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LZS Włosień podczas eliminacji do Mistrzostw Dolnego Śląsk.
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Sprawa Gimnazjum we Włosieniu jest od dwóch lat gorącym tematem w Naszej
Gminie. Do 2013r. było prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu na mocy
porozumienia z dnia 10 sierpnia 1999r., i działało w ramach Zespołu Szkół Gimnazjalnych i
Ponadgimnazjalnych we Włosieniu. Jednak w 2012 roku Zarząd Powiatu Lubańskiego podjął
decyzję o likwidacji Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu i
przekazania Gimnazjum do prowadzenia Gminie Platerówka.
W tym samym czasie rozpoczęły się negocjacje

pomiędzy Gminą a Starostwem

Powiatem ponieważ na mocy porozumienia z 1999r. Powiat zażądał od Gminy Platerówka
zwrotu kosztów jakie Powiat dopłacił do Gimnazjum z własnego budżetu ponad środki
uzyskane na ten cel z budżetu państwa. Kwota była znaczna ok. 380 tys zł., ponieważ
subwencja oświatowa w związku z malejącą drastycznie liczbą uczniów zmalała, a koszty
stałe, tj. utrzymanie budynku, wynagrodzenia - rosły, dodatkowo doszły odprawy dla
nauczycieli. Aby zweryfikować poprawność wyliczeń powiatu w sierpniu 2013r. Wójt Gminy
i Zarząd powiatu podpisali porozumienie na mocy którego, powołano komisję do zbadania
poprawności wyliczeń kosztów prowadzenia Gimnazjum we Włosieniu w latach 2012-2013.
Ze strony Gminy w skład Komisji weszli: Skarbnik Gminy i pracownik księgowości a ze
strony Powiatu likwidator i Skarbnik Powiatu. Po kilkunastu dniach kontroli sporządzono
pisemny raport, w którym wskazano bezsporny stan zobowiązań Gminy Platerówka wobec
powiatu lubańskiego. Łączna bezsporna kwota zobowiązań wyniosła ostatecznie 378 tys.
378,29 zł. Takiej kwoty Gmina nie była w stanie jednorazowo zapłacić, dlatego Wójt Gminy
rozpoczął negocjacje z Zarządem Powiatu w sprawie ratalnej spłaty tej kwoty. Po wielu
negocjacjach

udało się podpisać bardzo korzystne porozumienie. Zarząd Powiatu rozłożył

kwotę zobowiązań Gminy wobec Powiatu za prowadzenie Gimnazjum za lata 2012-2013 na 4
raty do czerwca 2017r.
Subwencja oświatowa na utrzymanie Gimnazjum to kwota ok. 406 tys. zł. i wystarcza
zaledwie do wakacji, a na pozostałe miesiące utrzymania Gimnazjum -Gmina musi wyłożyć z
własnego budżetu ok. 200 tys. zł., ponieważ koszty faktyczne utrzymania Gimnazjum to
kwota ok. 580 tys. zł.
K.Halicki
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W lutym tego roku Wójt Gminy spotkał się z rodzicami dzieci Gimnazjalnych i z rodzicami
dzieci 6 klasy Szkoły Podstawowej w sprawie przyszłości Gimnazjum we Włosieniu. Celem
spotkania było uzyskanie opinii rodziców w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły
Podstawowej w Platerówce i Gimnazjum we Włosieniu.
Po przejęciu Gimnazjum we Włosieniu w sierpniu 2013r. Wójt Gminy powierzył
obowiązki Dyr. Gimnazjum Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej. Jednak powierzyć obowiązki
Dyr. można tylko na rok. Jeżeli nie uda się utworzyć Zespołu konieczne będzie
przeprowadzenie konkursu na nowego Dyr. Gimnazjum i utworzenie nowego stanowiska
obsługi sekretariatu oraz księgowego w Gimnazjum we Włosieniu. Wiąże się to z ogromnymi
kosztami, na które Nas nie stać. Tworzenie nowej dyrekcji i obsługi w gimnazjum, gdzie uczy
się 48 uczniów byłoby ekonomicznym szaleństwem. Takich form nie robi się nawet w bardzo
bogatych krajach, a co dopiero u Nas. W szczerej dyskusji Wójt nie ukrywał, że taka sytuacja
doprowadzi w przeciągu 2 lub 3 lat do finansowego krachu i stracie gimnazjum. Że to byłaby
katastrofa dla Naszych dzieci nikt nie miał wątpliwości. Wójt wyjaśnił, że Zespół jest dużo
tańszy, bo będzie jedna dyrekcja i jedna księgowość, a nie osobna dyrekcja z księgowością w
Platerówce i osobna dyrekcja z drugą księgowością we Włosieniu. Wyliczenia księgowe
Urzędu mówią o oszczędnościach min. 47 tys zł. rocznie. W rzeczywistości oszczędności są
dużo większe. Dwóch dyrektorów, dwie księgowe, dwie osoby obsługi sekretariatu
oznaczałoby podwójne delegacje np. na szkolenia, wyjazdy do kuratorium nie można
wykluczyć zwolnień lekarskich i zastępstwa, podwójne programy komputerowe, licencje. W
spotkaniu uczestniczyło 17 rodziców. Za utworzeniem Zespołu głosowało 16 rodziców, jeden
głos wstrzymujący. Aby uniknąć sytuacji, że na terenie Gminy są dwie dyrekcje Wójt gminy
przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej w
Platerówce i Gimnazjum we Włosieniu. Projekt uchwały Wójt złożył w Biurze Rady w dniu
18 lutego 2014r. Przewodniczący Rady Gminy zwołał sesje na dzień 25 lutego 2014r. i w
związku z wyjazdem przekazał prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącemu P. E. Niskiemu.
Jednak dzień przed sesją Wiceprzewodniczący Rady P. Niski złożył pismo, iż nie ma
możliwości przeprowadzenia sesji w związku z tym, że przebywa na urlopie. Wobec czego
tak ważna sesja się nie odbyła.
K. Halicki
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Gdy w 2013r. Zarząd Powiatu Lubańskiego podjął decyzję o likwidacji Zespołu Szkół
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych pojawiła się groźba, że wraz z tą decyzją ulegnie
likwidacji tzw. „górka”, wraz ze zwolnieniem personelu technicznego tj. przede wszystkim
pracowników z Naszej Gminy. To wtedy zawiązał się Komitet Obrony Szkoły w skład
którego weszli min: Radny Powiatu Lubańskiego Pan Stanisław Głowacz, przedstawiciele
pracowników, nauczycieli, Wójt Gminy. Dzięki zdecydowanej postawie komitetu udało się
odwieść Zarząd Powiatu od pozostawienia samych sobie budynków szkoły co w
konsekwencji doprowadziłoby do ich zniszczenia i powstania kolejnych ruin na terenie
Gminy. Należy docenić wysiłek Zarządu Powiatu, który przeznaczył prawie 2 mln zł. na
generalny remont budynku głównego byłej już szkoły zawodowej i 200 tys. zł wyłożył na
wyposażenie sal lekcyjnych i internatu. Wyremontowany obiekt robi wrażenie będąc w środku
ma się uczucie, że jest to nowy pięciogwiazdkowy hotel.
W nowym ośrodku znalazło prace już 9 osób z Gminy Platerówka, a uczniowie z
Gimnazjum korzystają z sali gimnastycznej Ośrodka. Zawsze przy tworzeniu się czegoś
nowego są obawy ale w tym przypadku zdecydowanie więcej jest plusów, przede wszystkim
swoją szanse na normalne życie dostanie nasza polska młodzież.
U.G.

Odpady komunalne z Gminy transportowane są do ZGIUK w Lubaniu. Następnie odpady
trafiają na linię sortowniczą. Na linii oddziela się surowce stałe takie jak metale i plastik.
Pozostałe odpady takie jak: drewno, stare meble, materace przerabiane są na granulat, który
trafia jako paliwo do cementowni. Aby jeszcze mniej odpadów z każdej tony trafiało do
„ziemi”, odzyskuje się odpady biodegradalne, które muszą trafić do specjalnego
kompostownika tj. takiego, który ma instalację do spalania gazów cieplarnianych (metan),
wydobywających się podczas fermentacji. Opłaty dla Nas będą tym mniejsze - im więcej
surowców się odzyska, a mniej odpadów z każdej tony trafi do ziemi - tym zapłacimy mniej
kary za korzystanie ze środowiska. Ponieważ za każdą tonę odpadów, które złożymy w ziemi
płacimy ok. 120 zł., jest to tzw. opłata – kara za korzystanie ze środowiska, czyli za
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możliwość składowania odpadów w ziemi. Pieniądze te - trafiają do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska. Dlatego tak ważne jest, aby z każdej tony odpadów
wwożonych do ZGIUK jak najwięcej odzyskać, a jak najmniej składować w ziemi, bo kary są
mniejsze. Dzięki budowanemu wspólnie przez gminy i ZGIUK kompostownikowi z 1 tony
odpadów przywiezionych do ZGIUK do ziemi trafi tylko 300kg. Gdyby nie wspólna budowa
kompostownika w ZGIUK, Gmina Platerówka musiałaby zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13
września 2013r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wybudować swój własny
kompostownik. Zdobyć miliony na budowę własnego kompostownika gmina nie miałaby ani
możliwości finansowych ani szans.
Na kompostownik, którego budowa zakończy się w lipcu tego roku udało się pozyskać
ogromne środki zewnętrzne przy niewielkim wkładzie własnym gmin. Wszystkie te wysiłki
zostały dostrzeżone w Ogólnopolskim VII Konkursie Gepardy Biznesu oraz Efektywna
Firma, którego Kapituła, Warszawa 21 listopada 2013r. wyróżniła Wójta Gminy Platerówka
Krzysztofa Halickiego dyplomem

za wysoką efektywność działania na rzecz rozwoju

gospodarki odpadami.
U.G.

Informujemy, że punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) znajduje
się w budynku gospodarczym w Platerówce, przy drodze powiatowej z Platerówki do
Zawidowa, naprzeciwko budynku nr 205.
Punkt czynny jest w każdy:

 poniedziałek w godzinach od 14:30 do 16:30;
 piątek w godzinach od 13:30 do 14:30.
Przed przybyciem do PSZOK-u kontakt w sprawie odbioru odpadów z Panią Marią
Brukowską – Tel. 75 722 16 90.
U.G.
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Dzięki pozyskaniu przez Wójta Gminy Platerówka dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu
Pomocy Rozwojowej przyznanej przez Marszałka Dolnośląskiego w kwocie: 507.tys. 130 zł. Gmina
zrealizowała następujące inwestycje:
1. Przebudowa drogi w Miejscowości Zalipie -wartość robót: 297tys. 229zł.
2. Modernizacja Świetlicy we Włosieniu etap I: wymiana
dachu, przebudowa kotłowni, instalacji elektrycznej,
przebudowa toalet – wartość robót: 500tys. 538 zł.,
3. Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Platerówce,
wymiana stolarki okiennej oraz drzwi - wartość robót: 64
tys. 709 zł.
Z pozyskanych środków od Wojewody Dolnośląskiego
przebudowano drogę na Zalipiu nr 70 i 242 oraz nr 247 za
kwotę: 295 tys 421zł.
Następnie Gmina pozyskała kwotę: 112 913 zł. w ramach
działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”. Z
tych środków wykonano w Świetlicy Wiejskiej we
Włosieniu etap II: wymianę stolarki okiennej oraz nową
instalację CO i przeciw pożarową. Wartość etapu II wyniosła 173 605 zł.
Na etap III remontu Świetlicy Wiejskiej we Włosieniu, Wójt Gminy pozyskał już środki
zewnętrzne w wysokości: 254 tys.900zł. Obecnie trwają prace przygotowawcze do przetargu.
U.G.

W tym roku szkolnym 2013/2014 dzieci z oddziałów przedszkolnych w
Platerówce realizują Projekt Multimedialne przedszkole – program
edukacji przedszkolnej współfinansowany
ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. Głównym celem projektu jest poprawa jakości
kształcenia dzieci w przedszkolu, oddziale przedszkolnym
głównie poprzez modernizację treści i metod kształcenia ze
szczególnym uwzględnieniem aktywności poznawczej, w
tym rozwijania pasji przyrodniczo – turystycznych oraz
postaw
przedsiębiorczych dziecka . Przystępując do
Projektu nasze oddziały przedszkolne zostały wyposażone w
tablicę interaktywną, laptop, wizualizer, aparat cyfrowy z
kamerą, pomoce dydaktyczne, aplikacje multimedialne,
kamizelki oraz karty pracy dla każdego dziecka. Wdrażany
obecnie innowacyjny program edukacji przedszkolnej „Z
e-przedszkolakiem
izerskim
szlakiem”,
którego
współautorką była nasza p. Ula Galas cieszy się wśród
dzieci a także i dorosłych dużym zainteresowaniem.
Przedszkolaki z zapałem uczestniczą w zajęciach na temat swojej okolicy, pogórza izerskiego,
poznają historię swojej miejscowości, kraju. Bardzo szybko nauczyły się posługiwać sprzętem
multimedialnym, samodzielnie potrafią zrobić zdjęcie, skonfigurować tablicę przed pracą a także
wiele innych czynności wynikających z potrzeb chwili. Wszystkie działania naszych małych
przedszkolaków aktywnie wspierają sympatyczne pacynki: dziadek Staś i wnuczka Kasia których
głównym celem jest walor wychowawczy oraz przełamywanie barier pokoleniowych.
mgr Urszula Galas
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Rada 15 Drużyny Harcerskiej „LIPCZANIE” działającej przy Szkole
Podstawowej w Platerówce przekazuje kolejną garść wiadomości ze swoich
poczynań w okresie: październik 2013 – marzec 2014.
06.10.2013 r. Reprezentacja naszej drużyny wyjechała na wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego do Görlitz w
Niemczech.
17.10.2013 r. Za zdobycie I miejsca w realizacji
zadań propozycji programowej GK ZHP "PONAD
GRANICAMI" wyjechaliśmy na czterodniową
wycieczkę do Gdyni. Podczas naszego pobytu w
Gdyni zwiedziliśmy Muzeum Marynarki Wojennej
i "Błyskawicę", wzięliśmy udział w lekcji wiązania
węzłów
marynarskich
i
czytania
kodów
sygnałowych, zajrzeliśmy pod pokład "Daru
Pomorza", zwiedziliśmy statek "Dragon" i
spotkaliśmy się z Panem Kapitanem "Zawiszy
Czarnego"
na
pokładzie
harcerskiego
szkunera. Zwiedziliśmy gdyńskie Oceanarium,
gdzie wzięliśmy udział w lekcji edukacyjnej na
temat
"Wysp
Koralowych". Zobaczyliśmy,
nieudostępniane zwiedzającym, pomieszczenie z
rekinami. Uczestniczyliśmy w bardzo ciekawych
zajęciach edukacyjnych w Centrum Techniki Interaktywnej "Experyment".
24.10.2013 r. Harcerze naszej drużyny wykonali makiety hipermarketu „KAUFLAND” z Lubania. Wykonane
makiety zostały nagrodzone i wystawione przy wejściu do marketu.
26.10.2013 r. Na zaproszenie 11 Gromady Zuchowej z SP w Platerówce reprezentacja naszej drużyny wzięła
udział w „Balu u Króla Bula”. Podczas wesołej zabawy mogliśmy też sprawdzić swoje umiejętności kucharskie
przy robieniu kopytek i placków ziemniaczanych.
09.11.2013 r. Odbyły się uroczyste obchody X – lecia założenia naszej drużyny. W uroczystości wzięło udział
ponad 80 Gości.
11.11.2013 r. Uczestniczyliśmy w obchodach Święta Niepodległości w Platerówce i w Lubaniu.
30.11.2013 r. Zorganizowaliśmy Wieczór Wróżb Andrzejkowych, w którym wzięła udział reprezentacja 14
Drużyny Harcerskiej „Płomienie” z Lubania.
16.12.2013 r. Wzięliśmy udział w Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych w Lubaniu. Na zgłoszone 32 prace
zajęliśmy III miejsce.
21.12.2013 r. Reprezentacja drużyny uczestniczyła
w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju w
Lubaniu, a 23.12.2013 r. w Platerówce.
06.01.2014 r. Uczestniczyliśmy w I Lubańskim
Orszaku Trzech Króli.
26.01.2014 r.
Zorganizowaliśmy teatr cieni
prezentując adaptację baśni „Królowa Śniegu”.
Obejrzało ją 80 osób.
14.02.2014 r. Uczestniczyliśmy w dwudniowych
obchodach Dnia Myśli Braterskiej w Lubaniu.
01.03.2014 r. Wyjechaliśmy na wycieczkę do
Liberca w Czechach. Zwiedziliśmy tam Ogród
Botaniczny, wjechaliśmy kolejką gondolową na
szczyt Ještěd i kąpaliśmy się w basenach Aquaparku
„Babilon”.
Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1 % z Państwa podatku za 2013 r. naszej drużynie.
Informacje o numerze KRS i sposobie wypełniania PIT na stronie internetowej drużyny: www.15-dhlipczanie-zhp.manifo.com
Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ ! Drużynowa 15 DH „LIPCZANIE”
podharcmistrz Sylwia Drąg i harcmistrz Krzysztof Zachar
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W niedzielę 16 lutego 2014 roku zorganizowaliśmy Mistrzostwa Powiatu Lubańskiego w tenisie stołowym.
Turniej organizowany w ramach eliminacji do Mistrzostw Dolnego Śląska Ludowych Zespołów Sportowych.
Wyniki poszczególnych kategorii:
Kategoria Młodzik:
Kategoria Junior:
1. Szpak Jakub – LZS Włosień
1. Trawicki Damian – LZS Włosień
2. Zając Bartosz – LZS Włosień
2. Trawicki Daniel – LZS Włosień
3. Zając Gracjan – LZS Włosień
Kategoria
Senior:
Kategoria Młodziczka:
2. Atlak Miłosz – LZS Włosień
1. Marczyk Gabriela – LZS Włosień
3. Świder Paweł – LZS Włosień
Kategoria Kadetka:
4. Butrym Dariusz – LZS Włosień
1. Butrym Sandra – LZS Włosień
5. Bartnikowski Damian – LZS Włosień
W Sulikowie 9 marca 2014 roku odbyły się strefowe eliminacje w tenisie stołowym do Mistrzostw Dolnego Śląska,
które również odbędą się na sali Zespołu Szkół w Sulikowie w dniu 12 kwietnia 2014 roku. Z naszego Klubu do finału
awansowała trójka zawodników:
1. Butrym Sandra – kategoria kadetka
2. Świder Paweł – kategoria senior
3. Atlak Miłosz – kategoria senior.
W rozgrywkach drużynowych ligowych III Liga drużyna w składzie: Atlak Miłosz, Świder Paweł, Trawicki Daniel,
Butrym Dariusz, zapewniła sobie utrzymanie w III Lidze grupy Zachodniej na sześć kolejek przed zakończeniem
rozgrywek.
Zapraszamy na mecze Ligowe rozgrywane na Sali Wiejskiej we Włosieniu.
Ze sportowym pozdrowieniem Krzysztof Żołopa

Lp.

DATA

Gospodarze

Goście

1.

23 marca 2014 r. godzina: 11:00

ISKRA ŁAGÓW

ORZEŁ PLATERÓWKA

2.

30 marca 2014 r. godzina 15:00

ORZEŁ PLATERÓWKA

WŁÓKNIARZ II MIRSK

3.

06 kwietnia 2014 r. godzina 15:00

STELLA LUBOMIERZ

ORZEŁ PLATERÓWKA

4.

13 kwietnia 2014 r. godzina 15:00

SKALNIK RĘBISZÓW

ORZEŁ PLATERÓWKA

5.

19 kwietnia 2014 r. godzina 15:00

ORZEŁ PLATERÓWKA

LZS RADOSTÓW

6.

27 kwietnia 2014 r. godzina 15:00

POGOŃ MARKOCICE

ORZEŁ PLATERÓWKA

7.

04 maja 2014 t. godzina 15:00

ORZEŁ PLATERÓWKA

BŁĘKITNI STUDNISKA DOLNE

8.

11 maja 2014 r. godzina 15:00

COSMOS RADZIMÓW

ORZEŁ PLATERÓWKA

9.

18 maja 2014 r. godzina 15:00

ORZEŁ PLATERÓWKA

OLSZA OLSZYNA

10.

25 maja 2014 r. godzina 15:00

ORLIKI WĘGLINIEC

ORZEŁ PLATERÓWKA

11.

01 czerwca 2014 r. godzina 15:00

ORZEŁ PLATERÓWKA

LZS KOŚCIELNIK

12.

08 czerwca 2014 r. godzina 15:00

BAZALT SULIKÓW

ORZEŁ PLATERÓWKA

13.

15 czerwca 2014 r. godzina 15:00

ORZEŁ PLATERÓWKA

APIS JĘDRZYCHOWICE

Lp.

DATA

Gospodarze

Goście

1.

12 kwietnia 2014 r. godzina 15:00

PRZYSZŁOŚĆ DŁUŻYNA

ORZEŁ PLATERÓWKA

2.

18 kwietnia 2014 r. (piątek) godzina 15:00

ORZEŁ PLATERÓWKA

VICTORIA RUSZÓW

3.

26 kwietnia 2014 r. godzina 15:00

BAZALT SULIKÓW

ORZEŁ PLATERÓWKA

4.

03 maja 2014 r. godzina 15:00

ORZEŁ PLATERÓWKA

APIS JĘDRZYCHOWICE

5.

10 maja 2014 r. godzina 15:00

POGOŃ MARKOCICE

ORZEŁ PLATERÓWKA

6.

17 maja 2014 r. godzina 15:00

ORZEŁ PLATERÓWKA

LZS ZARĘBA

7.

24 maja 2014 r. godzina 15:00

LZS PISARZOWICE

ORZEŁ PLATERÓWKA

8.

31 maja 2014 r. godzina 15:00

ORZEŁ PLATERÓWKA

HUTNIK PIEŃSK

9.

07 czerwca 2014 r. godzina 15:00

ISKRA ŁAGÓW

ORZEŁ PLATERÓWKA
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