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Szanowni Mieszkańcy,
na zebraniach wiejskich wiele emocji wywoływał temat wysokości podatku rolnego, dlatego poniżej
przedstawiam zasady uchwalenia podatku przez Radę Gminy.
Wyjściową stawkę jest średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku
poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena skupu podawana jest w komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla rolników stawkę podatku rolnego za 1ha liczy się następująco: 2,5 q żyta x stawka Prezesa GUS.
Na rok 2013 średnia cena skupu żyta podana przez Prezesa GUS wynosiła 75,86 zł. i na
podstawie tej stawki Wójt Gminy przygotowuje dochody budżetu i wydatki.
Rada Gminy zgodnie z Art. 6 ust 3. ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(Dz.U. 1984 nr 52 poz268), jest uprawniona do obniżenia cen skupu, czyli stawki podatku. W tym
miejscu rodzi się wątpliwość – kiedy i jaka jest granica rozsądku. Podatek był już obniżany w naszej
Gminie, np. z powodu spadku ceny skupu, czy lokalnego nieurodzaju. Jednak były to kwoty do 15-20
zł. w granicach rozsądku, czyli możliwości oraz potrzeb gminy i tak np. w roku 2012 podatek rolny
obniżono z kwoty 74,18 na kwotę 60 zł. Uszczupliło to budżet gminy o kwotę 86 tys. 841,30 zł.
Obniżenie podatku powoduje mniejszy dochód do budżetu, a co za tym idzie mniej jest pieniędzy na
zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Dodatkowo część gruntów rolnych położona od końca Platerówki
w kierunku Grabiszyc płaci 30-60% tej stawki (ulga górska), w zależności od klasy ziemi, gdyż są to
już tereny podgórskie.
Na rok 2013 Rada Gminy obniżyła podatek rolny ze stawki 75,86 zł. na stawkę 40 zł., gdzie
trzeba obiektywnie przyznać, że był to dobry rok dla rolników. Na sesji Rady Gminy w dniu 19
listopada 2012r. taką stawkę zaproponowała Radna K. Siemaszko. Jaki był cel takiego obniżenia-z
pewnością nie dobro gminy. Były inne rozsądne propozycje np. Przewodniczącego Komisji Rolnictwa
T. Mazura -65 zł.;60zł., które akceptował Wójt Gminy. Jednak zasada jest taka, że głosuje się od
najniższej stawki i jeżeli uzyska większość (8 głosów „za”), to za innymi już się nie głosuje. W
głosowaniu za tak drastycznie niskim podatkiem głosowali radni koalicji: K. Bartoszewicz, P.
Kozłowski, E. Niski, K. Osipiuk, M. Świeżak, J. Jara, G. Kukurek, K. Siemaszko. Obniżenie do takiej
kwoty podatku spowodowało zmniejszenie dochodu aż o: 218 tys. 932,88 zł.
Krzysztof Halicki
Wójt Gminy Platerówka

Stawka podatku w sąsiednich gminach
Gmina
Gmina Siekierczyn
Gmina Lubań
Gmina Sulików
Gmina Leśna

Stawka podatku
70 zł
62,50 zł
75,86 zł
70 zł
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Pod koniec lat 90 -tych niektóre Spółdzielnie Usług Rolno produkcyjnych nie wytrzymały
zmian wolnorynkowych w gospodarce lub źle zarządzane zakończały działalność. Tak się stało ze
Spółdzielnią we Włosieniu. W 2000r. Prezes Bartoszewicz złożył wniosek o upadłość jednak Sąd
oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości albowiem majątek Spółdzielni tj. maszyny i pole po sprzedaży
nie wystarczyłyby na spłatę wszystkich wierzytelności, czyli długów spółdzielni. Co się stało z
maszynami to oddzielna historia. Co z gruntami ok 30 ha. Są uprawiane, jednak z tego tytułu nie
wpływa do gminy należny podatek rolny. Jest to możliwe, ponieważ jak wynika z protokołu zeznania
Prezesa Bartoszewicza „grunty te częściowo są użytkowane przez rolników na zasadzie użyczenia...”,
formalnej pisemnej umowy nie ma...” oraz „mój syn użytkuje te ziemię na zasadzie użyczenia”.
Gdyby to były umowy dzierżawy to obowiązek płacenia podatku rolnego spoczywałby na osobie
dzierżawiącej-uprawiającej. W przypadku umowy użyczenia podatek powinien płacić Prezes
Spółdzielni P. Bartoszewicz -niestety P. Prezes składa tylko deklaracje podatkowe, nie wpłacając
należnego podatku. Z punktu widzenia gminy jest to niepobranie dochodów z mienia oraz brak
zapłaty podatku rolnego i od nieruchomości na rzecz Gminy Platerówka. W sumie zaległości wobec
Gminy od momentu zakończenia działalności przez SUPR sięgały aż ok. 60 tys. zł. Część tej kwoty
została w kieszeni uprawiających tę ziemie, a niepłacących podatku do gminy. Część pieniędzy udało
się gminie odzyskać po przeprowadzeniu żmudnej i kosztownej egzekucji sądowej z nieruchomości.
Licytacja odbyła się w Sądzie Rejonowym w Lubaniu w dniu 8.06.2011r. Udało się zlicytować
działkę o powierzchni 14,31 ha za kwotę 146 tys.250 zł.. Na działce, którą udało się zlicytować gmina
miała zabezpieczoną hipotekę na kwotę 19 tys. 411 zł. i te pieniądze odzyskała. Po sprzedaży 14,31
ha ziemi i spłacie gminy i min. ZUS, pozostało jeszcze Komornikowi Sądowemu: 92.240,02 zł. i
kwota ta została złożona w Depozycie Sądowym. Według Gminy dysponentem tej kwoty jest Prezes
Spółdzielni, który powinien z tej kwoty pospłacać resztę długów lub np. wyremontować posesję we
Włosieniu nr 107, która należy nadal do Spółdzielni, a w której mieszkają byli pracownicy kółka i ich
dzieci. Kwota 92 tys. 240,02 zł. nadal jest w Depozycie Sądowym. Prezes Spółdzielni cytat z akt:
„wnosił o przekazanie jej do Krajowej Rady Spółdzielni Rolniczych”.
Z akt sprawy wynika, że w okresie od 2004-2012 do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa składano wnioski o dopłaty za uprawianą ziemię Spółdzielni. Z punktu widzenia wspólnoty
gminy sprawa przedstawia się następująco, że ktoś uprawia ziemie Spółdzielni, bierze dopłatę rolną
ok. 1000 zł od 1 ha i nie płaci należnego gminie podatku rolnego w zależności od stawek ok. 100 zł.
od 1ha. Z akt sprawy i materiałów dostarczonych przez ARiMR wynika, że w okresie 2004-2012
były brane dopłaty z uprawianych działek Spółdzielni. Osobami, które w różnych latach pobierają
dopłaty z działek Spółdzielni są: R. Bartoszewicz, W. i J. Ślusarczyk.
Ze stanowiska gminy sprawa wygląda tak, że Pan Bartoszewicz mimo sprawowanych funkcji
i związanej z tym odpowiedzialności nie podjął żadnych działań, aby zawrzeć umowę odpłatnego
korzystania z nieruchomości Spółdzielni, jak również nie podjął działań sądowych o uzyskanie
zapłaty za bezumowne korzystanie, względnie o eksmisję. Zadłużenie SUPR wobec Gminy na dzień
dzisiejszy wynosi 39.984,50 zł. plus odsetki i stale się powiększa.
Wójt Gminy wielokrotnie przedstawia ten problem na sesji Rady Gminy.
U.G
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Gimnazjum we Włosieniu prowadzone jest przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu na mocy
porozumienia w sprawie prowadzenia gimnazjum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych we
Włosieniu zawarte w dniu 10 sierpnia 1999r. i do 2013r., i działało w ramach Zespołu Szkół
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu. W 2012 roku Zarząd Powiatu Lubańskiego
podjął decyzje o likwidacji Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu i
rozpoczęła sie gorąca debata publiczna i medialna. Pamiętamy nadzwyczajne sesje Rady Powiatu
Lubańskiego, obecność Radia Wrocław, lokalnej prasy. Wszyscy broniliśmy Zespołu Szkół jako
największego pracodawcy w Gminie. Stanowisko Powiatu było takie, że oddają gminie Gimnazjum a
Szkołę Zawodową włączają w struktury Zespołu nr 2 w Lubaniu. Oznaczało to całkowity upadek tzw.
„górki”, likwidację miejsc pracy. Po gorących protestach powiat zdecydował sie na wariant włączenia
całego Zespołu tj. wraz z Gimnazjum w struktury Zespołu nr 2 w Lubaniu do końca roku szkolnego w
2014r. Potem gimnazjum miało wrócić do Gminy.
Jednocześnie równolegle do rozwiązania Zespołu toczą się żmudne negocjacje pomiędzy
Gminą a powiatem. Chodzi o to, że na mocy porozumienia Powiat może żądać od Gminy
dofinansowania w przypadku, gdyby subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu Państwa nie
wystarczałaby na prowadzenie i utrzymywanie gimnazjum. Z taką informacją powiat zwrócił się po
raz pierwszy do gminy w listopadzie 2012 r. i poinformował o niedoborze w wysokości 152.613,74 zł.
i taką kwotę zażądał od Gminy Platerówka. To była kwota tylko za rok 2012. Łatwo policzyć, że do
2014r. kwota ta urosła by do ok. 400 tys. zł. lub więcej.
Na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie policzyć ani przewidzieć jaka to będzie kwota, gdyż
dojdą spory o odprawy dla nauczycieli, którzy nie dostali od Powiatu nowych propozycji pracy,
koszty procesów w Sądzie Pracy nauczycieli, którzy nie przyjmą nowych warunków pracy
proponowanych przez powiat, koszty ewentualnych 6 miesięcznych odpraw dla nauczycieli i wiele
innych zdarzeń.
W tej sytuacji narodził się wariant przejęcia od Powiatu na mocy porozumienia za zgodą stron
gimnazjum od Lubania do Gminy i prowadzenia w ramach Zespołu Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Platerówce i we Włosieniu. Po szczegółowym zbadaniu powyższego wariantu oraz
konsultacjach z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wójt Gminy wycofał uchwały w sprawie
przejęcia gimnazjum od Powiatu. Największym zagrożeniem dla tego wariantu jest to, iż brak jest
zgody Kuratorium na Zespół, a co za tym idzie, gdyby gmina przejęła Gimnazjum musiałaby
utworzyć osobną dyrekcję w Gimnazjum z etatem dyrektora, księgowej i sekretariatu. Jest to koszt
ponad 150 tys. zł. rocznie dodatkowo na co Gmina nie ma żadnych szans na zdobycie takich
pieniędzy, gdyż trzeba jeszcze dopłacać do wynagrodzeń nauczycieli, personelu technicznego bowiem
subwencja na Gimnazjum to zaledwie 400 tys. zł., która starcza na 7-8 miesięcy roku.
Ostatecznie Rada Gminy pomimo negatywnej opinii Wójta Gminy uchwaliła rozwiązanie
porozumienia z 10 sierpnia 1999r., gdyż projekt uchwały w sprawie wypowiedzenia porozumienia
zawartego z Powiatem Lubańskim w przedmiocie utworzenia i prowadzenia Zespołu Szkół
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu- podpisało czterech radnych tj. E. Niski, P.
Kozłowski, G. Kukurek, J. Jara.
Wójt Gminy musi wykonać uchwałę, więc na dzień dzisiejszy trwają żmudne negocjacje z
Powiatem w sprawie warunków rozwiązania porozumienia, chodzi o spore kwoty finansowe jakie
Powiat chce przerzucić na Gminę.
U.G.
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Kto będzie odbierał odpady komunalne od 1 lipca 2013 roku?
W wyniku przeprowadzonego przetargu ogłoszonego na podstawie art.6d ust.1 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. 2012 roku
poz. 391 z późniejszymi zmianami) nieczystości stałe z terenu gminy Platerówka odbierać będzie
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu, ul. Lwówecka 8, 59-800 Lubań.
Skąd mieszkańcy mają wziąć pojemniki do zbiorki odpadów?
Pojemniki i stojaki do selektywnej zbiórki odpadów dostarczone będą przez Zakład
Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu, ul. Lwówecka 8, 59-800 Lubań.
Jak często będą wywożone odpady komunalne?
Na podstawie Uchwały Nr XXVII/132/13 Rady Gminy w Platerówce z dnia 31 maja 2013r. w
sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Platerówka podjętej na
podstawie art. 4 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku na
terenie Gminy Platerówka obowiązującej jako prawo miejscowe od dnia 29 czerwca 2013 r. odpady
będą odbierane od mieszkańców w następujących terminach:
- odpady zmieszane – co dwa tygodnie;
- odpady posortownicze w przypadku prowadzonej selektywnej zbiorki – co cztery tygodnie na
zmianę z bioodpadami;
Kiedy i w jaki sposób dokonywać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Na podstawie Uchwały Nr XXIV/113/13 Rady Gminy w Platerówce z dnia 31 stycznia
2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Platerówka stanowiącej prawo
miejscowe - właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek zapłaty należności za gospodarowanie
odpadami komunalnymi raz na miesiąc bez wezwania do dnia 15 każdego miesiąca na konto 84 8392
0004 5505 4090 2000 0040 lub gotówką w kasie Banku Łużyckiego w Lubaniu Oddział Siekierczyn,
Punkt Kasowy w Platerówce. Opłatę właściciele naliczają sami zgodnie ze złożoną deklaracją.
Pierwszą opłatę za miesiąc lipiec i sierpień należy uiścić do dnia 15 sierpnia 2013r. Blankiety
dowodów wpłat Urząd Gminy w Platerówce dostarczy wszystkim mieszkańcom w najbliższym
czasie.
U.G.
Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Platerówka odbierać będzie:
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu ul. Lwówecka 8, 59-800 Lubań
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Platerówka prowadzi:
Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich ul. Bazaltowa 1 ,59-800 Lubań
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych zbierać będzie :
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu ul. Lwówecka 8, 59-800 Lubań
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Platerówka gromadzony będzie:
działce nr 226 / 4 (okolice I przystanku PKS we Włosieniu - licząc od Platerówki)
Za zapewnienie pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
gminy Platerówka odpowiada:
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu ul. Lwówecka 8, 59-800 Lubań
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Dobiega do końca inwestycja związana z drogą wojewódzką nr 357 i 358 przez Włosień i
Platerówkę. W pierwszym etapie droga została zaasfaltowana przez wykonawcę kanalizacji, gdyż taki
był warunek postawiony przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu na wyrażenie zgody
wykonania robót kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej. Często widzi się w innych
miejscowościach, że asfalt położony jest tylko na szerokości 1.5 lub 2 m tj. tam gdzie była kładziona
kanalizacja. Po jakimś czasie przy takim wykonaniu robią się dwie nierówne nawierzchnie z
wybojami. Dlatego nam narzucono wykonanie nowej nawierzchni na całej szerokości drogi na
odcinkach, gdzie były roboty. Pozostały stare odcinki, gdzie nie była robiona kanalizacja. Początkowo
DSDiK miała je naprawić, połatać dziury, bo taka jest praktyka na dużo ważniejszych drogach,
choćby jak łącznik drogi krajowej (Lubań) z autostradą A4. Taki stan jest np. w gminach
Karkonoskich. Województwo ma bardzo znaczną ilość dróg i ograniczone środki finansowe. Droga
358 należy dopiero do IV i V kategorii dróg wojewódzkich, więc szansa była prawie zerowa.
Pierwsze starania Wójta Gminy o zaasfaltowanie tych odcinków rozpoczęły się już w 2009 r. W
sprawę drogi przez Włosień udało się zaangażować ówczesnego Posła RP Pana Romana Brodniaka i
Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pana Józefa Kozłowskiego ze Zgorzelca.
Wielokrotne spotkania z Członkami Zarządu Województwa, osobiste wsparcie Radnego Sejmiku
Pana Józefa Kozłowskiego przyniosło efekt w postaci przeznaczenia środków województwa na drogę
w Naszej Gminie. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
U.G.

W sąsiednich gminach Sulików i Zgorzelec wiatraki już są. Naocznie każdy z Nas
może się przekonać, że można tam swobodnie podjechać, zobaczyć i przekonać się, że nie ma
tam zasieków, martwych ptaków. Gmina Sulików jest już na ukończeniu procedury budowy
kilkudziesięciu następnych. Gdy Gmina Platerówka opracowywała plan dla wiatraków licznie
przyjeżdżali posłowie, którzy kategorycznie, zaciekle namawiali Mieszkańców na NIE,
zbijali polityczny kapitał przed wyborami potem się rozjechali, a My zostaliśmy z kłopotami,
sami zdani tylko na siebie. W międzyczasie posłowie nałożyli na Nas dodatkowy podatek
śmieciowy, jak była powódź nie było ani jednego, jak likwidowano Zespół Szkół
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych również nikt się nie pokazał. Dzisiaj stoimy przed
wielkimi wyzwaniami skąd wziąć pieniądze na dopłaty do Gimnazjum, gmina dopłaciłaby do
ścieków, szamb czy przydomowych oczyszczalni, do dróg, pilnych remontów budynków
gminnych takich jak szkoły, byłyby nowe miejsca pracy i wiele innych. Mniejsze podatki to
więcej pieniędzy w kieszeni wszystkich gospodarstw. Gmina Zgorzelec z jednego wiatraka
średnio osiąga dochód 110 tys zł. Łatwo policzyć, że na utrzymanie Gimnazjum
wystarczyłyby 3 wiatraki i nasze dzieci będą miały szkołę na miejscu. Żeby mieć tanią wodę i
ścieki wystarczą 4 wiatraki. Obiektywne sprzyjające artykuły o wiatrakach pojawiają się w
prasie katolickiej np. w Gościu Niedzielnym. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała,
że energia wiatrowa jest najmniej uciążliwą dla człowieka formą pozyskiwania energii. Firma
GEO RENEWABLES, budująca wiatraki w Zgorzelcu i Sulikowie ustaliła, że w Gminie
Platerówka zachowując bezpieczne odległości można wybudować do 20 wiatraków.
Wójt Gminy: Czy w Gminie Platerówka powstaną wiatraki- trudno powiedzieć czy
znajdzie się jeszcze chętny inwestor, bo referendum przeciw budowie zrobiło złą passę,
obecnie jest wiele chętnych gmin, a środki finansowe na budowę wiatraków są ograniczone
oraz możliwości przyjęcia przez linie energetyczne wyprodukowanej przez wiatraki energii.
Zadecyduje ostatni rok, następnej szansy nie będzie.
U.G.
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Rada 15 Drużyny Harcerskiej „LIPCZANIE” działającej przy Szkole
Podstawowej w Platerówce przekazuje informację ze swoich działań w okresie: styczeń 2013 – czerwiec 2013.
31.01.2013 r. Zostaliśmy zaproszeni na sesję Rady Powiatu do lubańskiego Starostwa. Reprezentacja drużyny
miała okazję zwiedzić Starostwo i uczestniczyć w sesji, podczas której odebrała List Gratulacyjny z rąk Pana
Starosty wraz z upominkami. Związane to było z zajęciem I miejsca w Polsce w konkursie „Rok Regionów”
oraz z uzyskaniem przez naszą drużynę tytułu "Drużyna Roku Regionów".
22.02.2013 r. Reprezentacja naszej drużyny wzięła udział w obchodach Dnia Myśli Braterskiej, które
zorganizowała Komenda Hufca ZHP Lubań wraz z drużyną "AZYL" z Lubania w harcówce mieszczącej się w
Gimnazjum nr 3 w Lubaniu.
02.03.2013 r. Druhna drużynowa - phm. Sylwia Drąg i hm. Krzysztof Zachar uczestniczyli w Gali Plebiscytu
"NIEZWYCZAJNI 2012" w Warszawie. Gala odbyła się w Klubie Warszawskiego Garnizonu
Wojskowego. Odbyło się spotkanie nominowanych z druhną Naczelnik ZHP - hm. Małgorzatą Sinicą.
Druhna phm. SYLWIA DRĄG otrzymała tytuł „NIEZYCZAJNA 2012” w kategorii „Aktywność
społeczna”.
I miejsce w Polsce. 15 Drużyna Harcerka "Lipczanie" zwycięzcami Konkursu zorganizowanego w ramach
ogólnopolskiej propozycji programowej ZHP „CYFerie 2013”. W czasie ferii harcerze odwiedzili
mieszkańców powyżej 50 roku życia, informowali ich o postępie cyfryzacji, o przejściu na cyfrowy odbiór
telewizji i o wyłączeniu naziemnej telewizji analogowej. Dotarli do ponad 50 osób
02.05.2013 r. Dzień Flagi. Uczciliśmy ten dzień przystępując do ogólnopolskiej Akcji "Oflagowani 2013"
03.05.2013 r. Reprezentacja drużyny uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę. Po niej zostały
złożone wiązanki kwiatów i zapalono symboliczne znicze pod Obeliskiem Sybiraków i Pomnikiem
"Platerówka" w Platerówce.
04.05.2013 r. Reprezentacja 15 DH "Lipczanie" uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej w Kościele
w Platerówce za wszystkich strażaków, w hołdzie za ich trud i narażanie życia.
10-14.05.2013 r. Wyprawa pamięci 2013. Delegacja Związku Harcerstwa Polskiego wzięła udział
w wyprawie do Austrii gdzie uczczono 68 Rocznicę wyzwolenia obozów systemu Mauthausen – Gusen.
W wyprawie pamięci brali udział przedstawiciele Głównej Kwatery na czele z Naczelnikiem ZHP - hm.
Małgorzatą Sinicą oraz 100-osobowa reprezentacja z różnych Chorągwi z całej Polski. Chorągiew Dolnośląską
ZHP reprezentowali: phm. Sylwia Drąg, hm. Krzysztof Zachar z Hufca ZHP Lubań oraz Mateusz Wylęga z
Hufca Wrocław. Uczestnicy wyprawy pamięci zwiedzili Linz, Melk oraz Wiedeń.
31.05. - 02.06.2013 r. W tych dniach reprezentowaliśmy lubański Hufiec ZHP ( wraz z reprezentacją 14 DH
"PŁOMIENIE” z Lubania), na Zlocie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP we Wrocławiu.
W Konkursu Fotograficznym „W poszukiwaniu Europy w sobie, w poszukiwaniu Europy w moim mieście”
organizowanym przez Chorągiew Dolnośląską ZHP zajęliśmy w kategorii do lat 13: I miejsce Marcin
Bartoszewicz, II miejsce Jacek Słabicki i III miejsce Bartłomiej Podhalski. W kategoria od lat 14: III miejsce
phm. Sylwia Drąg Wyróżnienia: hm. Krzysztof Zachar i Piotr Sawielewicz.
07.06.2013 r. Reprezentacja naszej drużyny wzięła udział w XIV Powiatowym Zjeździe Rowerowym
we Włosieniu zajmując III miejsce.
15.06.2013 r. Reprezentacja naszej drużyny wzięła udział w „Dniu Pirata” zorganizowanym przez KH ZHP
Lubań i Klub Żeglarski „IZERY” na terenie Przystani Żeglarskiej "IZERY" w Stankowicach.
28.06.2013r. Podczas Święta Kultury Powiatu lubańskiego wręczono „Bazaltowe Krabaty” - statuetki kreatora
i twórcy kultury przyznawane raz do roku za wybitną działalność kulturalną. W tym roku laureatami zostali:
chór „Echo Bukowiny” i zespół „Smolniczanie”, zaś wyróżnienie otrzymała podharcmistrz Sylwia Drąg.
Nagrody wręczał starosta Walery Czarnecki, przewodniczący Rady Powiatu Lubańskiego Kazimierz Kiljan i
przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Małgorzata Gettner.
Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
podharcmistrz Sylwia Drąg i harcmistrz Krzysztof Zachar
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Klub sportowy prowadzi szkolenia statutowe w poszczególnych kategoriach wiekowych, tzn. młodzik,
kadet, junior i senior. Bierzemy udział w rozgrywkach drużynowych i indywidualnych organizowanych przez
Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego we Wrocławiu. Obecnie dwoje zawodników z naszego
Klubu jest w Kadrze Dolnego Śląska w tenisie stołowym: Butrym Sandra w kategorii młodzik i Trawicki
Daniel w kategorii kadet. Na przełomie maja i czerwca odbywały się Mistrzostwa Dolnego Śląska w tenisie
stołowym. Oboje nasi zawodnicy klubowi odnieśli wspaniały sukces: Sandra Butrym została Mistrzem
Dolnego Śląska w kategorii młodzik, a Daniel Trawicki został Wicemistrzem Dolnego Śląska w kategorii kadet
w grze pojedynczej oraz zdobył Mistrzostwo Dolnego Śląska w grze podwójnej (debel). Awansowali nasi
zawodnicy z sekcji tenisa stołowego do Mistrzostw Polski, które odbyły się w Ostrudzie. Jest to sportowy
przykład, że ciężką pracą na treningach i turniejach można dojść do takich sukcesów sportowych. Klub
sportowy LZS Włosień sekcja tenisa stołowego w ten sposób promuje Naszą Gminę Platerówka oraz
miejscowości Włosień w całym rejonie, a nawet w kraju. Zarząd Klubu serdecznie dziękuje Dyrektorowi
Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu Panu mgr inż. Jackowi Adamskiemu za
umożliwienie przeprowadzania treningów oraz rozgrywania meczów Mistrzowskich III Ligii i V Ligii tenisa
stołowego. W miesiącu lipcu zapraszamy dzieci i młodzież na boisko we Włosieniu, gdzie w każdą sobotę będą
organizowane mecze piłkarskie dla wszystkich, bez względu na wiek.
Ze sportowym pozdrowieniem
Krzysztof Żołopa

Dnia 15 czerwca 2013 roku na boisku LZS
„Orzeł Platerówka” odbyło się uroczyste zakończenie
sezonu piłkarskiego2012/2013, po którym LZS „Orzeł
Platerówka” awansował do A klasy. W trakcie Festynu
Piłkarskiego rozegrano mecz piłki nożnej. W pojedynku
udział wzięli wszyscy chętni: zawodnicy Klubu LZS
„Orzeł Platerówka”, strażacy OSP Platerówka i Włosień,
dzieci, młodzież, dorośli. Po grze pełnej emocji i wrażeń
Pan Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP
RP Stanisław Strażnika
wraz z Panem Wójtem
Krzysztofem Halickim uroczyście odznaczyli druhów z
OSP Platerówka i OSP Włosień. Następnie odbyło się
wspólne grillowanie i zabawa taneczna „Pod chmurką”.
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