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Napisały o nas „Nowiny Jeleniogórskie”:

Platerówka - gminą najhojniej obdarowaną przez unię w dawnym
woj. jeleniogórskim
AUTOR: AJS
01.07.2010
Drugie miejsce w IV Edycji Rankingu Europejska Gmina, Europejskie Miasto organizowanym przez Dziennik
Gazeta Prawna zdobyła w miniony wtorek w Poznaniu gmina Platerówka koło Lubania. Przez ubiegły rok
najmniejszej i najbiedniejszej w całej Polsce gminie udało się pozyskać z unii niemal 10 mln złotych. Dzięki
tym funduszom we wsi Włosień, Sulików i Platerówka powstanie kanalizacja, a w samej Platerówce
wybudowano juŜ do tej pory szatnię przy boisku sportowym, do września ma się tam równieŜ pojawić nowe
zaplecze rekreacyjne przy szkole podstawowej. Do pokonania Platerówka miała blisko 80 gmin z czterech
zachodnich województw.
Dziewięć i pół miliona złotych tyle dokładnie środków unijnych udało się przez cały ubiegły rok pozyskać gminie Platerówka.
Starania najbiedniejszej i najmniejszej, bo liczącej zaledwie 1702 mieszkańców gminy w Polsce docenił Dziennika Gazeta
Prawna przyznając drugie miejsce w IV Rankingu Europejska Gmina Europejskie Miasto. Oto lista kilku najwaŜniejszych
spośród dwunastu inwestycji jakie zrealizowała lub ma w planie zrealizować jeszcze gmina:
Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków we wsi Sulików, Włosień i Platerówka, planowane zakończenie
projektu to maj 2012
Powstanie szatni dla piłkarzy i mieszkańców z ogólnodostępnymi
niepełnosprawnych przy boisku sportowym w Platerówce

toaletami,

takŜe

dla

osób

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Platerówce, planowany termin zakończenia
projektu to wrzesień 2010
Budowa dwóch placów zabaw we wsi Włosień i Zalipie, termin zakończenia projektu to koniec lipca
Likwidacja dwóch wysypisk śmieci przed Urzędem Gminy w Platerówce oraz wiejską świetlicą, w ich miejsce
powstały profesjonalne, bezpłatne parkingi
Realizacja projektu „Uczeń na wsi” skierowany do młodzieŜy z orzeczeniem niepełnosprawności, którzy za
otrzymane pieniądze mogli sobie zakupić pomoce naukowe, odzieŜ sportową czy opłacić dostęp do Internetu
Komisja oceniająca gminy i miasta brała pod uwagę kilka kryteriów, do najwaŜniejszych naleŜała m.in. liczba projektów
przypadająca na 1000 mieszkańców, a takŜe wartość dotacji w złotówkach na jednego mieszkańca. W przypadku Platerówki
było to aŜ w przybliŜeniu 11.682 złote. Niewiele brakowało, a w pierwszej trójce znalazłaby się gmina Stara Kamienica,
która w tegorocznym starciu pokonała nawet Wrocław. Jelenia Góra zajęła dwudzieste miejsce.
Szkoda tylko, Ŝe nagrodą za zajęcie drugiego był jedynie dyplom. MoŜe ogólnopolska edycja przyniesie finansowe
gratyfikacje.

Źródło: http://www.nj24.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=8046&Itemid=138
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Otwarcie szatni dla sportowców
W niedzielę 21 marca 2010r. na boisku gminnym w Platerówce odbyła się uroczystość
otwarcia nowej szatni dla zawodników i sędziów wraz z ogólnodostępnymi toaletami dla publiczności
i osób niepełnosprawnych. Pomimo typowo marcowej pogody licznie przybyli zaproszeni goście oraz
kibice.
Wójt Gminy Platerówka Krzysztof Halicki
serdecznie powitał dostojnych gości min.
Przedstawiciela Ministra Sportu - Posła na Sejm
RP Pana Romana Brodniaka wraz z Dyrektorem
Biura Panem Władysławem Wróblewskim,
Radnych Powiatu Lubańskiego Pana Stanisława
Głowacza i Pana Kazimierza Wojewodę, Radnych
Gminy Platerówka, Ks. Proboszcza Franciszka
Muchę, Prezesa Polskiego Związku Piłki NoŜnej w
Jeleniej Górze Pana Andrzeja Kowala, Sponsorów
- Zarząd Firmy „FORNAX” w osobach Pana
Bogdana
Charkiewicza
i
Krzysztofa
Sietczyńskiego wraz z małŜonkami, Sołtysów,
Prezesa Pana Czesława CzyŜ, Zarząd Klubu Orzeł Platerówka, Trenera Pana Lesława Burzyńskiego,
działaczy i gości oraz kibiców.
W swoim przemówieniu Wójt Gminy podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do
wybudowania szatni: Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, Firmie „FORNAX”, Radnym Gminy
Platerówka, którzy pomogli uchwalić niezbędne dokumenty, ale przede wszystkim, jak zaznaczył, ta
szatnia powstała dzięki samym piłkarzom, wspaniałym sportowcom i bezinteresownym działaczom
klubu ORZEŁ Platerówka.
Następnie Pan Poseł Roman Brodniak pogratulował Wójtowi Gminy Platerówka determinacji
w rozwoju sportu na terenach wiejskich i zaznaczył, Ŝe wielkie talenty rodzą się właśnie na takich
małych skromnych obiektach w małych wsiach.
Prezes Polskiego Związku Piłki NoŜnej w Jeleniej Górze Pan Andrzej Kowal pogratulował
Mieszkańcom Gminy wspaniałego obiektu, a Wójtowi Gminy Krzysztofowi Halickiemu oraz
Prezesowi Czesławowi CzyŜ wręczył Dyplom uznania za aktywny udział w upowszechnianiu sportu.
Trener, autor sukcesów druŜyny Pan Leszek Burzyński, otrzymał od Wójta Gminy Dyplom
podziękowania za szczególny wkład w rozwój piłki noŜnej w Gminie Platerówka.
Punktem kulminacyjnym otwarcia było poświęcenie szatni przez Księdza Proboszcza
Franciszka Muchę, wspólna modlitwa i Ŝyczenia dla piłkarzy, aby kierowali się zasadą fair play oraz
uroczyste przecięcie biało-czerwonej wstęgi przez gości i sponsorów.
Po niezwykle uroczystym otwarciu nasi piłkarze rozegrali wspaniały zwycięski mecz (6:2),
a wszyscy kibice, piłkarze i goście z druŜyny ŁUśYCE Lubań zostali zaproszeni na pieczeń z grilla
ufundowaną przez Wójta Gminy.
*****
W maju został wyremontowany Pomnik ku
czci Kobiet śołnierzy Samodzielnego Batalionu im.
Emilii Plater. Wcześniej nie wykryci sprawcy
zniszczyli płytki na pomniku a policja dochodzenie
umorzyła. Renowacja obelisku „Platerówek” była
moŜliwa dzięki środkom pienięŜnym ofiarowanym
przez Gminne Koło Kombatantów, Urząd Gminy
Platerówka i Wójta Gminy oraz dzięki Panu
Jarosławowi Skorupskiemu z Włosienia, który
nieodpłatnie połoŜył nowe granitowe płyty.
Oprac.: UG
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Rocznica zakończenia II wojny światowej
W 65 rocznicę zakończenia II
wojny światowej 7 maja 2010r. w
Jeleniej Gorze- Cieplicach odbyła się
duŜa patriotyczna uroczystość w
której
uczestniczyły
władze
samorządowe wszystkich szczebli,
kombatanci i młodzieŜ szkolna
z pocztami
sztandarowymi
oraz
zaproszeni goście. Za zasługi dla
Związku
Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów
Politycznych
Prezes
Zarządu Głównego w Warszawie
Pułkownik inŜ. Henryk Strzelecki
przyznał odznaczenia ZKRP i BWP.
Wśród
grona
nielicznych
wyróŜnionych
znaleźli
się
przedstawiciele naszej Gminy w osobach: Wójt Gminy Platerówka Krzysztof Halicki, Pani Kierownik
GOPS Jadwiga Ludwiczak oraz Pani inspektor GOPS Ewa Abramek.
*****
Gmina Platerówka otrzymała od sponsora Firmy FORNAX 8 tys. zł.
na dodatkowe usługi medyczne dla mieszkańców gminy. Usługi będą
wykonywane w gabinecie lekarskim w siedzibie Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Platerówce oraz w Szkole Podstawowej w Platerówce w trakcie
trwania roku szkolnego a takŜe w formie zgłaszanych telefonicznie wizyt
domowych dla mieszkańców gminy, których stan zdrowia nie pozwala na
samodzielne poruszanie się. Stosowną umowę po akceptacji Sponsora
gmina podpisze z dr Radosławem Tomaszewskim na kwotę ok. 200 zł.
tygodniowo za powyŜsze usługi.
*****
20 czerwca i 4 lipca odbywały
się w naszej gminie, podobnie jak
w całym kraju i poza jego granicami,
wybory prezydenckie. Lokal wyborczy
mieścił się, jak zwykle, w budynku
Szkoły Podstawowej im. Emilii Plater
w Platerówce.
W I turze frekwencja w naszej
gminie wyniosła 50,96%, a z 10
kandydatów najwięcej głosów zdobył
Pan Jarosław Kaczyński (44,12%)
przed
Panem
Bronisławem
Komorowskim (33,74%).
W II turze na prezydenta
głosowały 633 osoby z 1298
uprawnionych (48,7%). Więcej głosów ponownie otrzymał Pan Jarosław Kaczyński (52,01%). Pan
Bronisław Komorowski, który w wyborach prezydenckich zwycięŜył, w naszej gminie uzyskał
47,99% głosów.
Źródło: http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN/W/021006.htm
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„Einstein” w gminie Platerówka
W pierwszym tygodniu wakacji uczniowie Szkoły Podstawowej
w Platerówce uczestniczyli w programie zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych opracowanym do projektu „Einstein – kaŜdy ma w sobie
ukryty potencjał”. Odbywały się one pod wspólnym hasłem Przyroda wokół nas.
• 1 lipca podczas zajęć szczególną uwagę zwrócono na roślinność łąkową
i jej ekosystem. Uczniowie mieli moŜliwość poszerzania aktywności
badawczej a za pomocą lup poznawali dokładną budowę zewnętrzną
roślin. Z pomocą tablic przyrodniczych, albumów i kluczy dokonali
podziału roślin na: zioła, trawy, rośliny kwiatowe, chwasty. Zebrane
okazy roślinne wykorzystano do wykonania gipsowych odlewów.
Powstały ciekawe i niepowtarzalne prace. Ciekawość poznawcza
sprawiła, Ŝe w trakcie obserwacji uczniowie dyskutowali i utrwalali
pojęcia botaniczne.

• 2 lipca przedmiotem zainteresowania były wygasłe stoŜki
wulkaniczne w naszej okolicy. Uczniowie samodzielnie wykonali
model czynnego wulkanu i przeprowadzili doświadczenie wyjaśniające
proces erupcji. Przeprowadzone doświadczenia uzmysłowiły im proces
powstawania stoŜków wulkanicznych występujących w naszej okolicy.
Następnie udali się w pobliŜe Czubatki, będącej fragmentem
wypreparowanego komina – Ŝyły wulkanicznej o wysokości 357 m
n.p.m. zbudowanej ze skał zwanych nefrytami lub bazanitami. Lubańska
Pokrywa Wulkaniczna jest największą formacją bazaltową w Polsce.

• 5 lipca uczniowie poszukiwali odpowiedzi na pytanie Po co nam
las? W tym celu spotkali się z Lipowej Chacie z leśniczym
Leśnictwa Platerówka, p. Kazimierzem Mańkowskim, oraz
z podleśniczym p. Józefem Strzałkowskim, którzy opowiedzieli
im o swojej pracy oraz lesie w naszych okolicach. Uczestnicy
poznali sposoby pomiaru i sprzedaŜy drewna. Dowiedzieli się równieŜ o
walce ze szkodnikami leśnymi. Poznali pasoŜyty i półpasoŜyty drzew.
Wiedzą w jaki sposób i gdzie zakładać budki lęgowe. Leśnicy udzielili
praktycznych rad, jak zachowywać się w lesie.
Opracowały: Ewa Dubieniecka, Ewa Bobko
*****

Zuchowe wieści
• Udział w międzynarodowym rajdzie pieszym „3 Dni, 3 Kraje, 3

Wędrówki”;
• „10 kroków do stulecia” - opracowani roku pracy zuchów
i przesłanie drogą elektroniczną do Warszawy. Informacje o nas
zostaną na stałe umieszczone w Muzeum Harcerstwa;
• Wysłanie „Jubileuszowej Karty do Kroniki” na 100 – lecie
Harcerstwa do Krakowa;
• Wyjazd do Krakowa na Zlot ZHP.
Z zuchowym pozdrowieniem CZUJ ! phm. Ewa Bobko
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Sukcesy naszych uczniów w konkursach i zawodach

•
•
•
•

• Tobiasz Lach (kl. III Gim.) - 3 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Języka Niemieckiego MIX, 2 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Języka Niemieckiego MULTITEST, 1 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka
Niemieckiego OLIMPUS;
Magdalena Szafarz (kl. II Gim.) -1 miejsce w konkursie MIX, 4 miejsce w olimpiadzie
OLIMPUS i 6 miejsce w województwie dolnośląskim i 10 miejsce w kraju w Ogólnopolskim
Konkursie Języka Niemieckiego SPRACHDOKTOR;
Katarzyna Jakubczyk (kl. II Gim.) - 6 miejsce w województwie dolnośląskim i 10 w kraju
w konkursie SPRACHDOKTOR, 3 miejsce w II Powiatowym Konkursie Plastycznym
"Ojczyste PejzaŜe";
Zuzanna Adamska, Magdalena Szafarz, Grzegorz Kudelski (kl. II Gim.) - 2 miejsce
w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – etap powiatowy;
Daniel Cedro, Mariusz Kowalski, Szymon Michoński, Łukasz Wdowikowski (kl. II tech.)
– 5 miejsce w etapie wojewódzkim MłodzieŜowego Turnieju Motoryzacyjnego we Wrocławiu.
*****

„Einstein” w gimnazjum
Dnia 29 maja 2010 w Gimnazjum Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we
Włosieniu w ramach realizacji projektu ”Einstein – kaŜdy ma w sobie ukryty potencjał” młodzieŜ
klas I-III stanęła do rozgrywek w „Turnieju Multiprzedmiotowym”, w którym gimnazjaliści musieli
wykazać się zarówno wiedzą z róŜnych przedmiotów, jak teŜ sprawnością fizyczną. Część
konkurencji wymagała posługiwania się językiem niemieckim i angielskim – uczniowie doskonalili
swe umiejętności językowe w ujęciu integracyjnym z innymi naukami ścisłymi i przyrodniczymi.
Organizatorami turnieju byli: p. Aldona Kościańska, p. Aleksandra Rodziewicz, p. Gabriela
Małek-Miedzińska i p. Zbigniew Ławniczak.
A.K.
*****

XI Powiatowy Zjazd Rowerowy
W dniu 12 czerwca 2010r. odbył się po raz jedenasty
Powiatowy Zjazd Rowerowy. Zjazd przebiegał po
wyznaczonych trasach na drogach rowerowych gminy
Platerówka. Uczestnicy zaliczali punkty kontrolne, na których
poszerzali swoją wiedzę i umiejętności z zakresu
bezpieczeństwa
w
ruchu
drogowym,
konkurencje
sprawnościowe odbywały się na terenie Zespołu Szkół
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych..
Impreza miała równieŜ charakter profilaktyczny. Celem
jej było pokazanie, jak moŜna spędzić wolny czas bez
alkoholu.
Zjazd zakończył się uroczystym wręczeniem nagród dla
wszystkich uczestników zjazdu, a najlepsze druŜyny
otrzymały pamiątkowe statuetki. Nagrody wręczali: Starosta
Powiatu Lubańskiego Walery Czarnecki, Wicestarosta
Wojciech Zembik, Sekretarz Gminy Platerówka Danuta
Kotlarz oraz Dyrektor Szkoły Edward Niski.
Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w
Lubaniu, Urząd Gminy w Platerówce, Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze oraz Rada Rodziców przy
ZSGiP we Włosieniu.

J.A.
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10.04.2010r. odbyła się zbiórka druŜyny poświęcona przestrzeganiu zasad
bezpieczeństwa. Zaproszony na naszą zbiórkę Gość w osobie
dzielnicowego Gminy Platerówka – Pan Grzegorz Kukurek, bardzo
ciekawie opowiadał nam o róŜnego rodzaju zagroŜeniach.
07.05.2010r. odbył się VIII
Wielobój Rejonowy w Platerówce.
Po cięŜkich zmaganiach zastęp I
dziewcząt zdobył I miejsce w
kategorii klas gimnazjalnych.
24.05.2010r. reprezentacja naszej druŜyny wzięła udział w
przedstawieniu pod tytułem „Kopciuszek” w Szkole Muzycznej w
Lubaniu podsumowującym projekt „Uczymy się Ŝyć razem” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w którym braliśmy udział.
26.04.2010r. z okazji 67 rocznicy „Akcji pod Arsenałem”
zorganizowaliśmy dla zuchów z 11 Gromady Zuchowej działającej przy
Szkole Podstawowej w Platerówce bieg patrolowy na terenie szkoły.
05.06.2010r. reprezentacja naszej druŜyny była współorganizatorem
obchodów Dnia Dziecka dla dzieci działkowców z Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „PIAST” z Lubania. Przeprowadziliśmy kilka konkurencji i
zabaw dla osiemdziesięciu dzieci w róŜnym wieku. Przy naszych
konkurencjach bawili się równieŜ i dorośli. W efekcie naszych starań wszyscy się świetnie bawili, a nasza
druŜyna otrzymała podziękowanie w lubańskiej gazecie.
06.06.2010r. na Apel Śląskiej Chorągwi ZHP „Podaj dłoń” odpowiedzieliśmy bardzo
aktywnie. Na nasz wniosek włączyły się w tą Akcję Samorządy Uczniowskie SP w
Platerówce i ZSG i P we Włosieniu, instytucje i osoby prywatne. Postanowiliśmy
pomóc poszkodowanym przez powódź mieszkańcom Śląska i zebrać dla nich
najpotrzebniejsze artykuły. Nasza druŜyna przeznaczyła na zakup najpotrzebniejszych
artykułów dla dzieci powodzian kwotę 500,-złotych. Ogółem zebraliśmy około 200
kilogramów artykułów.
20.06.2010r. reprezentacja naszej druŜyny
uczestniczyła w wycieczce do Parku
Jurajskiego - do Niemiec. Pojechaliśmy tam
wynajętym autokarem z zuchami z 11 Gromady
Zuchowej i uczniami z SP w Platerówce.
25-26.06.2010r. zorganizowaliśmy zbiórkę wyjazdową do BoŜkowic pod
tytułem „Witamy wakacje”.
Zaprosiliśmy do udziału w niej 10 DruŜynę Harcerską
z Siekierczyna i 14
DruŜynę Harcerską
z Lubania. Ogółem
biwakowało
36
harcerzy. W trakcie
biwaku pracowała
radiostacja
krótkofalarska przekazując w eter Ŝyczenia od harcerzy z Platerówki.
Zostało nawiązanych ponad osiemdziesiąt połączeń z całym światem.
Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
DruŜynowa 15 DH „LIPCZANIE”
podharcmistrz Sylwia Drąg
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Włosień na fotografiach dawniej i dziś
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