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Drodzy Mieszkańcy od wiosny zeszłego roku głośno jest w Naszej Gminie na temat
ewentualnej budowy wiatraków. Wokół tej sprawy narosło wiele zdań i opinii. Pragnąc
Państwu przybliżyć zaistniałą sytuację postanowiłem zebrać cały materiał chronologicznie i
od początku aby dać jasny i przejrzysty obraz sytuacji.
Pierwszy zapis o możliwości budowy wiatraków dał dokument pod nazwą Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Platerówka, uchwalony
uchwałą na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2000 roku przedłożony przez ówczesnego
Wójta Józefa Telegę. Znalazł się tam zapis pkt.2 Ustala się możliwość lokalizacji w obrębie
gminy obiektów energii niekonwencjonalnej, np. elektrowni wiatrowych. Predysponowane dla
lokalizacji elektrowni wiatrowych są tereny w Platerówce pomiędzy ciągiem zabudowy, a
Wielkim Lasem Lubańskim. Było to jasny sygnał w świat, że w gminie Platerówka
zapraszają inwestorów do budowy wiatraków. Pierwsi chętni pojawili się szybko, niestety w
większości byli to handlarze chcący podpisać umowy z rolnikami a następnie je z zyskiem
odsprzedać. Dopiero po 2007 roku pojawił się poważny inwestor: Firma FORNAX, która
podpisała stosowne umowy z rolnikami. Mając umowy z rolnikami firma FORNAX zwróciła
się do Wójta Gminy o rozpoczęcie procedury sporządzenia „miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego” dla fermy wiatrowej. W tej sytuacji Rada Gminy
Platerówka w dniu 23.11.2007r. na Sesji rady Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku wiatrowego
PLATEROWKA znajdującego się na działkach rolników. Rada podjęła uchwałę jednogłośnie
(14 głosami „za”). W kwietniu 2008 Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia
planu dla Parku wiatrowego WŁOSIEŃ znajdującego się głównie na terenach Agencji
Nieruchomości Rolnej. Po podjęciu tych uchwał gmina podpisała umowę z uprawnionym
Architektem do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na
wykonanie planu dla Parku Wiatrowego PLATERÓWKA i WŁOSIEEŃ. Koszty sporządzenia
planu gmina przerzuciła na inwestora. Aby plan mógł być wykonany zgodnie z polskim
prawem Wójt Gminy zwrócił się do 12 organów i instytucji o opinie i zgody aby wykonywać
wszystkie czynności zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W
2010 r. zakończono wszystkie czynności i rozpoczęła się procedura uchwalenia planu
zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego PLATERÓWKA od jego wyłożenia,
tak aby każdy zainteresowany mógł się z planem zapoznać. Wiosną 2011r. Zawiązała się
grupa referendalna z wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Pierwszy wniosek Rada
Gminy odrzuciła i takie stanowisko potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny we
Wrocławiu, drugi wniosek grupy referendalnej o przeprowadzenie referendum Rada Gminy
również odrzuciła min. z uwagi na fakt, iż plan został już uchwalony. Wojewódzki Sąd
Administracyjny we Wrocławiu stwierdził nieważność uchwały o odrzuceniu referendum. Na
wyrok sądu Wójtowi przysługiwała skarga. Jako Wójt Gminy postanowiłem nie wnosić skargi
do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie na wyrok sądu we Wrocławiu, gdyż
sprawa dalej by się przeciągała przez ok. 1,5 roku. Tym samym Wójt Gminy dał zielone
światło do przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie budowy wiatraków tak aby
Wszyscy Mieszkańcy Gminy mogli zadecydować o Naszej przyszłości.
Krzysztof Halicki

2(41)/2011
BIULETYN GMINNY. GMINA PLATERÓWKA
3
_________________________________________________________________________________________________________

W wywiadzie dla Gazety „Ziemia Lubańska” z dnia 23.11.2011r. w artykule:
Wielogłos o wiatrakach, stwierdziłem, że Gmina Platerówka posiada bardzo niewielkie
dochody własne, a na dodatek bardzo niepewne, bo uzależnione od wielu czynników. Na
podatek rolny wpływ ma pogoda czyli susze, nadmierne deszcze i wszystko co ma wpływ na
cenę żyta. Planowanie wydatków w budżecie na tej podstawie jest bardzo niepewne bo nigdy
nie wiadomo co nas spotka za rok. Podobnie sprawa ma się z podatkiem płaconym przez
kopalnie surowców skalnych tak zwaną: opłatą eksploatacyjną - płaconą za każdą wydobytą
tonę kamienia. Na dzień dzisiejszy firma ma wygrane przetargi np. na budowę odcinka
autostrady A 2 i wydobycie jest znaczne, ale co będzie za dwa trzy lata tego nie wie nikt.
Kryzys gospodarczy, który może Nas dotknąć w każdym czasie, natychmiast przełoży się na
zmniejszenie wydobycia i znaczne uszczuplenie budżetu. Dlatego tak ważne jest zapewnienie
gminie stałego pewnego dochodu niezależnego od żadnej koniunktury gospodarczej.
Podatek płacony od wiatraków jest takim dochodem.
Dzięki racjonalnej gospodarce finansowej gminy, optymalnemu wykorzystaniu
środków unijnych udało Nam się zrobić bardzo wiele. Przed nami kolejne wyzwanie i
decyzja. W dniu 08 stycznia 2012roku odbędzie się referendum gminne, w którym
zdecydujemy czy wybierzemy rozwój gminy, lepsze i tańsze życie Mieszkańców czy
wybierzemy stagnację i brak możliwości gminy do dopłat do wielu sfer życia Naszej Gminy.
Dopłacamy się do: Szkoły Podstawowej ok. 500 tys. zł., gdyż ze względu na coraz
mniejszą liczbę dzieci subwencja oświatowa wystarcza do połowy roku, gmina dopłaca do 1
m3 wody inaczej była by 2x droższa, gmina dopłaci do przyszłych ścieków na nowej
kanalizacji. Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i
czystości w gminach, która wchodzi w życie 01.01.2012r. wprowadza obowiązek posiadania
kosza na śmieci w każdym gospodarstwie domowym, a koszt wywożenia śmieci będzie
zależał od liczby domowników mieszkających pod danym adresem - tu również będę
wnioskował o dopłaty (jeżeli będą środki), aby nie nadwyrężać skromnych budżetów
domowych. Bardzo ważną rzeczą dla mieszkańców mieszkających przy rzece jest jej
regulacja, tu również jeżeli gmina dopłaca 10 tys. zł. to wtedy właściciel: Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych dokłada 25 tys. zł. i możliwy jest remont rzeki, czyszczenie,
podwyższanie linii brzegowej. W ten sposób udało się wyremontować rzekę we Włosieniu i w
Platerówce do „Apteki”. W tym roku trzeba również znaleźć środki aby dalej remontować
rzekę i chronić gospodarstwa przed zalaniem.
Drodzy Mieszkańcy największymi wyzwaniami jakie Nas czekają w najbliższych
latach i od których nie uciekniemy, których nikt za nas nie wykona ani nie sfinansuje jest:
pilna potrzeba wykonania nowego dachu w Szkole Podstawowej w Platerówce, musimy
utrzymywać budynek Gimnazjum we Włosieniu (w tym roku poważna awaria toalety i bardzo
kosztowny remont), ale również muszę się liczyć w przyszłości z koniecznością
dofinansowania do największego zakładu pracy na naszym terenie: Zespołu Szkół
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Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu w przypadku postępującego niżu
demograficznego i groźby redukcji szkół powiatowych. Musimy utrzymać budynek
Przychodni Zdrowia i stale spełniać wymogi NFZ inaczej będziemy skazani na dojazdy do
innych przychodni, budowa placu zabaw w Zalipiu, wyremontowanie świetlic wiejskich,
utrzymać i stale remontować drogi gminne i wiele innych zadań, Nasze dzieci jako jedyne nie
mają sali gimnastycznej.
Jesteśmy ubogą lokalną wspólnotą samorządową jeżeli sobie sami nie pomożemy to
nikt inny za Nas tego nie zrobi i nie dopłaci Nam się do rachunków. Mamy możliwość i
wykorzystajmy ją.
Krzysztof Halicki

Szanowni Mieszkańcy
W dniu 8stycznia 2012r. w referendum gminnym w sprawie wiatraków zadecydujemy
o Naszej przyszłości.
W sprawach dla Nas najważniejszych czyli wyborach samorządowych wyróżniamy się
zawsze największą frekwencją w Kraju -68%. Świadczy to bardzo pozytywnie o Nas jak
mądrą jesteśmy Wspólnotą jak doskonale rozumiemy wagę wyborów, jeżeli decydujemy o
Naszych sprawach. Będzie to jedno z pierwszych w kraju referendum w sprawie wiatraków, w
tym momencie oczy całego Kraju będą skierowane na Nas.
Po wielu latach starań udało mi się ściągnąć do Naszej gminy inwestora.
Przeszedłem wiele prokuratorskich donosów, kontrolę NIK, Biura Anty-korupcyjnego,
które nie wykazały żadnych zaniedbań ani nieprawidłowości w tej sprawie.
Wybór mamy prosty:
1. wysokie opłaty i podatki lokalne jak w całym regionie, życie na niepewnym garnuszku
Państwa i jego subwencji wyrównawczej 240 tys. zł., (otrzymamy lub nie). Nie mamy
przemysłu, turystycznie nie jesteśmy atrakcyjni, brak przyjęć do pracy w elektrowni,
kopalni. Dochód gminy to zaledwie ok., 4 mln. zł. w dodatku niepewny, bo zależy od
kopalni bazaltu i opłat z rolnictwa oraz pomocy Państwa
lub
2. Stały i pewny dochód dla mieszkańców oraz gminy przez dziesiątki lat rocznie ok. 2,5
miliona złotych po potrąceniach, staniemy się jedną z najbogatszych gmin w Polsce,
warunki życia Naszych mieszkańców polepszą się diametralnie, bo spadną podatki i
opłaty lokalne. Gmina utworzy miejsca pracy dla Naszych bezrobotnych Mieszkańców.
Uratujemy m. in. Szkołę Podstawową, ZSGiP we Włosieniu, ośrodek zdrowia.
Zrealizujemy Nasze potrzeby i marzenia.
Nasze babcie, mamy, sąsiadki z Samodzielnego Batalionu Emilii Plater wywalczyły Nam
wolność i Gminę Platerówka. Dzisiaj My zdecydujemy czy Nasza Gmina w perspektywie
czasu, kryzysu i nowych obowiązków POZOSTANIE.
Proszę pójdźmy do Referendum.
Wójt Gminy
Krzysztof Halicki
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Informujemy, iż w związku z realizacją zadania pn.: „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”
zostały podjęte ustalenia Zamawiającego tj. Międzygminnej Spółki WodnoKanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o. o. oraz Wykonawcy Bilfinger Berger
Budownictwo S.A, Hydrobudowa 6 S.A , dotyczące prowadzenie prac
kanalizacyjnych w miejscowościach: Włosień oraz Platerówka.
Postanowiono, że w roku 2011r. będą wykonywane prace kanalizacyjne
tylko w miejscowości Włosień. Na koniec listopada w tej miejscowości wykonano
około 5,7 km, a zostało do wykonania ponad 1 km. W tej chwili wszelkie prace w
miejscowości Włosień skupiają się na odtworzeniu nawierzchni dróg
wojewódzkich, tak aby przed okresem zimowym położyć warstwę ścieralną i
zapewnić przejezdność oraz możliwość zimowego utrzymania tych dróg.
W okresie zimowym, jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwolą planuje
się wykonać prace związane z przejściami z siecią kanalizacyjną przez rzekę.
Natomiast od miesiąca marca 2012 zostaną rozpoczęte prace związane z
budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Platerówka, w której do
wykonania jest ponad 4 km sieci kanalizacyjnej.

Zestawienie podatku rolnego w sąsiednich gminach na rok 2012
Gmina

Kwota podatku

Gmina Sulików

65 zł

Gmina Zgorzelec

60 zł

Gmina Leśna

65 zł

Gmina Lubań

60 zł

Gmina Siekierczyn

60 zł

Gmina Platerówka

60 zł

Za grunty rolne położone w Zalipiu rolnicy płacą mniej, gdyż przysługuje
ulga górska:
 klasa III -30% ;
 klasa IV - 60%.
U.G.
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OTWARCIE BOISKA W PLATERÓWCE
Dnia 1. września 2011 r. zostało oficjalnie otwarte i oddane do użytku boisko wielofunkcyjne
w Platerówce. Dla społeczności lokalnej było to długo wyczekiwane wydarzenie, a pogoda w tym
dniu wyjątkowo dopisała. Uroczystość połączona była z inauguracją roku szkolnego uczniów ze
Szkoły Podstawowej im. Emilii
Plater. Specjalnie na tę okazję
przybyli

licznie

zaproszeni

goście, m.in. poseł na Sejm RP
p. Roman Brodniak, p. Józef
Kozłowski
Województwa

Radny

Sejmiku

Dolnośląskiego,

wicestarosta Lubania p. Konrad
Rowiński,

Wójt

Gminy

Platerówka p. Krzysztof Halicki,
Radni Gminy Platerówka z p.
Kazimierzem

Bartoszewiczem

na czele, p. Michał Turkiewicz
Prezes ZGiUK w Lubaniu, p. Jan Michalski Prezes KKS Turów Zgorzelec S.A., ksiądz proboszcz
Franciszek Mucha, A i K. Bieleccy właściciele firmy,, Bielawa”, prezesi instytucji i stowarzyszeń
działających na terenie gminy Platerówka oraz nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.
Podczas przemowy okolicznościowej Pan Wójt wyraził dumę z nowo powstałego obiektu i
podkreślił, że jest to pierwsza tego typu inwestycja w gminie. Uroczystości otwarcia i przecięcia
symbolicznej wstęgi dokonali: Wójt Gminy, Dyrektor Szkoły Podstawowej, Ksiądz, Poseł RP, a
następnie ksiądz proboszcz poświęcił boisko, by bezpiecznie służyło sportowcom.
Po części oficjalnej goście mogli obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez uczniów
pod opieką p. Marty Łuńczuk i… oddać strzał na bramkę! Należy wspomnieć, że wielu z nich
zostawiło dla szkoły upominki w postaci sprzętu i gadżetów sportowych.
Cieszymy się, że w Platerówce jest miejsce, gdzie dzieci i młodzież mogą pożytecznie i aktywnie
spędzać wolny czas. Być może dzięki tak nowoczesnemu boisku wyrośnie nam niejeden mistrz.

aut. Magdalena Kepke
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X MIKOŁAJKOWE “SPANKO – CZUWANKO”
Dziesiąte – jubileuszowe „spanko – czuwanko” zostało otwarte 05.12.2011r.
przez panie: Joannę Marczyńską oraz Małgorzatę Juzyszyn. Po przybyciu do
szkoły i rozlokowaniu uczestników nocnego czuwania, o godzinie 20.00
rozpoczęły się mikołajkowe zabawy. Uroczyście i nastrojowo przygotowana sala
gimnastyczna przez nauczycieli stała się miejscem radości wszystkich dzieci.
Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: pani sekretarz Gminy
Platerówka – Danuta Kotlarz oraz pani Ewa Bobko.
Wspaniale przebrane dzieci śpiewały piosenki o Mikołaju. Oprócz tego
uczniowie klasy III zaprezentowali swoje talenty artystyczne w
niemieckojęzycznym przedstawieniu pt. „Królowa Śniegu” przygotowanym pod
kierunkiem pani dyrektor – Beaty Czeczot. Wspólna zabawa przeplatana
piosenkami oraz konkursami m.in. na imieninową kartkę dla św. Mikołaja
zakończyły się ok. godz. 22.30. wszystkie dzieci otrzymały prezenty i słodycze,
dzięki czemu uśmiech nie znikał z ich twarzy.
Kolejne już „spanko – czuwanko” było możliwe dzięki pomocy wszystkich
ludzi dobrej woli, w tym: Rady Rodziców, nauczycieli, wychowawców,
pracowników szkoły i innych rodziców.
Oczywiście gorące podziękowania kierujemy do św. Mikołaja, który nie
zapomniał o nas i przyszedł wcześnie rano z wielkim workiem prezentów.
Ponad 50 dzieci mogło przeżyć ten wspaniały czas oczekiwania ze swoimi
rówieśnikami. Jesteśmy dumni z tego, że tradycja „spanka – czuwanka” trwa już
10 lat. Oby tak dalej. Do zobaczenia za rok.
L.W.
DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
Już od dwóch lat w Szkole Podstawowej
im. E. Plater odbywa się uroczysty apel z
okazji Dnia Postaci z bajek. Przy tej okazji
organizujemy
również
pasowanie
na
czytelnika uczniów klasy I.
W tym roku uczniowie należący do koła
teatralnego wraz z p. M. Kepke przygotowali i
przedstawili
program
związany
z
czytelnictwem „ W świecie baśni” historię
książek nieczytanych i zapomnianych przez
dzieci.
Wszyscy chętni uczniowie mieli okazję w tym dniu przebrać się za ulubioną
postać , a najlepsze stroje zostały nagrodzone. Dzień był pełen radości i humoru.
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Rada 15 Drużyny Harcerskiej „LIPCZANIE” działającej przy Szkole Podstawowej w
Platerówce przekazuje kolejną garść wiadomości ze swoich poczynań w okresie: wrzesień
2011 – grudzień 2011.
15.09.2011 r. 15 Drużyna Harcerska „LIPCZANIE” przystąpiła do wykonywania zadań propozycji
programowej Głównej Kwatery ZHP pod nazwą „ROK REGIONÓW”.
Celem tej propozycji jest poznanie przez harcerzy historii, przyrody, zabytków i folkloru
naszego regionu – Górnych Łużyc, a następnie rozpropagowanie nabytych wiadomości na zewnątrz.
01 – 02.10.2011 r. reprezentacja 15 DH uczestniczyła w I Śląskim Turnieju Rycerskim
zorganizowanym na terenie Zamku Czocha. Płynęliśmy statkiem po Zalewie leśniańsko
– bożkowickim, obejrzeliśmy Turniej Rycerski i kuźniczy, byliśmy świadkami walk o
Zamek Czocha, zapoznaliśmy się z tradycjami i folklorem Górnych Łużyc, poznaliśmy
muzykę i taniec średniowieczny, mogliśmy zagrać w starodawne gry planszowe i
uczestniczyć w nocnym zwiedzaniu Zamku.
11.11.2011 r. czynnie uczestniczyliśmy w obchodach Święta Niepodległości biorąc
udział we Mszy Świętej i zaciągając Warty Honorowe przy Obelisku Sybiraków i
Pomniku Platerówek. Złożyliśmy symboliczne wiązanki kwiatów i zapaliliśmy znicze.
19.11.2011 r. zorganizowaliśmy spotkanie z ciekawymi ludźmi, którzy
opowiedzieli nam o przyrodzie, ekologii i historii Górnych Łużyc. Odbyło się
ono w „Domu Strażaka” w Platerówce pod tytułem: „Poznaj swój Region – czyli
spotkanie z ciekawymi ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia o naszym
Regionie”. Na nasze zaproszenie wzięli w nim udział Kierownik Regionalnego
Centrum Edukacji Ekologicznej z Lubania – Pani Agnieszka Wierzbicka, Prezes
Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc – Pan Janusz Kulczycki oraz
Zespoły Folklorystyczne „MALWY” z Włosienia i „JARZĘBINY” z Zawidowa
pod kierownictwem Pani Reginy Januszkiewicz. Gościliśmy przedstawicieli
Urzędu Gminy i Rady Gminy z Platerówki, PSS „Społem” z Lubania, Właścicieli
Zamku w Świeciu, mieszkańców Gminy Platerówka i Powiatu lubańskiego,
reprezentacje Szkół z Lubania, Kościelnika, Szyszkowej, Leśnej i Platerówki
oraz reprezentacje drużyn harcerskich i Gromad Zuchowych lubańskiego Hufca
ZHP.
10.12.2011 r. reprezentacja drużyny wzięła udział w warsztatach zorganizowanych
przy współpracy z Zespołem Ludowym „Marysieńki” z Radostowa. Podczas
warsztatów mieliśmy okazję zapoznać się z tradycjami folklorystycznymi Górnych
Łużyc, nauczyć się wykonywać ozdoby świąteczne, posmakować upieczonych
własnoręcznie pierników i makowca. Naszej pracy warsztatowej towarzyszyły
starodawne przyśpiewki i bożonarodzeniowe kolędy śpiewane przez „Marysieńki”.
Nasze koleżanki Kasia i Ola wykonały na własnych instrumentach klawiszowych
poznane kolędy przy wtórze mandoliny jednej z Pań z Zespołu.
Jak co roku harcerze naszej drużyny będą uczestniczyć w przekazaniu Betlejemskiego
Światła Pokoju, które zostanie przywiezione z wrocławskiej Bazyliki do Platerówki.
Rada 15 DH ogłosiła nabór dzieci do wstępowania w szeregi naszej drużyny.
Wszyscy chętni mogą się zgłaszać podczas naszych zbiórek. Dokładna informacja na stronie internetowej naszej drużyny:
www.15-dh-lipczanie.manifo.com lub w przeglądarkę wpisać słowo „lipczanie”.
Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1 % z Państwa dochodu za 2011 r. naszej drużynie. Informacje o numerze
KRS i sposobie wypełniania PIT na stronie internetowej Drużyny.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego - 2012 Roku harcerze składają najserdeczniejsze życzenia:
„Niech Święta Noc zajaśnieje blaskiem przychodzącego Króla Wieków,
A cały Nowy Rok będzie pełen Jego Pokoju i Miłosierdzia.”
Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ !
Drużynowa 15 DH „LIPCZANIE”
podharcmistrz Sylwia Drąg
harcmistrz Krzysztof Zachar
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Ludowy Zespół Sportowy Fornax Włosień prowadzi szkolenie sportowo-rekreacyjne w szerokiej grupie
młodzieżowej. Organizujemy wyjazdy na mecze mistrzowskie i turnieje dla naszej młodzieży. Bierzemy udział, jako klub
sportowy w wojewódzkich turniejach klasyfikacyjnych organizowanych przez Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa
Stołowego we Wrocławiu. Obecnie dwoje naszych zawodników z klubu jest w kadrze Dolnego Śląska w kategorii
młodziczka i kadet. Są nimi Butrym Sandra i Trawicki Daniel. Jest to zasługą ich samych, jak i trenera Pana Dariusza
Butryma. Pan Dariusz Butrym jest trenerem klasy mistrzowskiej II stopnia. Jako klub tzn. sekcja tenisa stołowego
jesteśmy obecnie sklasyfikowaniu na 20 miejscu na Dolnym Śląsku w rankingu 150 klubów obecnie biorących udział w
rywalizacji sportowej. Działamy na rzecz promocji naszej gminy Platerówka i regionu. Na zaproszenia klubu sportowego
UKS.T.S. Sparta Lubań nasza młodzież brała udział w Turnieju Mikołajkowym zorganizowanym przez UKS.T.S. Sparta
Lubań 02.XII.2011r.
Wyniki turnieju:
ktg. szkoły podstawowe-dziewczynki:
 I miejsce: Butrym Sandra
 III miejsce: Szpak Marcin- chłopcy
ktg. Szkoły ponadgimnazjalne:
 II miejsce: Świder Paweł
Następny Turniej Mikołajkowy odbył się w Zarębie 04.XII.2011r. nasi reprezentanci klubu zdominowali turniej.
Wyniki turnieju:
ktg. Szkoły podstawowe- dziewczynki:
 I miejsce: Butrym Sandra
 II miejsce: Szpak Marcin- chłopcy
ktg. Gimnazjum
 I miejsce: Trawicki Daniel
ktg. Szkoły ponadgimnazjalne
 III miejsce: Świder Paweł
MKS Bobry Jelenia Góra zorganizowały 11.XII 2011r. również Turniej Mikołajkowy dla dzieci i młodzieży. Także w tym
turnieju zawodnicy LZS Fornax Włosień brali liczny udział.
Wyniki turnieju:
ktg. Szkoły podstawowe- dziewczynki:
 II miejsce: Butrym Sandra
 II miejsce: Szpak Marcin- chłopcy.
ktg. Gimnazjum
 IV miejsce: Trawicki Daniel
ktg. Szkoły ponadgimnazjalne
 II miejsce: Świder Paweł
 V miejsce: Kozłowski Paweł
Zarząd klubu sportowego składa serdeczne podziękowanie za wsparcie finansowe sponsorów naszej sekcji tzn.
Firmie Fornax, oraz Eurovia Bazalty S.A. i drobnych darczyńców. Bez udziału tych firm nie byłoby możliwe
organizowanie wyjazdów na turnieje i sprzęt sportowy sekcji tenisa stołowego.
Podziękowanie także dla Pana Wójta Gminy Platerówka Krzysztofa Halickiego za wsparcie udzielone
organizacyjnie i mentalnie dla klubów sportowych działających na terenie naszej gminy tzn. ORZEŁ
PLATERÓWKA- piłka nożna, LZS FORNAX WŁOSIEŃ- tenis stołowy.

Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz
szczęśliwego Nowego 2012 Roku
Życzy
Zarząd Klubu

Komunikat sporządził
Krzysztof Żałopa
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INTEGRACJA GRUP PRZEDSZKOLNYCH – 04.10.2011
Wrzesień oraz październik to szczególny czas w integrowaniu się dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole
Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce. W tym roku dzieci uczestniczyły w ognisku i zabawach rekreacyjnych na
boisku sportowym w Platerówce. Był to dzień pełen wrażeń i niezapomnianych aktywnie spędzonych chwil. Niewątpliwie
w tym dniu zawiązały się pierwsze przyjaźnie.
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA – 28.10.2011
Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowa uroczystość, szczególnie dla tych dzieci, które we wrześniu tego roku, po
raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola. „Pasuję Cię na wesołego, dzielnego przedszkolaka” – tymi słowami
wypowiedzianymi przez dyrektor Szkoły Podstawowej w Platerówce – p. Beatę Czeczot, dzieci zostały przyjęte do grona
przedszkolaków . Na tle pięknej dekoracji maluchy przedstawiły program artystyczny, który został nagrodzony przez
rodziców oraz zaproszonych gości gromkimi brawami.
Miłą niespodzianką dla dzieci były słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców.
Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla rodziców, wychowawców, jak i dla
maluchów.
MIKOŁAJKI W PRZEDSZKOLU – 06.12.2011
Do spotkania z takim gościem nasze przedszkolaki przygotowywały
się już od dłuższego czasu. Mikołaj to przecież nie tylko prezenty, to
również obietnica dobrej zabawy, wspólnych tańców i śpiewu. Każdy z
maluchów chce pokazać się z jak najlepszej strony. To nic, że się
wstydzą oczekiwanego gościa, czasami nawet troszeczkę obawiają.
Zawsze jednak chęć zaprezentowania swoich umiejętności zwycięża.
Wesoły wierszyk, piosenka - to upominki dla Mikołaja od
przedszkolaków. Mikołaj jest natomiast taką osobą, która potrafi docenić
wysiłek każdego dziecka i w odpowiedni sposób je nagrodzić. Nie ma w
naszym przedszkolu maluchów, które nie dostają prezentów. Przecież
każde dziecko jest wyjątkowe...
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