarowania 
pierwszego piętra budynku do działań socjalnych.

W naszej gminie powstanie nowy ośrodek kulturalny: 
Dom Pracy Twórców. Niebawem rozpoczną się prace bu-
dowlane. Ciekawostką jest, że będzie to budynek po byłych 
magazynach, sąsiadujący bezpośrednio z Urzędem Gminy. 
Obecnie obiekt nie zachęca swoim widokiem. Mamy na-
dzieję że do czerwca przyszłego roku, bo tyle potrwają pra-
ce budowlane, zmieni się to i będziemy mogli podziwiać 
ten budynek w całkowicie odmienionym wydaniu. To ko-
lejny projekt dofinansowany z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
Całkowita wartość projektu wynosi 2 423 408,91 zł, z cze-
go dofinansowanie z UE: 1 896 896,00 zł. W następnych 
„Wieściach” będziemy na pewno informować Państwa o po-
stępie prac przy budowie Domu Pracy Twórców. Uchylimy 
też „rąbka tajemnicy” o jego wyposażeniu, które wchodzi 
w zakres projektu i jest imponujące.

Klub Senior+ w Gródkach

Powstanie Dom Pracy Twórców

W budynku byłego gimnazjum powstaje Klub Senior+

W tym budynku będzie m.in. sala do fizjoterapii.

W niedalekiej przyszłości – Dom Pracy Twórców.

Nasza Gmina | 5Nr 2/2018 | 



Nasza Gmina

Szkolenie w Lizbonie

Multipracownie w naszych szkołach

Wójt Gminy Płośnica z Przewodniczącym Rady Gminy wręczył najzdolniejszym uczniom naszej gminy nagrody za wysokie osiągnięcia m.in. w nauce i sporcie.

Szkolenie trwało od 9 lipca 2018 do 10 sierpnia 2018 roku.

Pomieszczenie w SP Płośnica, w którym powstanie multipracownia.

Realizujemy projekt pt. „Europejskie kompetencje ka-
dry dydaktycznej Gminy Płośnica”w  ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współ-
finansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego, 
na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. 
W dniach 9.07.2018–10.08.2018 roku, 51 nauczycieli naszych 
szkół wzięło udział w szkoleniu w Lizbonie w Portugalii. 
Była to okazja do wymiany poglądów, poznanie dobrej prak-
tyki za granicą, podniesienie własnych kompetencji zawo-
dowych, społecznych, językowych i kulturowych.

W trakcie szkolenia nauczyciele m.in.: wzmacniali umie-
jętności w zakresie stosowania metod i form sprzyjających 
rozwojowi budowania pozytywnych relacji dzieci z otocze-
niem, ponadto doskonalili swoje umiejętności i kompetencje 

„Modernizacja i  wyposażenie pracowni i  laborato-
riów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych 
na  terenie gminy Płośnica” – to milionowy projekt, do-
finansowany z  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego wartość 
to dokładnie 989 859,24 zł, z czego dofinansowanie UE sta-
nowi 811 684,00 zł. Przedmiotem projektu jest utworzenie 8 
nowoczesnych pracowni wraz z ich wyposażeniem. W każ-
dej szkole podstawowej powstanie wielofunkcyjne laborato-
rium językowe, informatyczne i matematyczne. W Płośnicy 
powstanie laboratorium do nauk przyrodniczych metodą 
eksperymentu, a w Gródkach i Niechłoninie multipracow-
nia do nauk przyrodniczych. Główne etapy projektu to prace 
budowlane w celu dostosowania pomieszczeń oraz zakup 
wyposażenia. Warto wspomnieć, że w Płośnicy laboratoria 
powstaną w nieużytkowanej wciąż części szkoły i ta część 
budynku zostanie zagospodarowana. W tym roku przepro-
wadzone zostaną przetargi w celu wyłonienia Wykonawców, 
natomiast prace przystosowawcze i wyposażenie planuje się 
przeprowadzić w okresie ferii zimowych 2019 r. 

z zakresu efektywnej komunikacji interpersonalnej z rodzi-
cami i uczniami.
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zaspokoił gusta zebranych słuchaczy. Jako kolejni wystąpili 
gospodarze, a więc Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP 
w Płośnicy z kapelmistrzem Piotrem Klonowskim na czele 
oraz Mażoretki GAMA Płośnica, które prowadzi niezmien-
nie od 1990 roku druhna Jadwiga Józefowicz. 

Na  podsumowanie przeglądu wręczono pamiątkowe 
statuetki będące rękodziełem druha OSP Płośnica Piotra 
Stempki.

Nasza Gmina

Pierwszy Honorowy Obywatel Gminy Płośnica

Przegląd orkiestr dętych im. Jana Wiśniewskiego

100-lecie OSP w Gralewie

Wójt Gminy Płośnica wręcza tytuł Honorowego Obywatela.

fot. „Moje Działdowo”. Mażoretki „GAMA” pod opieką Jadwigi Józefowicz.

Poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Płośnica.

5 czerwca 2018r. podczas Uroczystej Sesji Rady Gminy 
Płośnica, która odbyła  się w  Szkole Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w  Niechłoninie po  raz pierwszy 
w historii naszej Gminy wręczono, jako wyraz największe-
go wyróżnienia i uznania, tytuł „Honorowego Obywatela 
Gminy Płośnica”. Tę zaszczytną godność przyznano Pani 
Teresie Nowakowskiej – Radnej Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

Podstawą do nadania tytułu „Honorowego Obywatela 
Gminy Płośnica” była jednogłośnie podjęta 7 lutego 2018 r. 
przez Radę Gminy Płośnica Uchwała Nr XLII/311/6/2018. 
Z wnioskiem do Kapituły o nadanie tytułu „Honorowego 
Obywatela Gminy Płośnica” Pani Teresie Nowakowskiej wy-
stąpił Wójt Gminy Płośnica Krzysztof Groblewski.

Już po raz czwarty w Płośnicy odbył się Przegląd Orkiestr 
Dętych im. Jana Wiśniewskiego. Wszystko po to, by uczcić 
pamięć kapelmistrza zmarłego 30 czerwca 2011 roku.

Jako pierwsza zaprezentowała się Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku pod dyrek-
cją kapelmistrza Grzegorza Orłowskiego wraz z tańczącymi 
dziewczętami. Zespół w swoim koncercie wykonał utwory 
stanowiące szeroki przekrój gatunków muzycznych, czym 

Doniosła uroczystość nie mogła się odbyć bez uhono-
rowania druhen i  druhów najbardziej zaangażowanych 
w działalność ratowniczo-gaśniczą oraz całokształt pracy 
w ochronie przeciwpożarowej.

W uroczystości uczestniczyli radni, sołtysi, dyrektorzy 
i właściciele firm współpracujących z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Gralewie, a przede wszystkim delegacje straża-
ków z OSP Gminy Płośnica oraz Rybno. 
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Nasza Gmina

Dni z kulturą średniowiecza

Uwagę przykuwały ciekawe eksponaty.Dzieci i dorośli mogli skorzystać z wielu atrakcji.

8 lipca 2018 r. w Małym Łęcku mogliśmy obejrzeć nie-
zwykłe wydarzenie zatytułowane „Dni z kulturą średnio-
wiecza”.Gmina Płośnica wspólnie z  Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Płośnicy przygotowała projekt do Lokalnej Grupy 
Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy, którego 
celem było pozyskanie środków finansowych na organizację 
wydarzenia o takim charakterze.

średniowieczne”, składające się namiotu rycerskiego oraz 
wiaty biesiadnej.

Na powstałym obozowisku mogliśmy zobaczyć m.in. 
średniowieczne meble, sprzęt codziennego użytku oraz 
naczynia z  epoki średniowiecza. Najmłodsi wraz z  ro-
dzicami spróbowali swoich sił  m.in. w  pisaniu piórem 
gęsim, biciu monet. Mieszkańcy mogli również zagrać 

Głównym celem było przybliżenie kultury średniowiecza. 
Miejsce to nie było przypadkowe, gdyż w przeszłości Mały 
Łęck był wsią rycerską, która w 1422 roku należała do ry-
cerza Michała.

Na obozowisku mogliśmy zobaczyć m.in. średniowiecz-
ne meble, sprzęt codziennego użytku, naczynia z  epoki 
średniowiecza. To niezwykłe spotkanie stało się miejscem 
zabawy dla rodzin, jak również miejscem integracji społecz-
ności lokalnej. Wydarzenie zostało współfinansowane przez 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zaprosiliśmy Bractwo Rycerskie Zamku 
Lubawa, które ustawiło dla nas „Obozowisko 

w średniowieczny bilard, zbijak do orzechów, kulki i kręgle 
oraz szachy wikingów.

Na  obozowisku mogliśmy zobaczyć kuchnię średnio-
wieczną w której wypiekane były podpłomyki. Każdy z nas 
mógł wypróbować własne umiejętności w grze w kości, rzu-
cie podkową, podszewką, biegu w workach czy w hełmie.

Przygotowaliśmy również warsztaty: szycie sakiewek 
średniowiecznych (mieszki) oraz plecenie różańców śre-
dniowiecznych – paternoster. Dzięki takim wydarzeniom, 

możemy namacalnie przybliżyć naszym mieszkań-
com kulturę średniowieczną, ponadto stają się 

one doskonałym miejscem do integracji naszej 
społeczności.
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Organizacją imprezy finansowanej przez 
Powiat Działdowski zajęła się Działdowska 

Kuźnia Słowa z  Gminnym Centrum 
Kultury i Biblioteka w Płośnicy.

Było to wyjątkowe spotkanie, skie-
rowane do dzieci, podczas któ-

rego odbyła się promocja to-
miku wierszy lokalnej poetki 

Anny Wandy Ludwiczak wyda-
nego przez Wójta Gminy Płośnica 
Krzysztofa Groblewskiego „Wier-

szowanki rymowanki”.
Ostatnie z tegorocznej serii Powia-

towych Wieczorów z Poezją, jednocze-
śnie pierwsze w Płośnicy, było wyjątko-

wym wydarzeniem.

Nasza Gmina

Powiatowe wieczory z poezją w Płośnicy
W  niedzielne popołudnie 12 sierpnia skwer 

im. Jana Wiśniewskiego w Płośnicy zgromadził 
wielu miłośników poezji z  całego powiatu. 
Przybyli  m.in. Sekretarz Gminy Płośnica 
Katarzyna Zakrzewska, Skarbnik Gminy 
Płośnica Anna Lempek, Przewodnicząca 
Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena 
Anczykowska oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Płośnica Jan Makowski.

Wiersze Anny Wandy Ludwiczak czy-
tała Olga Bończyk, a  dziecięcy repertu-
ar przygotowały dzieci z  sekcji wokalnej 
GCKiB w Płośnicy.

Najmłodsi z Gminy Płośnica przez cały ty-
dzień poprzedzający spotkanie na  skwerze, 
malowały prace z wykorzystaniem różnych 
technik plastycznych inspirowane wier-
szami z tomiku „Wierszowanki rymowan-
ki”. Z prac powstała na kolorowych 
latawcach wystawa, która 
zdobiła zaaranżowaną 
na to wydarzenie scenę.

Na  skwerze tego 
dnia można było rów-
nież podziwiać ob-
razy i piękne zdjęcia 
Anety Rozentalskiej.

Nasza Gmina | 9Nr 2/2018 | 



Śladami historii…

W gminie Płośnica pamiętamy o 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości

Na uroczystość przybyło wielu gości.

Pierwszy poczet sztandarowy składa kwiaty.

Pamiątkowe zdjęcie przed kącikiem wspomień.

Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny 
w  Płośnicy uczciła 100. rocznicę organizując: 24 kwiet-
nia „Turniej dla Niepodległej” (quiz historyczny połączo-
ny z  turniejem piłki nożnej) oraz 20 września „Bieg dla 
Niepodległej”, w którym uczestniczyli uczniowie, nauczy-
ciele, pracownicy Urzędu Gminy w Płośnicy a także miesz-
kańcy z terenu Gminy Płośnica. 

Szkoła Podstawowa w Płośnicy już od 40 lat ma swo-
jego patrona.

28 maja obchodziliśmy Święto Szkoły. 40 lat temu 
Szkoła Podstawowa w Płośnicy otrzymała imię Ewy 
Szelburg-Zarembiny.

Sztandar szkoły ufundował Komitet Rodzicielski 
działający wówczas w składzie: Pan Tadeusz Biernat – 
przewodniczący, Pan Zdzisław Bońkowski – zastępca, 
Pan Lech Bońkowski – sekretarz, Pan Jan Józefowicz – 
skarbnik. Sztandar z rąk Komitetu Rodzicielskiego ode-
brała ówczesna dyrektor szkoły Pani Halina Mroczek.
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Z życia GCKiB w Płośnicy

Dla GCKiB w Płośnicy wakacje to okres wytężonej pracy. Przeprowadziliśmy w każdej miejscowości naszej gminy festyn 
integracyjny „Odlotowy Dom Kultury – Hawajskie wakacje”. Organizowaliśmy warsztaty, happeningi kulturowe i wycieczki, 
m.in do Władysławowa (dla dzieci i młodzieży) oraz Torunia (dla dorosłych). Prowadziliśmy zajęcia w bibliotekach i domu 
kultury. Bardzo dużą popularnością cieszyły się tzw. „zgrane czwartki” – cykl spotkań dla dzieci, w których zamieniały się 
one w testerów gier planszowych.

Pracowite wakacje w GCKiB w Płośnicy
Z życia GCKiB w Płośnicy | 11Nr 2/2018 | 



Sportowo i rekreacyjnie w naszej gminie

AKTyWnIe I zDrOWO W GMInIe PłOŚnICA

zakończenie wędkarskiego Grand Prix

zapraszamy Na siłowNię!
CaL Zalesie – poniedziałek i piątek 19.00–22.00, sobota 10.30–13.30
CaL Mały łęck – wtorek i czwartek 17.00–20.00

przyjdź Na fitNess!
Zumba dla dorosłych – poniedziałek godz. 20.00 (sala sportowa w Płośnicy)
fitDance – środa godz. 19.00 i piątek godz. 17.00 (Mały Łęck)
fitness – czwartek godz. 20.00–21.00 (sala sportowa w Płośnicy)
seniorfit – wtorek godz. 10.30–11.30 i czwartek godz. 16.00–17.00 (GCKiB)

Klasyfikacja końcowa:
1. Grzegorz Dreszler 7,039 kg Rutkowice
2. Adam Dreszler 4,069 kg Rutkowice
3. Paweł Urbański 2,545 kg Gródki
4. Tadeusz Jabłoński 2,501 kg Gralewo
5. Krzysztof Kornelski 2,015 kg Gralewo
6. Patryk Szczotka 1,465 kg Skurpie

Pamiątkowe zdjęcie z ostatniej kolejki zawodów. Laureat III miejsca.

O G Ł O S Z E N I E

zapIsz sIĘ Na sZtuki waLki (sala sportowa w płośnicy)

kickoboxing – pon. godz. 17.30–20.00, czw. godz. 18.00–20.00, sobota godz. 16.00–18.00

mOŻEsz TEŻ Pograć (sala sportowa w płośnicy)

Badminton – wtorek godz. 18.00–20.00
tenis stołowy – środa godz. 18.00–20.00

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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