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DOśYNKI 2009
Zgodnie z tradycją tegoroczne DoŜynki Gminne obchodzono uroczyście w dniu 5 września
w Platerówce. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną za zebrane plony o godzinie
14:00 w Kościele NMP. Ks. Proboszcz wprowadził wieniec doŜynkowy oraz starostów doŜynek
i pozostałych wiernych, którzy przyszli podziękować modlitwą za tegoroczne zbiory. Podniosły
charakter
mszy
uświetniła
Orkiestra Dęta z KWB TURÓW
S.A.
Po Mszy Św. uczestnicy
barwnym
korowodem
doŜynkowym
ciągnionym
zabytkowym Ursusem kierowanym
przez Pana Jana Kwiatkowskiego
udali się do sali w Platerówce.
W kolejnych powozach jechali
starostowie doŜynek z wieńcem
doŜynkowym, panie z zespołu
Malwy, Wójt Gminy wraz
z małŜonką oraz dostojny gość Pan
Prezes Zarządu Dyrektor Generalny BOT KWB Turów S.A. Pan Stanisław śuk.
Na początku oficjalnej części uroczystości na ręce Wójta Gminy
Platerówka został przekazany przez Starostów DoŜynek – Panią
GraŜynę Kuśnierz oraz Pana Mirosława Zająca symboliczny bochen
chleba doŜynkowego upieczony z tegorocznego ziarna.
Następnie Wójt Gminy Platerówka Krzysztof Halicki
podziękował Starostom DoŜynek, Rolnikom oraz Mieszkańcom
Gminy za pachnący bochen chleba, Ŝycząc: „aby nikomu na stole nie
zabrakło symbolu doŜynek – chleba”.
Wójt Gminy przywitał wszystkich przybyłych mieszkańców oraz
gości min: Posła na Sejm RP Pana Romana Brodniaka, Prezesa
Zarządu Dyrektora Generalnego BOT KWB Turów S.A. Pana
Stanisława śuka, Kierownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Lubaniu Pana Jana Gancarza, Sekretarza Powiatu Lubańskiego
Pana Jana Smreczyńskiego.
Następnie ciepłe słowa do rolników Naszej Gminy skierował Poseł na Sejm RP Pan Roman
Brodniak, któremu nie obca praca na roli.
Pan Poseł podziękował Mieszkańcom
Gminy oraz Wójtowi Gminy za
pozytywne i widoczne zmiany w Gminie
Platerówka, Ŝycząc dalszych sukcesów
i wszelkiej pomyślności.
Całość uroczystości uświetniała pięknie
grająca Orkiestra Dęta KWB TURÓW S.A.
oraz
występ
zespołu
JARZĘBINA
z Zawidowa wraz z zespołem MALWY,
dzieci
ze
Szkoły
Podstawowej
w Platerówce oraz zespołu „Na Maksa”
prowadzonego przez Panią Agnieszkę
Kaczmarczyk-Kobusiak.
KaŜdy uczestnik DoŜynek mógł skosztować przepysznej grochówki, przygotowanej przez Panie
Małgorzatę Pawłowską i Annę Stułę, ufundowanej przez Wójta Gminy, oraz posilić się pieczenią
i kiełbaską przyrządzoną przez pracowników gminy.
Zabawa ludowa trwała do białego rana, wszyscy wspaniale się bawili.
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Wójt Gminy Platerówka serdecznie podziękował
czcigodnym sponsorom, ludziom wielkiego serca, oraz przyjaciołom Naszej Gminy:
• Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Generalnemu BOT KWB Turów S.A. Panu Stanisławowi
śukowi,
• Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Panu Mariuszowi
Starczewskiemu,
• Właścicielce Składu Węglowego DOL-MA w Leśnej Pani Ewelinie Magura,
• Panu Józefowi Cioskowi za wspaniałe pieczywo,
• Pani Marii Kasak, właścicielce Ubojni i Przetwórstwa Mięsa z Małej Wsi Dolnej,
Osobom, które pomogły w zorganizowaniu DoŜynek Gminnych
• Panu Jackowi Miedzińskiemu za prowadzenie uroczystości doŜynkowej,
• Pani dyrektor, nauczycielom oraz uczniom ze Szkoły Podstawowej w Platerówce,
• Wychowawczyni przedszkola i przedszkolakom,
• Pani Małgorzacie Pawłowskiej oraz Pani Annie Stuła za wspaniałą grochówkę,
• Panu Janowi Kwiatkowskiemu za przepiękny korowód doŜynkowy,
• Paniom z Zespołu JARZĘBINA oraz MALWY,
• Pani Agnieszce Kaczmarczyk-Kobusiak i zespołowi Na Maksa,
• Sekcji Karate z Lubania,
• OSP Platerówka i OSP Włosień,
oraz wszystkim, którzy pomogli w tegorocznych doŜynkach. Szczególne słowa podziękowania
Wójt Gminy Platerówka skierował do Gospodarza Tegorocznych DoŜynek - Sołtysa wsi Platerówka,
Pana Tadeusza Mazura.
Opr. UG

Budowa szatni
Trwa budowa „Budynku szatni dla zawodników i sędziów wraz z ogólnodostępnymi toaletami
dla publiczności i osób niepełnosprawnych na terenie boiska sportowego w miejscowości
Platerówka”.
W dniu 31 sierpnia 2009r. Firma, która wygrała przetarg rozpoczęła budowę szatni. Planowany
termin zakończenia – wiosna 2010
rok.
Dla przypomnienia informacja
o staraniach o budowę szatni:
Wójt czynił je od ponad 3 lat.
Na złoŜony przez Wójta wniosek
w Urzędzie
Marszałkowskim
przyznano Gminie dotację na ten cel
ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w kwocie 110 tys.
zł.
Pozostałą kwotę na budowę
szatni w kwocie 236 tys. Wójt
pozyskał od sponsora - Firmy
FORNAX. Z budŜetu gminy nie będą wydatkowane na to zadanie Ŝadne środki.
Oprac. UG
*****
Otrzymano środki na budowę BOISKA W PLATERÓWCE
Na złoŜony wniosek o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Platerówce w dniu
28.09.2009r. w Urzędzie Marszałkowskim Wójt z p. Skarbnik podpisał umowę na dofinansowanie
w kwocie 412 tys zł „Budowy boiska wielofunkcyjnego w Platerówce” przyznane w ramach „Programu
Odnowa i Rozwój Wsi”. Rozpoczęcie zadania planowane jest od początku 2010 roku.
Oprac. UG
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Siedziba Banku Spółdzielczego po remoncie
Dzięki współpracy Wójta Gminy Platerówka oraz Dyrektora ŁuŜyckiego Banku
Spółdzielczego w Lubaniu, dnia 24 sierpnia 2009r. zakończył się kapitalny remont mieszczącej się
w budynku Urzędu Gminy placówki Banku
Spółdzielczego w Platerówce, sfinansowany
wspólnie ze środków Gminy Platerówka i
Centrali ŁuŜyckiego Banku Spółdzielczego w
Lubaniu.
Nowocześnie odremontowany Punkt
Obsługi Klienta przyczyni się do dalszej
i owocniejszej współpracy z Mieszkańcami
Gminy Platerówka.
Intensywnie
rozwijająca
się
bankowość spółdzielcza posiada na naszym
terenie liczne Oddziały w: Bogatyni,
Bolesławcu, Leśnej, Lubaniu, Siekierczynie,
Sulikowie, Zgorzelcu, Zawidowie i Punkt
Obsługi Klienta w Platerówce. Ponadto
ŁuŜycki Bank Spółdzielczy posiada sieć
Bankomatów
w
Leśnej,
Sulikowie,
Zawidowie i Lubaniu. Pieniądze bez prowizji moŜna pobierać we wszystkich bankomatach Banku
Polskiej Spółdzielczości, Kredyt Banku i BGś.
Bank posiada bardzo czytelną i prostą w obsłudze Bankowość Internetową. Więcej informacji
na stronie: www.bssulikow.pl
Oprac. UG
*****
Prace na rzece Włosiennica
Przy
współudziale
Gminy
Wojewódzki
Zarząd
Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Lwówku
Śląskim wykonał w tym roku szereg
niezbędnych
remontów na rzece
Włosiennica, m.in.: udroŜnienie koryta
cieku na długości 200 mb. W Platerówce
(koło szkoły), oczyszczenie brodu
(przejazdu)
we
Włosieniu
(koło
przystanku), remont stopnia wodnego w
Platerówce, wycinka krzaków ze skarp
i koryta cieku w miejscowości Włosień,
Platerówka i Zalipie na długości 8,4 km.
Gmina udzieliła na ten cel dotacji w
wysokości 10 tys. Zł. Ogólny koszt
wykonanych prac to kwota 23 tys. zł.
Oprac. UG
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36 - MILIONOWA DOTACJA DLA GMIN SULIKÓW, PLATERÓWKA
I ZGORZELEC NA KANALIZACJĘ
Sukcesem zakończyły się wieloletnie wspólne starania władz gmin Sulików, Platerówka
i Zgorzelec w sprawie pozyskania środków na kanalizację.
Po prawie rocznej analizie naszego wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
we Wrocławiu, Minister Środowiska w porozumieniu z Ministrem Rozwoju Regionalnego w dniu 15
lipca 2009r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie
1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyŜej 15 tys. RLM na realizację projektu
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leŜących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
Kwota dofinansowania wyniosła ponad 36 mln zł i stanowi 85% wartości zadania.
Z kwoty tej na gminę Sulików przypada ok. 26 mln zł, na gminę Platerówka ok. 8 mln zł i na
gminę Zgorzelec ok. 2 mln zł.
Beneficjentem środków i wykonawcą zadania jest Międzygminna Spółka WodnoKanalizacyjna „SUPLAZ” w Sulikowie.
W dniu 22 lipca 2009 roku
Wójt Gminy Platerówka Krzysztof
Halicki w siedzibie Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
odebrał z rąk Bogumiły TurzańskiejChrobak Wiceprezes Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
potwierdzenie Ministra Środowiska
o przyznaniu dofinansowania.
W dniu 14 września 2009r.
w Sulikowie podpisana została umowa
na dofinansowanie zadania.
Sprawa inwestycji „Uporządkowanie
gospodarki
wodno-ściekowej
gmin
leŜących w zlewni rzeki Czerwona
Woda” sięga roku 1994, jednak dopiero
od 2007 roku ruszyły intensywne
działania. W 2007 roku Wójtowie Gmin przeprowadzili serię spotkań z udziałem Posłów i Senatorów
z naszego regionu. Po szeregu konsultacji w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Ministerstwie Środowiska w Warszawie, przygotowano
kompletny wniosek, dostosowany do kilkukrotnie zmieniających się kryteriów oceny. Wniosek o
dofinansowanie inwestycji z Funduszu Spójności złoŜono w dniu 1 września 2008 roku. Projekt
pomyślnie przeszedł weryfikację merytoryczną I i II stopnia, co jest potwierdzeniem zgodności
projektu z wymaganiami Komitetu Sterującego.
W wyniku tej najpowaŜniejszej w historii Gminy Platerówka inwestycji powstanie sieć
kanalizacyjna oraz nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31
grudnia 2011 roku.
Wójt Gminy Platerówka Krzysztof Halicki składa serdeczne podziękowania dla
wszystkich, którzy swoim wsparciem przyczynili się do osiągnięcia tego sukcesu.
Opr. UG
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EUROUNIONORCHESTRIES 2009
W samym środku wakacji po raz kolejny zawitali do naszego Kościoła młodzi muzycy,
koncertujący w Świeradowie Zdroju.

4 sierpnia wystąpiła Orkiestra Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego
w Gdańsku pod batutą dyr. Teresy Pabjańczyk. Na cały koncert złoŜyły się: występ kwartetu
fletowego, orkiestry smyczkowej oraz sekstetu dętego. Wśród wykonanych utworów były m.in. Ave
Maria M. Sevena, Taniec pastuszków z „Dziadka do orzechów” P. Czajkowskiego, Divertimento
W.A. Mozarta.

6 sierpnia odwiedzili nas goście z Rosji: Zespół Bałałajki z miasta Kirowo-Czepieck oraz
Kameralna Orkiestra Kaprys z miasta śukowski koło Moskwy, której towarzyszyła solistka p. Aida
Alijewa. Muzycy wykonali m. in.: Romans Szostakowicza, Kujawiaka Wieniawskiego, Modlitwę
Rachmaninowa, Paryski walc Pieszkowa.
AB
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Podczas wrześniowej Sesji Rady Powiatu Lubańskiego
uroczyście wręczono akty nadania stopnia nauczyciela
mianowanego, nauczyciela dyplomowanego nauczycielom
szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Lubański, a 7 najlepszych uczniów
z tych szkół i placówek otrzymało stypendium Starosty Lubańskiego. Wśród nich
znalazł się uczeń klasy II naszego Technikum, Daniel Cedro. Gratulujemy!
*****
25 września uczniowie gimnazjum, a takŜe klas I
i II
szkoły
ponadgimnazjalnej
uczestniczyli
w koncercie połączonym z pogadanką profilaktyczną.
Wykonawca, Gienek Loska - bluesman, wokalista
nieistniejącego juŜ zespołu Seven B, opowiadał
o swoich
doświadczeniach
ze
środkami
uzaleŜniającymi, starając się zniechęcić młodzieŜ do
alkoholu
i
innych
szkodliwych
substancji.
„Sponsorem” imprezy była Gminna Komisja ds.
UzaleŜnień
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.
*****
Trwa składanie wniosków stypendialnych w Dolnośląskim Programie Stypendialnym –
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych. W ubiegłym roku szkolnym stypendium to
otrzymywało sześcioro uczniów naszego gimnazjum. W tym roku nastąpiła zmiana regulaminu
stypendialnego – warunkiem koniecznym jest takŜe uzyskanie na koniec roku szkolnego 2008/2009
średniej ocen co najmniej 4,65 (gimnazjum) lub 4,55 (szkoła ponadgimnazjalna).
Wnioski naleŜy składać (osobiście lub pocztą) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego we
Wrocławiu do dnia 15 października. Zainteresowani mogą zapoznać się z regulaminem
i pozostałymi informacjami na stronie internetowej projektu: www.stypendiapokl.dolnyslask.pl
*****
Nasza szkoła uczestniczy w tym roku szkolnym w dwóch projektach. Pierwszy Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - adresowany jest do młodzieŜy
publicznych szkół zawodowych Dolnego Śląska, realizujących programy rozwojowe ukierunkowane
na zmniejszanie i wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu
edukacyjnego oraz podnoszące jakość kształcenia.
Celem drugiego projektu, Einstein - KaŜdy ma w sobie ukryty potencjał, jest
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów - dzieci i młodzieŜy ze szkół kształcenia ogólnego
w powiecie lubańskim oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych poprzez realizację
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Obecnie trwa kompletowanie dokumentacji w obu tych projektach.
*****

Strona internetowa
Zespołu Szkół Gimnazjalnych
i Ponadgimnazjalnych
we Włosieniu:
www.zsgipwlosien.neostrada.pl
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Dzień Sybiraka
Pamięć o przeszłości jest mądrością narodu. Dzięki niej moŜliwe jest
pielęgnowanie tradycji. Słowo „Syberia” ma dla Polaków szczególny
wydźwięk. Tragiczny los spowodował, Ŝe Syberię nazwano „ziemią
przeklętą”- krainą gdzie nie ma nadziei. Mamy moralny obowiązek pamiętać o tych, którzy stracili Ŝycie,
którzy przeszli piekło zesłania. Dziś w wolnej Polsce moŜemy przywoływać zbiorową pamięć o bolesnych
wydarzeniach sprzed siedemdziesięciu lat. Tak stało się 13 września 2009 r.
W naszym kościele ks. Franciszek Mucha odprawił
uroczystą mszę świętą z udziałem Sybiraków,
społeczności Gminy Platerówka oraz zaproszonych
gości. Po mszy delegacje złoŜyły wiązanki kwiatów pod

obeliskiem poświęconym Sybirakom.
Uroczystość miała miejsce w „Domu StraŜaka”
w Platerówce. Poczty sztandarowe Kół Związku
Sybiraków z Lubania, Zgorzelca, StraŜy PoŜarnych
z Lubania, Platerówki oraz Szkoły Podstawowej im.
E. Plater z Platerówki zostały wprowadzone w asyście
straŜaków, harcerzy, uczniów przez komendanta PSP z Lubania Krzysztofa Krawczenko, po czym
zaśpiewano hymn państwowy.
Zgromadzonych powitała pani prezes Koła Związku
Sybiraków w Platerówce Halina Paczuszyńska. Głos
zabierali: pan wójt Gminy Platerówka Krzysztof
Halicki, pan starosta Walery Czarnecki, pani dyrektor
SP z Platerówki mgr Renata Trendewicz oraz
komendant OSP w Platerówce pan Stanisław StraŜnik.
Prezes oddziału w Jeleniej Górze pan Mieczysław
Śpiewak, opiekun Koła Związku Sybiraków z
Platerówki, dokonał odznaczenia sztandarów OSP z
Platerówki oraz Szkoły Podstawowej im. E. Plater w
Platerówce „Honorową Odznaką Sybiraków” Zarządu
Głównego w Warszawie.
Część artystyczną wykonali harcerze z 15 DH
„Lipczanie”, uczniowie ze szkoły podstawowej oraz
uczennice szkół średnich pod kierunkiem phm. Ewy
Bobko. Kronikę multimedialną Sybiraków i jej
prezentację przygotowali pwd. Sylwia Drąg oraz hm.
Krzysztof Zachar.
Przy wspólnym stole zasiedli Sybiracy, goście oraz
dzieci i wnukowie Sybiraków. To spotkanie pokoleń ma
niezwykłą aurę, odŜywają nie tylko wspomnienia. Mimo
upływu lat Sybiracy przepięknie śpiewają piosenki,
zaskakując obecne pokolenie. Jesteśmy im wdzięczni za przybycie, a pamiątkowe wpisy i zdjęcia na
kartkach kronik zostaną z nami przez kolejne lata.
Ewa Bobko
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„Na harcerskim szlaku”
Od początku 2009 roku harcerze z 15 DruŜyny Harcerskiej „LIPCZANIE” działającej przy
Szkole Podstawowej w Platerówce ostro zabrali się do pracy.
Dzięki uprzejmości władz Gminy Platerówka
i straŜaków z OSP w Platerówce harcerze tej druŜyny
mogą
współuŜytkować
wraz
ze
straŜakami
pomieszczenie w „Domu StraŜaka” w Platerówce.
Wiele sił i środków kosztowało naszych harcerzy
zaadoptowanie tego pomieszczenia do potrzeb druŜyny,
ale efekty przerosły najśmielsze oczekiwania członków
druŜyny. Pomogły im w tym dziele lokalne instytucje
i osoby prywatne, za co harcerze wszystkim po
harcersku serdecznie dziękują i zapraszają do
odwiedzenia nowej - pięknej harcówki w „Domu
StraŜaka”.
Dzięki uzyskanym w kolejnych akcjach zarobkowych środkom pienięŜnym zorganizowaliśmy
w kwietniu 2009 r. zbiórkę wyjazdową do Zamku Czocha koło Leśnej ze spaniem na Podzamczu.
W trakcie tej zbiórki uczestniczyliśmy w bardzo ciekawych zajęciach szkoleniowo –
wypoczynkowych. Odbyło się Przyrzeczenie Harcerskie, zdobywaliśmy Patenty Zastępowych,
sprzątaliśmy teren wokół Zamku i braliśmy udział w zajęciach z okazji kolejnej rocznicy „Akcji pod
Arsenałem”. Hitem wyjazdu było nasze „Harcerskie DOMINO” układane na czas.

W maju b.r. uroczyście obchodziliśmy Święto Flagi, Święto StraŜaka, uczestniczyliśmy w VII
Wieloboju Rejonowym w Platerówce.
W czerwcu b.r. wzięliśmy udział w X Zjeździe Rowerowym we Włosieniu zdobywając
Statuetkę Rowerzysty w nagrodę we współzawodnictwie na trasie Rajdu i zorganizowaliśmy
uroczyste „Świeczowisko” z okazji V rocznicy nadania imienia hm. Stefana Mirowskiego
Dolnośląskiej Chorągwi ZHP we Wrocławiu, zorganizowaliśmy Bieg Patrolowy dla klas 5 Szkoły
Podstawowej nr 4 z Lubania w Ośrodku Wczasowym „Rajsko” w BoŜkowicach oraz wzięliśmy udział
w zakończeniu Roku Harcerskiego w Świeradowie, które zorganizowała Komenda Hufca ZHP
w Lubaniu. Podczas rywalizacji między druŜynami biorącymi w nim udział zajęliśmy II miejsce.
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Od września tego roku obchodziliśmy 70 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej – składając
symboliczną wiązankę kwiatów przy obelisku w Platerówce, 13.09.09r. wzięliśmy udział
w obchodach 70-lecia Dnia Sybiraka włączając się w program obchodów pokazem multimedialnym
na temat historii i dnia dzisiejszego Koła Związku Sybiraków z Platerówki. 25.09.09r.
zorganizowaliśmy uroczyste obchody z okazji 70 rocznicy przejścia ZHP do konspiracji i powołania
Szarych Szeregów w Szkole Podstawowej w Platerówce dla klas 4-6, zuchów, harcerzy
i zaproszonych gości.
Osiągnięcia 15 DH w 2009 roku:
• II i V miejsce w VII Wieloboju Rejonowym,
• I miejsce w Internetowej Grze Harcerskiej „Kalejdoskop” zorganizowanej przez Dolnośląską
Chorągiew ZHP,
• I miejsce w Konkursie Komendy Hufca ZHP w Lubaniu p.t. „Małkowskich działania są dla nas
wyzwaniem”,
• I miejsce w Dolnośląskiej Chorągwi ZHP, a II miejsce w Głównej Kwaterze ZHP w Warszawie
• w Konkursie wiedzy o Twórcach Harcerstwa Polskiego,
• wyróŜnienie w Konkursie Głównej Kwatery ZHP „Być jak Olga, być jak Andrzej”,
• zdobycie Odznaki Chorągwi Dolnośląskiej ZHP „Harcerzem być” I-go stopnia 24.09.09r.
Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ !!!
DruŜynowa 15 DH „LIPCZANIE”
przewodnik Sylwia Drąg
*****
Sprzątanie świata
Po wakacjach, tradycyjnie , w trzeci weekend
września odbywała się ogólnopolska akcja
,,Sprzątanie świata’’. Hasłem tegorocznej edycji
było: „Pomagajmy Ziemi – codziennie”. Szkoła
Podstawowa im. Emilii Plater włączyła się w to
przedsięwzięcie 18. września 2009. Uczniowie po
raz kolejny pod okiem p. Iwony Marcinów
(nauczyciela przyrody) zorganizowali krótki apel
poświęcony
tematyce
proekologicznej.
Zaprezentowano wiele ciekawych informacji nt.
segregacji odpadów, recyclingu oraz sposobów
oszczędzania wody i energii.
Po
apelu
wszystkie
klasy
wraz
z wychowawcami udały się na sprzątanie
wyznaczonych rejonów w Platerówce. Uczniowie
spisali się na medal, kaŜda klasa wróciła z workami pełnymi śmieci! Sobie i wszystkim ludziom na
świecie Ŝyczę, aby akcję „Sprzątanie Świata” zamienić w akcję „Człowiek przyjacielem Ziemi”, bo
przecieŜ milej jest Ŝyć tam, gdzie czysto, zielono i zdrowo".
Magdalena Wojtaluk
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Nowa grypa A(H1N1)
Ogłoszenie przez WHO fazy pandemicznej nowej grypy A(H1N1) uzasadnia wzmoŜoną
ostroŜność i przygotowanie środków zapobiegawczych mających na celu zmniejszenie szybkości
szerzenia się zakaŜeń w społeczeństwie. Pracodawcy i pracownicy mogą w tym odegrać istotną rolę.
Objawy nowej grypy A(H1N1) są podobne jak grypy sezonowej:
• gorączka
• kaszel
• ból gardła
• katar z płynną wydzieliną lub zatkanym nosem
• bóle mięśniowe i stawowe
• ból głowy
• dreszcze
W około 25-30% przypadków nowej grypy mogą występować wymioty i biegunka. Podobnie
jak w grypie sezonowej część zachorowań przebiega cięŜko, a nawet moŜe zakończyć się śmiercią.
Szerzenie się nowej grypy, podobnie jak grypy sezonowej, odbywa się przez zakaŜenia drogą
powietrzną i kropelkową. MoŜliwe jest teŜ przenoszenie się zakaŜenia przez dotykanie przedmiotów
zanieczyszczonych śliną lub wydzieliną dróg oddechowych osoby chorej i następnie dotykanie
śluzówki osoby zdrowej.
Co moŜe zrobić uczeń i jego rodzice, aby zredukować prawdopodobieństwo
szerzenia się zakaŜeń w szkole?
• Pozostać w domu w razie choroby. JeŜeli objawy odpowiadają wymienionym wyŜej objawom
grypy, naleŜy pozostać w domu 7 dni od wystąpienia objawów lub 1 dzień po ustąpieniu
objawów, jeŜeli objawy trwają 7 dni lub dłuŜej.
• W czasie kaszlu lub czyszczenia nosa zakrywać nos i usta chusteczką jednorazową, którą po
jednorazowym uŜyciu naleŜy wyrzucić, a ręce umyć starannie wodą z mydłem.
• W rozmowie unikać bliskich kontaktów twarzą w twarz. W tym szczególnym przypadku
uzasadnione jest rozmawianie z głową odwróconą od rozmówcy.
• Unikać dotykania palcami ust, nosa i powiek oczu.
• Poza szkołą unikać przebywania w pomieszczeniach z kilkoma osobami na raz, a szczególnie
masowych zgromadzeń i sportów kontaktowych.
• Przestrzegać zasad higienicznych wynikających z instrukcji uzyskanych w szkole równieŜ w
domu i we wszystkich sytuacjach pozaszkolnych.
Postępowanie z uczniami naraŜonymi w szkole na kontakt
z potwierdzonym przypadkiem nowej grypy A(H1N1)
Jak postępować w przypadku, gdy do szkoły przyjdzie uczeń z objawami grypy, jeŜeli nowa grypa
szerzy się w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła?
• O sytuacji naleŜy niezwłocznie powiadomić rodziców chorego ucznia
• NaleŜy ucznia umieścić w pomieszczeniu, gdzie nie przebywają inni ludzie. W przypadku
objawów o niewielkim nasileniu powiadomić rodziców o konieczności odebrania ucznia ze
szkoły, a w przypadku cięŜkiego zachorowania odesłać ucznia transportem sanitarnym do
szpitala zakaźnego lub innego, wyznaczonego do leczenia grypy, w porozumieniu
z rodzicami/opiekunami dziecka.
• Jeśli uczeń z objawami grypy ma powód wejścia do pomieszczenia z innymi ludźmi, winien
zakryć nos i usta chusteczką jednorazową lub płatkiem ligniny, albo, jeŜeli jest taka
moŜliwość, załoŜyć maseczkę ochronną na nos i usta.
Na podstawie informacji opracowanych przez
Prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego
Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii
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W dniu 30 września 2009 r. odbyły się obrady XXIII sesji zwyczajnej Rady Gminy
Platerówka.
Tematem merytorycznym obrad sesji było:
o Rozpatrzenie informacji z przebiegu realizacji budŜetu gminy Platerówka za I-sze
półrocze 2009
o

Podjęcie uchwał.

W wyniku realizacji porządku dziennego Rada przyjęła jednogłośnie przedłoŜoną przez Wójta
„Informację z przebiegu realizacji budŜetu gminy Platerówka za I-sze półrocze 2009 roku”.
Ponadto podczas obrad sesji Rada podjęła n/w uchwały:
1) Uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I
półrocze 2009r.,
2) Uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXII/1119/09 w sprawie zmian w budŜecie gminy
Platerówka na 2009r.,
3) Uchwałę w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok;
4) Uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały nr XXII/122/09 w spr. ustalenia maksymalnej kwoty
poręczenia poŜyczki dla MSW-K SUPLAZ w Sulikowie,
5) Uchwałę w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” umowy o dofinansowanie
przedsięwzięcia p.n.: ”Budowa szatni na boisku w Platerówce”,
6) Uchwałę w sprawie nie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki,
7) Uchwałę w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Włosień dla przeprowadzenia
wyborów sołtysa,
8) Uchwałę w sprawie wyraŜenia opinii n/t projektu uchwały w spr. przedłuŜenia terminu
likwidacji SP ZOZ w Lubaniu,
9) Uchwałę w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce.
Opracowała: Teresa Tońska

Strona internetowa
Gminy Platerówka. Znajdziecie tu
„Biuletyn Gminny”
w wersji elektronicznej
i inne bieŜące informacje
Zapraszamy do odwiedzin!
Adres strony w stopce poniŜej.
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