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Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary,
Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie
wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnego ciepła oraz radosnych spotkań przy wielkanocnym stole
życzy
Wójt Gminy
Krzysztof Halicki
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Co Cię czeka, mieszkańcu gminy Platerówka?
Mała gmina z małą kasą stawia na wiatraki
Strategia
Najmniejsza gmina w Polsce ma budżet w wysokości 4 mln 380 tys. zł. W tej sytuacji trudno
oczekiwać spektakularnych planów. – Wiele zależy od tego w jakiej kondycji jest kopalnia surowców skalnych
Księginki. Jej poziom wydobycia przekłada się bezpośrednio na wysokość opłaty eksploatacyjnej, która trafia
do budżetu gminy. Trudna sytuacja w latach ubiegłych zaowocowała tym, że i my musieliśmy rezygnować z
zaplanowanych zadań – mówi wójt gminy, Krzysztof Halicki. Dochód z kopalni jest nieprzewidywalny, w
związku z czym trudno planować w oparciu o niewiadomą. A na inne źródła w ubogiej, rolniczej gminie nie ma
na co liczyć. – Jeżeli chcemy dokończyć budowę kanalizacji, a także myśleć o innych wyzwaniach, jak np.
budowa Sali gimnastycznej – musimy mieć pewne pieniądze przez dłuższy okres czasu. Moja koncepcja to
dopuszczenie do budowy przynajmniej kilkunastu wiatraków na terenie gminy, z których będziemy czerpać
stały dochód w postaci podatków. I to zrozumiały już inne gminy, jak np. Zgorzelec czy Sulików.
Inwestycje
Sztandarowym zadaniem, które wchodzi właśnie w etap realizacji, jest budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej w ramach programu zagospodarowania zlewni Czerwonej Wody. Platerówka realizuje zadanie
wespół z partnerami z dwóch innych gmin, przy czym wartość przedsięwzięcia na terenie gminy Platerówka to
ok. 9 mln zł plus udział w utrzymaniu oczyszczalni ścieków (finansowane ze środków Funduszu Spójności).
Budowa sieci ruszy równolegle z trzech stron, jak tylko warunki pogodowe na to pozwolą. Koniec budowy
wodociągu przewidziano jeszcze w roku bieżącym, natomiast przyłączenie do kanalizacji planowane jest na
2012 rok. Łącznie powstanie ok. 3 km sieci kanalizacyjnej – szkielet, który będzie później rozbudowany – oraz
ok. 7 km sieci wodociągowej. Wójt Halicki podkreśla też, jak bardzo zależy mu na budowie Sali gimnastycznej
przy szkole w Platerówce. Bez Sali najwyraźniej szkoła ta pozostanie ostatnią w regionie bez właściwego
zaplecza sportowego dla dzieci. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to ok. 5 – 6 mln. Na razie bez szans na
realizację – chyba że pojawi się możliwość pozyskania podatku od siłowni wiatrowych. Poza tym gmina
szykuje się do wykupu działki, na której zlokalizowany jest plac zabaw we Włosieniu, zamierza też dokończyć
budowę placu zabaw w Zalipiu. W marcu zaplanowano przetarg na dokończenie budowy boiska
wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Platerówce. Całość zadania to kwota 670 tys. zł z
dofinansowaniem 400 tys. z ł z Urzędu Marszałkowskiego. Poza tym gmina złożyła wniosek na 500 tys. zł z
przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej we Włosieniu. Jeśli Urząd Marszałkowski zaakceptuje
projekt, na resztę remontu trzeba będzie dołożyć z własnego budżetu.
Podatki i opłaty lokalne
Konsekwencje porządkowania gospodarki wodno – kanalizacyjnej mieszkańcy gminy zaczęli
odczuwać na długo przed rozpoczęciem inwestycji. – Cena wody zmieniła się już 4 lata temu, odkąd gmina
poważnie zaczęła się przygotowywać do zadania. Trzeba ją było urealnić. W tym roku za metr wody
mieszkańcy gminy będą płacić 2,01 netto; wcześniej 1,80 zł – wyjaśnia wójt. W porównaniu z sąsiadami to i
tak niedużo. O tym, czy w przyszłości, po zakończeniu cena wody pójdzie w górę, zadecyduje to, czy gmina
będzie mieć środki na to, by dołożyć się do metra sześć. Decyzja pozostanie w gestii rady i będzie zależna od
możliwości finansowych gminy. Wójt Halicki zapewnia, że bardzo mu zależy na tym, by cena była przystępna
dla mieszkańców, zwłaszcza tych najmniej zamożnych.
- Cena ścieków zostanie ustalona dopiero wtedy, gdy kanalizacja zostanie wybudowana. Aby otrzymać
zamierzony efekt, musi się do niej podłączyć przynajmniej 50 proc. Gospodarstw – podkreśla. W chwili
obecnej mieszkańcy w ogóle nie płacą za ścieki, bo nie istnieje system ich odbioru. Wójt zakłada, że po
wprowadzeniu nowych opłat gmina i tak będzie musiała dokładać do środków, bo wprowadzenie realnych
stawek zbyt mocno uderzyłoby w mieszkańców. Platerówka jako jedna z niewielu gmin obniżyła stawkę
podatku rolnego. GUS za kwintal żyta podał kwotę 37,64 zł, a rada gminy obniżyła ją dla swoich rolników do
kwoty 34,10 zł.(…)
(mat)
Artykuł zaczerpnięty za zgodą redaktora naczelnego Pana Andrzeja Budy z Nowin
Jeleniogórskich wydanych dnia 1 marca 2011 roku. Zredagowała Pani Katarzyna Matla.
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do artykułu „Pływanie Synchroniczne”, który ukazał się w biuletynie Wspólnota
Samorządowa, nr 1 z dnia 01 kwietnia 2011r. podpisanego przez Pana Mirosława Edwarda
Telegę.
Szanowni Mieszkańcy
Rada Gminy Platerówka zgodnie z art. 16 ust.2. ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum
lokalnym (Dz.U. z dnia 20 października 2000), powołała ze swojego składu 5 osobową Komisję do
sprawdzenia czy wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie wiatraków odpowiada przepisom
ustawy. W tym celu komisja zebrała się 25 marca 2011r. Komisja stwierdziła kategorycznie, że
inicjator referendum nie wypełnił zapisu art. 13. ust. 1.ustawy o referendum lokalnym mówiącym
wprost: Inicjator referendum, na swój koszt, podaje do wiadomości mieszkańców danej
jednostki samorządu terytorialnego przedmiot zamierzonego referendum, przy czym podanie
do wiadomości w gminie następuje w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz art.13
ust.2 Informacja o zamierzonym referendum powinna zawierać pytanie lub pytania
referendum albo warianty zaproponowane do wyboru. W przypadku gminy Platerówka sposobem
zwyczajowo przyjętym jest rozplakatowanie na gminnych tablicach ogłoszeń. Obowiązek ten ciążył
na inicjatorze referendum przed rozpoczęciem zbierania podpisów. Aby mieć pewność co do
rozstrzygnięcia Komisja wezwała na swoje posiedzenie inicjatora referendum Pana Mirosława
Edwarda Telegę aby złożył stosowne wyjaśnienia i dowody, że wypełnił zapisy art 13. Pan Telega
takich dowodów nie złożył, stwierdził, że -cytat: „indywidualnie dostarczono do mieszkańców”.
Następnie członek Komisji odczytał pismo Pana Telegii roznoszone rzekomo przez wolontariuszy ale
w treści nie ma zdania o przedmiocie referendum ani pytania referendum. Pan Telega nie posiada
również książki nadawczej, że coś wysyłał. Komisja wezwała również Panią Sekretarz Gminy, która
potwierdziła, że w budynku Urzędu obwieszczeń nie było a na tablicy przed Urzędem nie widziała.
Wobec czego Komisja stwierdziła i taką wydała opinię Radzie Gminy, że wniosek o przeprowadzenie
referendum zawiera uchybienia, których bezwzględnie nie można usunąć. Nie można zebrać
podpisów a potem wywiesić plakatów lub rozesłać listów.
Rada Gminy na sesji Rady Gminy w dniu 30 kwietnia 2011r. przychyliła się do wniosku
Komisji i uchwałą Rady Gminy odrzuciła wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum.
Z przykrością należy stwierdzić, że Pan M.E. Telega powołuje się na szereg artykułów ustawy
o referendum lokalnym tj. na art. 14., art.15., art.16.,17. słowem nie wspominając art. 13., oraz
dlaczego pominął jego zapisy.
Na uchwałę Rady Gminy odrzucającą wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum –
inicjatorowi referendum służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia
uchwały. Sąd rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia wniesienia.
U.G.
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USTAWA
z dnia 15 września 2000 r.
o referendum lokalnym.
(Dz. U. z dnia 20 października 2000 r.)

Art. 13. 1. Inicjator referendum, na swój koszt, podaje do wiadomości mieszkańców danej jednostki
samorządu terytorialnego przedmiot zamierzonego referendum, przy czym podanie do wiadomości w
gminie następuje w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie, a w powiecie i w województwie poprzez ogłoszenie w prasie codziennej ogólnodostępnej w danej jednostce samorządu terytorialnego.
2. Informacja o zamierzonym referendum powinna zawierać pytanie lub pytania referendum albo
warianty zaproponowane do wyboru, a jeżeli wniosek dotyczy referendum w sprawie
samoopodatkowania - cel lub cele oraz zasady samoopodatkowania.

Szanowni Mieszkańcy, często tematem wrażliwym Naszej Społeczności jest temat umorzeń
dotyczących podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Z wnioskiem o umorzenie może wystąpić
każdy, kto jest płatnikiem takiego podatku. Aby sprawa była przejrzysta od pierwszego dnia
urzędowania przyjąłem zasadę, że wniosek o umorzenie najpierw kieruję do odpowiedzialnego
merytorycznie pracownika Urzędu aby zbadał wniosek pod kątem formalnym: czy można umorzyć,
czy już ktoś z takiej formy korzystał jaka to kwota etc. Następnie wniosek trafia do zaopiniowania
Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która bada min. pod kątem zasadności,
dochodowości, prawdziwości uzasadnienia. Mając powyższe dane Wójt jako organ podatkowy jeżeli
chodzi o podatki lokalne podejmuje stosowną decyzję kierując się art.67a.§1.ustawy z dnia 29 sierpnia
1999r. Ordynacja wyborcza (Dz.U. 05.8.60 j.t.), który min. stanowi iż:
Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem
podatnika lub interesem publicznym może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe lub
odsetki za zwłokę.
O przesłance „ważnego interesu podatnika” można mówić np. w razie zaistnienia zdarzeń
losowych(powódź, pożar, kradzież lub inne uznane za wyjątkowe). Z „ważnym interesem” mamy
również do czynienia, gdy płatnik znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, której nie mógł przewidzieć
lub zapobiec. Natomiast przez pojęcie „interesu publicznego” należy brać pod uwagę potrzebę
(dobro), której zaspokojenie powinno służyć zbiorowości lokalnej.
Kierując się takimi zasadami Wójt Gminy Platerówka umorzył:
2010r. podatek rolny i od nieruchomości 10 osobom (powódź)na łączną kwotę: 2.575 zł,
2009r. 4 osobom na łączną kwotę: 579 zł.,
2008r. 11 osobom na kwotę: 892 zł.

Krzysztof Halicki
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Międzygminna Spółka Wodnokanalizacyjna „SUPLAZ” sp. z o.o. powołana przez Radę Gminy
Platerówka uchwałą nr XIX/110/05 z dnia 23 czerwca 2005 roku, przedstawiła kalkulacją działalności
na 2011 rok. Największą pozycją w kosztach związanych z obsługą sieci w gminie Platerówka jest
obowiązkowa amortyzacja od środków trwałych 44.167 zł. Na wynagrodzenie oraz narzuty na
wynagrodzenia pracowników SUPLAZ Sp. z o.o., za pracę związaną z obsługą sieci wodociągowej w
Gminie Platerówka (w tym inkasent, konserwatorzy wodociągów) przewiduje się kwotę na poziomie 38.
110 zł. Zakup materiałów na obsługę sieci w Gminie Platerówka to kwota 7. 487,- zł, są to zakupy:
paliwa i olei, oraz części zamiennych do samochodu GAZ-Gazela,
materiały instalacyjne, wodomierze, materiały hydrauliczne do napraw oraz bieżącej konserwacji sieci
wodociągowej,
paliwa, olei oraz części zamiennych do kosiarek spalinowych, służących do wykaszania trawy na
terenie SUW,
materiałów biurowych.
Dodatkowo do kosztów mających wpływ na wysokość ceny za 1 m³ wody mają wpływ ponoszone
opłaty za wydobycie wody. Wysokość tych opłat to kwota 7. 100,- zł.
Biorąc pod uwagę powyższe koszty Spółka SUPLAZ wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o
ustalenie nowej taryfy na wodę na 2011 rok. w kwocie:5,70 +VAT.
Wójt Gminy Platerówka oraz rada Gminy Platerówka po szczegółowym przeanalizowaniu nowej
taryfy oraz po przyjęciu wyjaśnień Prezesa Spółki SUPLAZ- uchwałą Rady Gminy przyjęła nową taryfę
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w kwocie: 5.70 +VAT za 1m3 wody.
W związku z powyższym Wójt Gminy Platerówka wystąpił do Rady Gminy Platerówka z projektem
uchwały w sprawie dopłat do ceny 1m3 wody na terenie gminy Platerówka w kwocie: 3.99 zł.
Rada Gminy Platerówka przyjęła uchwałę w sprawie dopłaty do 1m3 wody w kwocie: 3.99zł.,
wobec czego obowiązująca od 01 stycznia 2011r. cena wody dla mieszkańca gminy Platerówka
wynosi: 2.01zł. +VAT tj. 2.17 zł. brutto do zapłaty.
W roku 2007 składając dokumentację na budowę kanalizacji Gmina Platerówka została zobowiązana
do przedstawienia rzeczywistych kosztów wody (pod rygorem odrzucenia wniosku).
Pomimo nieznacznej podwyżki, dzięki ścisłej kontroli udało się utrzymać cenę wody w Gminie
Platerówka na jednym z najniższych poziomów w regionie.

Zestawienie cen wody w sąsiednich gminach.

GMINA

CENA WODY ZA 1M 3

Gmina Platerówka

2.01zł. +VAT

Gmina Sulików

3.46 zł. + VAT

Gmina Zgorzelec

3.53 zł. +VAT

Gmina Leśna

3.19 zł +VAT zł.

Gmina Lubań

1.70 zł. + VAT, bez amortyzacji
3.88zł.+ VAT kupowana z wodociągu Lubańskiego

Gmina Siekierczyn

2.64 zł. + VAT

U.G.
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Srebrne medale ,,Za zasługi dla obronności Kraju”
Dnia 30 marca 2011 roku podczas V Sesji Rady Gminy Platerówka
ppułk. Andrzej Łuka –Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Bolesławcu wręczył srebrne medale ,,Za zasługi dla obronności
Kraju” rodzicom, którzy wychowali dzieci na wzorowych żołnierzy. Na
wstępie ppułk. Andrzej Łuka odczytał list gratulacyjny Ministra Obrony
Narodowej skierowany do rodziców, a następie wręczył nadane przez
Ministra medale dla:
Pani Marianny Burzyńskiej
Państwa Haliny i Edwarda Paczuszyńskich
Państwa Jadwigi i Władysława Puzio
Pana Mieczysława Jurczenko.
Odznaczenia przyznane zostały również dla nieobecnej
Pani Honoraty Socha oraz Pani Stanisławy Świder.
Po wręczeniu medali gratulacje odznaczonym złożyli Pan ppułk.
Andrzej Łuka, Pan Kazimierz Bartoszewicz – Przewodniczący Rady
Gminy oraz Pan Krzysztof Halicki – Wójt Gminy Platerówka.

Nasi uczniowie na I Lidze Koszykówki
Dzięki staraniom Wójta Gminy Platerówka Pana Krzysztofa Halickiego nasze dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Platerówce w m-cu styczniu oraz młodzież z Gimnazjum we Włosieniu w czasie ferii
mogły zobaczyć na żywo, często po raz pierwszy mecz na szczycie I Ligi Koszykówki KKS Turów
Zgorzelec S.A. Pan Wójt przyznał się, że był również po raz pierwszy na takim meczu i jest pod ogromnym
wrażeniem poziomu sportowego, emocji oraz oprawy artystycznej. Platerówka najwyraźniej przynosi szczęście
koszykarzom Turów Zgorzelec S.A. bo oba mecze wygrali z bardzo dobrze grającymi rywalami. Dzieci i młodzież są
zachwycone meczami i dopytują się kiedy jeszcze będą mogli zobaczyć I Ligę Koszykówki. Pan Wójt obiecał, że na
pewno za jakiś czas postara się z Prezesem KKS Turów Zgorzelec S.A. Panem Janem Michalskim ponownie załatwić
bilety wstępu.

Dnia 24.01.2011 r. o godzinie 10.00 w oddziałach przedszkolnych przy
Szkole Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce odbyła się uroczystość z
okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby
podziwiać występy swoich wnucząt. Dla kochanych gości przygotowano
poczęstunek oraz wspaniały program artystyczny. Uroczystość rozpoczęła p.
Teresa Mańkowska, która serdecznie przywitała przybyłych gości.
Występy rozpoczęły dzieci pięcioletnie, wprowadziły wszystkich w
odświętny nastrój. Natomiast dzieci z grupy sześciolatków przybliżyli postać
najsłynniejszej babci świata w przedstawieniu pt: "Czerwony Kapturek". Wnuczęta
z kl. "0" wyśpiewały drogim dziadkom jak bardzo ich kochają. Po radosnych
piosenkach o kochanych dziadkach w wykonaniu najmłodszych pięciolatków
wystąpiła trójka dzieci z „0” – Martynka Dudek, Kacper Kotlarz, Zuzia Urbańska prezentując swój repertuar kolęd, z którym wystąpiły w konkursie „Kolęd i
Pastorałek” organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 4 w Jeleniej Górze
Szczególnym punktem programu było obdarowanie zaproszonych gości
własnoręcznie wykonanymi bukietami kwiatów.
Na zakończenie całego programu artystycznego p. Urszula Galas
podziękowała wszystkim licznie przybyłym babciom i dziadkom za mile
spędzony czas, pogratulowała przemiłych dzieci i zdolnych wnucząt.
Zaprosiła gości na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Przy
kawie i herbatce goście spędzili jeszcze miłe chwile wymieniając się
wrażeniami z występu wspominając swoje dzieciństwo. Program
artystyczny, który zaprezentowały dzieci zapewnił przybyłych gości o tym,
że ich wnuczęta posiadają zdolności muzyczne, aktorskie oraz taneczne.
Uroczystość przygotowały Teresa Mańkowska i Urszula Galas
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DZIEŃ KOBIET
Szczęścia, uśmiechu, dużo radości, spełnienia wszystkich najskrytszych
marzeń, samych przyjemnych w Twym życiu zdarzeń… tego i wiele innych
ciepłych słów życzyli nasi mężczyźni z uśmiechem na twarzy dnia 8 marca br.
wszystkim paniom i dziewczynom wchodzącym do szkoły . Dzień Kobiet to święto obchodzone corocznie jako
wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Szkoła Podstawowa im. Emilii Plater w Platerówce
tym razem obchodziła go na wesoło. Specjalny apel z tej okazji przygotował pan Jacek Miedziński wraz z
chłopcami z kl. VI. Na początku wszystkie panie, te duże i te
małe otrzymały garść życzeń, a po nich klasa V
zaprezentowała krótki teatrzyk w języku niemieckim pt. ,,Kot
w butach’’. Następnie Darek Kamiński, Michał Fluder i
Adrian Mokijewski z kl. VI, wykorzystując swoje zdolności
aktorskie, wystąpili w skeczu przygotowanym specjalnie na
ten dzień dla pań. Tym razem wcielili się w rolę
dziennikarzy, wzbudzając niemały aplauz wśród oglądającej
ich publiczności. Po części oficjalnej uczniowie świętowali
Dzień Kobiet w swoich klasach- chłopcy postarali się nie
tylko o życzenia, ale i o kwiatki, słodkości, drobne upominki
dla swoich koleżanek. Miejmy nadzieję, że za rok męska
cześć naszej społeczności uczniowskiej przygotuje dla
wszystkich pań i dziewczyn równie miłą niespodziankę.

,,EINSTEIN – KAŻDY MA W SOBIE UKRYTY POTENCJAŁ’’
Od 29 stycznia do 26 marca 2011 uczniowie z kl. IV-VI pod okiem p. Beaty Czeoczot,
p. Iwony Marcinów, p. Aleksandry Mel oraz p. Magdaleny Wojtaluk pracowali nad stworzeniem
dwujęzycznego polsko-niemieckiego folderu szkoły. Zajęcia realizowane były w ramach projektu ,,Einsteinkażdy ma w sobie ukryty potencjał’’ i cieszyły się sporym zainteresowaniem. Grupy spotykały się w każdą
środę oraz sobotę i wytrwale pracowały nad poszczególnymi etapami tworzenia folderu. Zajęcia te pozwoliły
na rozwijanie kompetencji językowych, poszerzenie słownictwa z języka niemieckiego, a także na
doskonalenie umiejętności informatycznych oraz pracy w grupie. Myślę, że jego twórcy z satysfakcją będą
patrzeć na swoje dzieło. Efekty wielotygodniowej pracy uczniów będą wkrótce widoczne- folder w kwietniu
zostanie wydrukowany i zaprezentowany odbiorcom.

WITAJ WIOSNO!
Dnia 21.03. 2011 roku pożegnaliśmy zimę, która zbrzydła już i młodszym, i starszym.
Korowód uczniów wraz z wychowawcami przeszedł ulicą naszej wioski, niosąc ze sobą symbol zimy –
Marzannę, którą wspólnie z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia logopedyczne wykonała p. Karolina Żubrecka
. Następnie przeszliśmy na teren obok boiska, gdzie Rada Rodziców przygotowała nam miłą niespodziankę –
pieczone kiełbaski. Serdecznie dziękujemy im za pomoc w zorganizowaniu i przygotowaniu ogniska.
W szczególności podziękowania należą się p. Eli Cieślak -skarbnikowi Rady Rodziców, pp. Ciszewskim,
p. Agnieszce Łacinowskiej i innym osobom , które były zaangażowane w to wydarzenie.

WIADOMOŚCI SPORTOWE
Dnia 10.03.2011 roku w Pisarzowicach odbył się finał strefy jeleniogórskiej szkół podstawowych w
tenisie stołowym chłopców. Nasi uczniowie Daniel Trawicki, Damian Trawicki, Michał Kocan zajęli I
miejsce, awansując do dalszych rozgrywek, które odbyły się 30.03. 2011 roku w Brzegu Dolnym
Nasi zawodnicy zajęli III miejsce w DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSKACH ROZGRYWEK SPORTOWYCH W
TENISIE STOŁOWYM. BRAWO!!!
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Rada 15 Drużyny Harcerskiej „LIPCZANIE” działającej przy Szkole Podstawowej w
Platerówce przekazuje kolejną garść wiadomości ze swoich poczynań w okresie: grudzień
2010 rok – marzec 2011 rok.
19.12.2010 r. wystawiliśmy w Sali widowiskowej
„Domu
Strażaka”
w
Platerówce
przedstawienie
„Dziewczynka z zapałkami”. Cieszyło się ono dużym
powodzeniem, a całość filmowała lubańska Telewizja
Kablowa „KOMSAT” emitując je następnie w swoich
programach informacyjnych.
Za realizację naszego projektu grantowego p.t.:
„Przyjaciele dziewczynki z zapałkami” otrzymaliśmy od
Fundacji Banku Zachodniego WBK DYPLOM UZNANIA,
który wręczył nam po przedstawieniu Dyrektor Banku
Zachodniego WBK z Lubania – Pan Tomasz Turczyński.
19.12.2010 r. po przedstawieniu przekazaliśmy
mieszkańcom Gminy Platerówka Betlejemskie Światło
Pokoju, które tradycyjnie przywożone jest z Groty
Narodzenia Pańskiego przez austriackich skautów. Do Polski
trafia ONO ze Słowacji.
Tradycyjnie przekazaliśmy, wykonane własnoręcznie kartki z życzeniami świąteczno – noworocznymi, dla ludzi starszych
i samotnych – mieszkających w Gminie Platerówka.
15.01.2011 r. odbyła się nasza pierwsza zbiórka w Nowym Roku. Podczas tej zbiórki został opracowany Plan
Pracy naszej drużyny na 2011 r. i zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok ubiegły. Dzięki naszym akcjom
zarobkowym, harcerzom i Ich Rodzicom, wspaniałym przyjaciołom, sponsorom, Komendzie Hufca ZHP Lubań i
darowiznom z 1 % podatku za 2009 rok nasza drużyna w 2010 r. dysponowała kwotą 20.000,-zł. dzięki czemu możliwe
stało się zakupienie wielu potrzebnych drużynie rzeczy ( umundurowanie, wyposażenie, materiały programowe, wyjazdy
na biwaki, wyjazd na Zlot 100-lecia Harcerstwa do Krakowa i inne). Wszystkim, którzy nam pomogli po harcersku
dziękujemy.
18.01.2011 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu pod
honorowym patronatem Piotra Borysa – Posła do Parlamentu
Europejskiego pod tytułem „Wpisani w stulecie Harcerstwa”.
Konkurs ten wygrała nasza drużynowa, a nagrodą jest wyjazd do
Brukseli ze zwiedzaniem Europarlamentu.
18.02.2011 r. wyjechaliśmy na trzydniową wyprawę do
Szklarskiej Poręby i Karpacza.
W Harcerskiej Akcji Zimowej 2011 „Na tropie przygody” udział
wzięło 11 osób.
W trakcie wyjazdu odwiedziliśmy „Cyrkland” w Miłkowie,
„DinoPark” w Szklarskiej Porębie, obejrzeliśmy ciekawy film o
dinozaurach w kinie 5 D, jechaliśmy bryczkami po Szklarskiej
Porębie, byliśmy przy Wodospadzie „Szklarka” w Szklarskiej
Porębie, spotkaliśmy się z Przewodnikiem Górskim, który bardzo ciekawie opowiadał nam o górach i legendach
Karkonoszy, wspólnie z drużyną ZHR z Wrocławia zorganizowaliśmy wspólny Kominek z okazji Dnia Myśli Braterskiej
w schronisku „Wojtek”, kąpaliśmy się w Aquaparku w Karpaczu. Cali i zadowoleni powróciliśmy do domów.
12.03.2011 r. podjęliśmy decyzję o budowie Stanicy Harcerskiej „Pod lipami” przy „Domu Strażaka” w
Platerówce. W tym celu uzyskaliśmy zgodę, właściciela terenu – Urzędu Gminy w Platerówce, opracowaliśmy projekt i
wysłaliśmy wniosek o pomoc finansową do Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. z programu grantowego „Bank
Ambitnej Młodzieży” .Na tym etapie prac pomocy udzielili nam: Urząd Gminy w Platerówce, strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Platerówce, Sklep Ogrodniczy w Pisarzowicach, Firma Transportowa
z Pisarzowic, Agencja Ubezpieczeniowa PZU S.A. w Lubaniu, Rodzice harcerzy, mieszkańcy Gminy Platerówka i inni.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy mieszkańcom Gminy Platerówka najserdeczniejsze życzenia:
radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia, pogody w sercu i
radości płynącej z Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego święconego w gronie najbliższych osób.
faktu

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ !
Drużynowa 15 DH „LIPCZANIE”
podharcmistrz Sylwia Drąg
harcmistrz Krzysztof Zachar
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Sukcesy uczniów Gimnazjum we Włosieniu w Konkursach i Olimpiadach I
semestr 2010/2011
Sukcesy naszych uczniów, chociażby najmniejsze, te osiągane na co dzień wcale nie są banalne, bo stają się
powodem do radości i wiary w siebie, którą tak bardzo staramy się w nich wspierać i rozwijać.
Tym bardziej cieszy, gdy uczniowie odnoszą sukcesy i potwierdzają wysoki poziom swojej wiedzy i
umiejętności w porównaniu z rówieśnikami z innych szkół i na różnych etapach rywalizacji – od szkoły
począwszy, aż po rankingi ogólnopolskie.
Z dumą gratulujemy naszym gimnazjalistom osiągniętych wyników i życzymy w dalszym ciągu dużej
motywacji do kształcenia się i rozwoju swoich zainteresowań i zdolności.
1. „zDolny Ślązak Gimnazjalista” Blok humanistyczny - do etapu powiatowego spośród prawie 700 uczestników
zakwalifikowali się:
Dominika Miedzińska - kl. III
Grzegorz Kudelski - kl. III
Blok przyrodniczy - zwyciężczyni szkolnych eliminacji:
Dominika Miedzińska - kl. III
Blok matematyczno-fizyczny: do etapu powiatowego z grona ponad 500 uczestników zakwalifikowała się:
Dominika Miedzińska – kl. III
2. Konkurs Ekologiczny pod patronatem Ligii Ochrony Przyrody.
Etap szkolny wygrały ex aequo Dominika Miedzińska - kl. III i Natalia Piętka - kl.I. Uczennice zakwalifikowały się
do etapu rejonowego w Gimnazjum w Zawidowie.
3. Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny
Dyplom wyróżnienia zdobyła Natalia Piętka - kl. I
4.Ponadprogramowy Ogólnopolski Konkurs „Multitest”
J. niemiecki:
Natalia Piętka – Laureatka 7 miejsca wśród 237 gimnazjalistów z klas pierwszych całej Polski
Krystian Michno i Patrycja Zając – Laureaci 10 miejsca na 348 uczestników klas drugich
Katarzyna Jakubczyk – 20 miejsce i Janik Kamila – 27 miejsce spośród 245 uczestników z klas trzecich.
5. Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Olimpus”
Język
zy Niemiecki:
Kamila Janik – Laureatka 9 miejsca i Katarzyna Jakubczyk – miejsce 11 spośród 361 gimnazjalistów klas
trzecich
Patrycja Zając – Laureatka 9 miejsca i Krystian Michno – Laureat 10 miejsca w gronie 452 gimnazjalistów
z klas drugich całej Polski
Piętka Natalia – 23 miejsce na 332 gimnazjalistów z klas pierwszych całej Polski.
Matematyka: spośród 1391 uczniów klas III z całej Polski biorących udział w konkursie:
Dominika Miedzińska – 23 miejsce
Adamska Zuzanna – 33 miejsce,
wśród 1398 uczniów klas II:
Zając Patrycja – 37 miejsce
Michno Krystian – 50 miejsce
w gronie 1580 uczestników z klas I całej Polski:
Natalia Piętka – 45 miejsce
Dawid Świeżak – 54 miejsce.

Młodzież Gimnazjum we Włosieniu od
początku
roku
szkolnego
2010/2011
spontanicznie i z wielkim zaangażowaniem
włączyła się w akcję społeczną pomocy
niepełnosprawnej dziewczynce z Siekierczyna.
Akcja polega na zbiórce plastikowych nakrętek.
Mało kto zastanawia się zwykle wyrzucając
wszelkiego typu nakrętki nad ich wartością, a ta inicjatywa uświadamia wszystkim jak bardzo możemy pomóc
robiąc tak niewiele!
Skrupulatnie gromadzone nakrętki, to nadzieja dla chorej Patrycji Janiszewskiej na nowy wózek inwalidzki i na
uśmiech oraz dowód na to, że w bezdusznym często świecie dojrzewają młodzi ludzie, którym serca biją mocniej i
radośniej wtedy, gdy mogą komuś bezinteresownie pomagać.
Taką młodzież znajdziecie we Włosieniu!!! (AlKo)
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W okresie I kwartału 2011 roku Rada Gminy w Platerówce odbyła 3 posiedzenia:
- sesję zwyczajną w dniu 28.01.2011r.
- sesję nadzwyczajną w dniu 18.03.2011r.
- sesję zwyczajną w dniu 30.03.2011r.
Tematem merytorycznym obrad sesji w dniu 28.01.br. było uchwalenie budżetu gminy Platerówka
na 2011 rok.
Budżet na 2011 rok został uchwalony Uchwałą nr III/12/11.
Podczas obrad sesji Rada podjęła ponadto uchwały:
1) Uchwałę nr III/11/11 w spr. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Platerówka;
2) Uchwałę nr III/13/1 w spr. ustalenia dopłat do ceny wody na terenie Gm. Platerówka;
3) Uchwałę nr III/14/11 w spr. nieodpłatnego nabycia przez gminę nieruchomości niezabudowanych;
4) Uchwałę nr III/15/11 w spr. wyboru delegatów do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
Na nadzwyczajnej sesji w dniu 18.03.2011r. Rada podjęła uchwały:
1) Uchwałę nr IV/16/11 w spr. zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad
sołeckich;
2) Uchwałę nr IV/17/11 w spr. powołania Komisji do sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie
referendum w sprawie budowy na terenie gminy Platerówka „parku wiatrowego”.
Na sesji w dniu 30.03.2011r. Rada podjęła:
1) Uchwałę nr V/18/11 w spr. odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum w spr.
budowy na terenie gminy Platerówka „parku wiatrowego”;
2) Uchwałę nr V/19/11 w spr. przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2011r.;
3) Uchwałę nr V/20/11w spr. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki;
4) Uchwałę nr V/21/11 w spr. zmian w budżecie gminy Platerówka na 2011 rok;
5) Uchwałę nr V/22/11 w spr. określenia sposobu konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami
pożytku publicznego.
Opracowała: Teresa Tońska
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