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Dlaczego nowa cena wody?
Rada Gminy Platerówka uchwałą nr XIX/110/05 z dnia 23 czerwca 2005 roku,
powołała

wraz

z

Gminą

Sulików

i

Gminą

Zgorzelec:

Międzygminną

Spółkę

Wodnokanalizacyjną „SUPLAZ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu realizacji
projektu p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gmin zlewni rzeki
Czerwona Woda”. Do czasu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gmin zlewni rzeki Czerwona Woda” SUPLAZ Sp.
Z o.o. prowadzi działania związane z zaopatrzeniem Gminy Platerówka w wodę, a po
zakończeniu inwestycji prowadzić będzie takŜe gospodarkę ściekową. Zgodnie z powyŜszymi
ustaleniami SUPLAZ Sp. z o.o. w Sulikowie od 01-01-2008 roku prowadzi działalność
operatorską w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Platerówka.
Zgodnie z przedstawioną przez Spółkę kalkulacją działalności na 2009 rok
największą pozycję w kosztach związanych z obsługą sieci w gminie Platerówka - kwotę
44 175 zł przewiduje się na obowiązkową amortyzację od środków trwałych. Pieniądze
z amortyzacji będą przeznaczone na spłatę kredytu na budowę kanalizacji w Gminie
Platerówka. 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 tylko na poziomie 18 828 zł. Zakup materiałów
na obsługę sieci w Gminie Platerówka to kwota 3137,- zł. Są to zakupy:





paliwa i olejów oraz części zamiennych do samochodu GAZ-Gazela,
materiały instalacyjne, wodomierze, materiały hydrauliczne do napraw oraz bieŜącej
konserwacji sieci wodociągowej,
paliwa, olejów oraz części zamiennych do kosiarek spalinowych, słuŜących do
wykaszania trawy na terenie SUW,
materiałów biurowych.
Dodatkowo na wysokość ceny za 1m³ wody mają wpływ opłaty ponoszone za

wydobycie wody. Wysokość tych opłat to kwota 7216 zł. Ponadto: koszty energii elektrycznej
- 2500zł, ubezpieczenia i leasingu samochodu – 2318,- zł, wynajmu sprzętu do usuwania
awarii – 400 zł oraz koszty badania wody przez Sanepid – 5840 zł.
Spółka ponosi takŜe koszty pośrednie w kwocie 14 740zł, na co składają się koszty
zatrudnienia pracowników administracyjnych, zakupu materiałów biurowych, koszty usług
telekomunikacyjnych i pocztowych, opłaty za dzierŜawę pomieszczeń wraz z oświetleniem
i ogrzewaniem, opłaty związane z obsługą bankową i obsługą prawną, koszty opieki
informatycznej nad programem komputerowym do rozliczeń za sprzedaną wodę oraz
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zestawem inkasenckim, koszty wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, szkoleń, delegacji
słuŜbowych, opłat skarbowych itp.
Biorąc pod uwagę powyŜsze koszty Spółka SUPLAZ wystąpiła do Rady z wnioskiem
o ustalenie nowej taryfy na wodę na 2009 rok.
Po przeanalizowaniu przedstawionej kalkulacji, Rada Gminy Platerówka w dniu 30
grudnia 2008 r. ustaliła nową cenę wody na 2009 r. w wysokości 1,75 zł brutto za 1m3.
Mimo podwyŜki, dzięki ścisłej kontroli Spółki udało się utrzymać cenę wody w Gminie
Platerówka na jednym z najniŜszych poziomów w regionie i jest to ogromny sukces.

Zestawienie cen wody w sąsiednich gminach
Cena wody za 1m3

Gmina
Gmina Sulików

3,05 zł.

Gmina Zgorzelec

2,96 zł.

Gmina Leśna

3,00 zł.

Gmina Lubań

1,62 zł. bez amortyzacji
2,71zł. kupowana z wodociągu Lubańskiego

Gmina Siekierczyn

1,55 zł. bez amortyzacji

Gmina Platerówka składając w roku 2007 dokumentację na budowę kanalizacji została
zobowiązana do przedstawienia rzeczywistych kosztów wody (pod rygorem odrzucenia
wniosku), które juŜ wtedy wynosiły 1,06 zł. za 1m3, bez amortyzacji.
Oprac: UG

Komunikat
Informuje się Mieszkańców Gminy, Ŝe moŜna korzystać z darmowego Internetu
zainstalowanego w Bibliotece w Platerówce (2 komputery) i w Bibliotece we Włosieniu
(2 komputery) w godzinach pracy bibliotek, tj.:
Biblioteka w Platerówce czynna:
− czynna codziennie (oprócz środy) w godz. 11,00 –
17,00
Biblioteka we Włosieniu czynna:
− poniedziałek , środa i piątek w godz. 13,00 – 19,00.
Komputery zostały pozyskane w 2008 roku w ramach
programu „Ikonka” ogłoszonego przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W m-cu styczniu 2009 r. dodatkowo zakupiliśmy ze
środków budŜetu gminy do kaŜdej z bibliotek urządzenie
wielofunkcyjne w skład, którego wchodzi: drukarka, kserokopiarka, skaner i faks.
Oprac.: UG
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LZS „ORZEŁ” PLATERÓWKA rozpoczął sezon 2008/2009 – rundę wiosenną.
W niedzielę – 22 marca br „Orzeł” Platerówka rozpoczął sezon piłkarski – rundę wiosenną.
Pierwszy mecz pomiędzy Orłem Platerówka a Cosmosem Milików rozegrano na boisku
w Platerówce, gdzie w pięknym stylu padł remis 1:1.
Terminarz dalszych rozgrywek rundy wiosennej znajduje sie na stronie internetowej Gminy:
http://www.platerowka.gmina.bip.net.pl w zakładce: LZS „Orzeł” Platerówka.

Zawodnicy LZS Orzeł Platerówka.
Od góry od lewej: Zdzisław Burzyński – działacz sportowy, dalej zawodnicy: Piotr Kuśnierz,
Paweł Rędzia, Mariusz Burzyński, Andrzej Rzońca, Sylwester Gębuś, Marcin Kuśnierz,
Wojciech Sondaj, Sebastian Czafurski, Paweł Krawczyński, Leszek Krzywonos – trener i Piotr
Murawski.
Na dole od lewej: Tomasz Kuśnierz, Bartek Krzewiński, Dariusz Burzyński, Roman Ziółkowski,
Artur Kwiatkowski, Paweł Burzyński, Paweł Daniel, Maciej Ratkiewicz.

KANALIZACJA
Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ” Sp. z o.o. jako wnioskodawca
i beneficjent w dniu 1 września 2008 roku złoŜyła wniosek do Instytucji WdraŜającej to jest do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin
leŜących w zlewni rzeki Czerwona Woda” w ramach konkursu wniosków o dofinansowanie
z Funduszu Spójności (konkurs nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008), w ramach Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Środowisko”, priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach powyŜej 15 tysięcy RLM.
W wyniku oceny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu przeprowadzonej w oparciu o kryteria merytoryczne I stopnia, na podstawie „Listy
sprawdzającej do oceny wniosku złoŜonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura Środowisko 2007 – 2013 – Ocena merytoryczna w oparciu o kryteria merytoryczne
I stopnia” wniosek uzyskał 37,31 pkt. na 61 pkt., co stanowi 61,17% maksymalnej ilości punktów
moŜliwych do uzyskania. W związku z powyŜszym wniosek został skierowany do dalszej oceny
merytorycznej II stopnia w Warszawie w Ministerstwie Środowiska.
W/g ostatniej informacji nasz wniosek jest w toku oceny.
Oprac. UG
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„To był bal na 100 par…”
Czar niezapomnianych wspomnień ubiegłorocznego balu karnawałowego zachęcił jego
organizatorów, Radę Rodziców i Grono Nauczycielskie ZSGiP we Włosieniu, do
kontynuacji tej cieszącej się powodzeniem inicjatywy łączenia przyjemnego z poŜytecznym.
I tak dnia 21 lutego 2009 r. pręŜnie działająca i wspierająca w kaŜdej
sytuacji naszą szkołę Rada Rodziców zrealizowała kolejny pomysł na
pozyskanie środków finansowych będąc gospodarzem drugiej tego typu
imprezy.
Salę Gminnego Ośrodka Kultury efektownie udekorowały z pomocą
uczniów Technikum i Zawodowej Szkoły Zasadniczej, ujawniając swój
talent designerski, Pani Wicedyrektor Mirosława Ślusarczyk i Pani
Barbara Grygorkiewicz wraz z męŜami.
Wychowawcy klas gimnazjalnych prowadzili tymczasem akcję
gromadzenia przedmiotów do loterii fantowej oraz nadzorowali
wykonywanie przez uczniów karnawałowych atrybutów – kotylionów i masek.
Balowe menu – zupę gulaszową, pieczone udka kurczaka, bigos, przystawki, kawę i herbatę, przyrządziły
i serwowały nasze nieocenione panie kucharki. Mamy i córki w niezawodny sposób osłodziły uczestnikom
zabawy wspólnie spędzone chwile przygotowując przepyszne ciasta własnej roboty.
Muzyka zespołu „Moment”, przy której nie sposób było
usiedzieć, dobry humor Przewodniczącego Rady Rodziców
Pana
Andrzeja
Pobiedzińskiego
i
niewątpliwy
profesjonalizm prowadzenia imprezy, imponowały
wszystkim balowiczom.
Atrakcją wieczoru był zielony, a właściwie „róŜany”
walczyk, w rytmie którego panowie porwali na parkiety
panie wręczając im symboliczną wyrazicielkę swoich
uczuć -róŜyczkę, wartą trochę więcej niŜ symboliczną
złotówkę ☺
Gwoździem programu
okazało
się losowanie
i ekscytująca licytacja atrakcyjnych fantów-niespodzianek,
których, niestety, nie starczyło dla wszystkich chętnych.
Balowali rodzice i nauczyciele, ale zabawa
organizowana była z myślą o dzieciach. Doceniamy wysiłki Rady Rodziców, którymi włącza się ona w Ŝycie
szkoły, dając tym samym dowód na to, Ŝe tylko razem z nauczycielami moŜna dąŜyć do celu, mając na uwadze
dobro dziecka.
Dyrekcja składa serdeczne podziękowania organizatorom balu oraz wszystkim tym, którzy wspomogli jego
organizację. Podziękowania kierujemy równieŜ do wszystkich uczestników karnawałowej zabawy za obecność
oraz hojność. Liczymy na Ŝyczliwą współpracę i kolejny integrujący bal za rok!!!
AK

*****
16 lutego 2009r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym z cyklu Gimnazjada 2008/09.
DruŜyna naszego gimnazjum w składzie - Paweł Świder, Krzysztof Szpak i Amadeusz Skorupski (wszyscy
z klasy II G) wzięli udział w zawodach. Chłopcy z Włosienia grali z trzema druŜynami szkół: Gimnazjum
z Pisarzowic, Zaręby i Lubania Nr 1. Mecze rozegrano systemem kaŜdy z kaŜdym. Nasi uczniowie ulegli tylko
kolegom z Gimnazjum w Pisarzowicach 1:3. Resztę meczy wygrali 3:0; 3:0; co im dało II miejsce w Powiecie
Lubańskim i jednocześnie awans do zawodów strefowych, które odbyły się 6 marca br. w Pisarzowicach
k/Kamiennej Góry.
W rozgrywkach uczestniczyło 8 najlepszych szkół gimnazjalnych z byłego województwa
jeleniogórskiego. Nasi uczniowie pokonali druŜyny z Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, Bolesławca, a w finale
ponownie przegrali z Pisarzowicami 1:3. Zajęli II miejsce i awansowali do Finałów Mistrzostw Województwa
Dolnośląskiego, które odbędą się 26.03.2009 r. w Brzegu Dolnym. Chłopcy na co dzień trenują w LZS
Włosień.
Jacek Sztuba
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Z Ŝycia ZSGiP – ciąg dalszy
Uczeń klasy II naszego gimnazjum, Tobiasz Lach, ma juŜ na swoim koncie spore osiągnięcia
wędkarskie. Zamiłowaniem do tego sportu dla
cierpliwych zaraził go wujek. Tobiasz zaczął z nim
jeździć na ryby, gdy miał 4 lata.
W zawodach zaczął startować w 2003r., juŜ
jako członek Polskiego Związku Wędkarskiego.
Obecnie startuje w kategorii kadet i łowi ryby wędką,
która waŜy ok. 900g i ma 10 m długości.
Tobiasz uprawia wędkarstwo spławikowe,
którego są trzy rodzaje: na wodach stojących (np.
jeziora), na kanałach i na rzekach. Podczas zawodów
kaŜdy uczestnik stara się w wylosowanym miejscu
złowić jak najwięcej (wagowo) ryb. Zawody trwają, w
zaleŜności od rangi, od 3 godzin do 2-3 dni.
Oczywiście nie bez przerwy!
W ciągu tych sześciu lat Tobiasz zajął 10 razy
I m-ce, 8 razy II m-ce i trzykrotnie III m-ce. Ostatnie osiągnięcie to I miejsce w Mistrzostwach Okręgu
PZW Jelenia Góra. Został teŜ Wędkarzem Roku sezonu 2007/2008 i sezonu 2008/2009. śyczymy dalszych
sukcesów!
Jeśli macie ciekawe hobby, chcecie pochwalić się swoimi osiągnięciami lub interesującymi
zbiorami – skontaktujcie się z redakcją (nr telefonu w stopce). Chętnie o Was napiszemy!

AB
Komunikat z działalności Sekcji Tenisa Stołowego LZS Wald. Bendarz Włosień
W dniu 01 marca 2009 r. na sali Osiedlowego Domu Kultury w Zarębie odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Lubańskiego w tenisie stołowym.
Wyniki zawodów:
A. Młodziczki:
1. Woźna Estera
2. Michno AndŜelika
3. Gębir Daria
4. Solipiwko Natalia

- Siekierczyn
- LZS Wald.Bednarz Włosień
- Siekierczyn
- LZS Wald.Bednarz Włosień.

B. Młodzicy:
1. Michno Krystian
- LZS Wald.Bednarz Włosien
2. Sikora Patryk
„
3. Kucharczyk Filip
„
4. Starczewski Radosław „
5. Trawicki Daniel
„
6. Jakubczyk Piotr
„
7. Trawicki Damian
„
8. ŚwieŜak Dawid
„
C. Kadeci:
1. Świder Paweł
2. Szuliński Patryk
3. Szpak Krzysztof
4. Sikorski Amadeusz
5. Ludwiczak Damian

- LZS Wald.Bednarz Włosień
- LZS „Święci” Radostów
- LZS Wald.Bednarz Włosień
- LZS Wald.Bednarz Włosień
- LZS Wald.Bednarz Włosień

D. Kadetki:
1. Kurpisz Monika
2. Woźna Justyna
3. Szybko Kamila

- LZS Wald.Bednarz Włosień
- Siekierczyn
- Siekierczyn
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E. Juniorzy:
1. Szłabowicz Piotr
- LZS „Święci” Radostów
2. Łazarowicz Mariusz
„
3. Łazarowicz Grzegorz „
4. Adamczuk Mateusz
- LZS Zaręba
F. Seniorzy:
1. Atlak Miłosz
- LZS Wald.Bednarz Włosień
2. Struczyk Krzysztof
- LZS „Święci” Radostów
3. Adamczuk Andrzej
- LZS Zaręba
4. Bobko Karol
- LZS Wald.Bednarz Włosień
5. Butrym Jarosław
„
Po turnieju strefowym do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w Pisarzowicach 05.04.2009r.
awansowało z naszego Klubu 6 zawodników.
Komunikat opracował: Krzysztof śałopa

Dyskoteka Europejska
Impreza
odbyła
się
15 stycznia 2009 roku w GOKu we Włosieniu. Wzięli w niej
udział wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami.
Panie Beata Czeczot i Anna Kuśnierz spełniały się w roli
organizatorek i głównych prowadzących. Nad oprawą
muzyczna czuwał DJ Grzegorz.
Dyskotekę rozpoczęliśmy od podróŜy pociągiem do krajów
Unii Europejskiej. Poznawaliśmy kulturę, obyczaje , tradycje,
stroje, potrawy narodowe danych krajów. Zostały nam
przybliŜone
sylwetki
bohaterów narodowych, sportowców, aktorów i piosenkarzy.
KaŜda klasa miała za zadanie zaprezentować swój kraj.
Uczniowie kl. V i VI Martyna Dajos i Patryk Sikora
prowadzili nasz pociąg, przekazywali nam dodatkowe
informacje oraz opowiadali nam ciekawostki o kaŜdym kraju.
Wszyscy byli doskonale przygotowani. Bawiliśmy się świetnie
podczas licznych konkursów z nagrodami, m.in.: biegu
z surowym jajkiem, indywidualnego i klasowego konkursu
wokalnego, konkursu tańca, zjadania bitej śmietany z talerzyka
bez pomocy rąk oraz wielu innych. Konkursy przeznaczone były
nie tylko dla dzieci - mogli w nich brać udział takŜe dorośli.

Zabawa udała się, wszyscy świetnie się bawili! Mamy nadzieje, ze za rok będzie kolejna!!!
Anna Kuśnierz
*****
Uczniowie z VI klasy : Piotr Jakubczyk, Krystian Michno, Patryk Sikora mieli moŜliwość wykazania się
swoimi umiejętnościami sportowymi z Tenisa Stołowego.
Reprezentowali naszą szkołę w:
− gminnych zawodach międzyszkolnych w Siekierczynie,
− powiatowym półfinale w Kościelniku ,
− finale powiatowym w Smolniku.
Na wszystkich tych etapach zajęli zespołowo zaszczytne – I miejsce i zostali mistrzami powiatu. Dalsze
zmagania chłopców miały miejsce w strefie jeleniogórskiej w Pisarzowicach koło Kamiennej Góry, gdzie
wynik równieŜ był pomyślny – zajęli III miejsce i zostali nagrodzeni brązowym medalem i dyplomem.
Trenerem zawodników jest pan Krzysztof śałopa, a nauczycielem i opiekunem wyjazdów była pani Marta
Łuńczuk.
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Z Ŝycia szkoły podstawowej – ciąg dalszy
Z inicjatywy nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce – Urszuli Galas, grupa
sześciolatków wzbogaciła swoją salę o nowe kolorowe meble, sprzęt audio, komputerowy, pomoce
dydaktyczne i zabawki. Dzięki duŜemu zaangaŜowaniu, kreatywności rodziców i hojności sponsorów,
uzyskano kwotę 9,5 tysiąca złotych. Szczególne podziękowanie od nauczycielki i dzieci skierowane jest
w kierunku Państwa Ewy i Sławomira Dudek, Katarzyny Dźwiga, Anny Podhalskiej, a przede wszystkim
w kierunku sponsorów, bez których modernizacja sali nie byłaby moŜliwa.
Sponsorzy, dzięki którym powstała nowoczesna sala zabaw: Kruszywa Polskie Sp. z o.o – oddz. Leśna,
Baworowo, HMS Polska Sp. Z o.o – Wykroty, Nowogrodziec, ŁuŜycka Kopalnia Bazaltu – Księginki,
Przedsiębiorstwo JANAR – Kościelniki, ENERGIAPRO Koncern Energetyczny oddz. Jelenia Góra,
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „Eltur – Serwis” - Bogatynia, NSZZ Solidarność przy PGE KWB
Turów – Bogatynia, TPD przy Szkole Podstawowej w Platerówce, Klub 69 – Zielona Góra, PPHU Tech – Mot
Transport Spedycja – Lubań, PZU – Wrocław, oddz. Lubań, Jacek Adamski – Włosień, ELEKTROPLAST
Polska Sp. z o.o – Lubań.

Urszula Galas
*****
Ferie zimowe 2009 - AleŜ było ciekawie!
W pierwszym tygodniu ferii tradycyjnie w naszej szkole moŜna było wziąć udział w róŜnorakich
zajęciach jako alternatywnych sposobach spędzania
wolnego czasu.
Chętni uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach:
• koła informatycznego (p. J. Miedziński)
• warsztatach nauki gry na gitarze (p. S.
Jaworek)
• zajęciach sportowych pod hasłem „Stop
agresji!”, oraz „Zasady udzielania pomocy
przedlekarskiej” (p. M. Łuńczuk)
• karate (instruktor karate)
• Bal u ŚnieŜyny (p. E. Bobko)
• Koło taneczne (instruktor tańca p. M. Kozak)
Wszyscy nauczyciele prowadzili zajęcia
społecznie. Dzieci , które nie wyjechały na zimowy
wypoczynek, mogły poŜytecznie i aktywnie spędzić czas, korzystając z bazy szkoły a przede wszystkim
skorzystać z bogatej oferty zaproponowanej przez nauczycieli. Uczniowie rozwijali swoje talenty, doskonalili
swoją sprawność fizyczną bawiąc się w miłej i przyjaznej dziecku atmosferze.

Opracowanie: S. Jaworek
*****
Zuchowe Wieści z Platerówki
•

•

21.09.08r - 80 Rocznica Powstania Związku Sybiraków
i 20 Rocznica Reaktywowania Związku. Udział w
uroczystej mszy świętej. ZłoŜenie wiązanek kwiatów i
zapalenie zniczy pod obeliskiem w Platerówce. Część
artystyczna i spotkanie z Sybirakami.
27.09.08r
- Rozpoczęcie Roku Harcerskiego w
Mściszowie. Zuchy i harcerze mieli okazję wystartować
w biegu patrolowym pełnym niespodzianek. Zuchy
zajęły I miejsce w ogólnej klasyfikacji, harcerze łącznie
z zuchami zajęli II miejsce w potyczkach sportowych na
wesoło.
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18 października zorganizowaliśmy „XII Bal u
Króla Bula”, na którym rozstrzygnęliśmy konkurs
na: „Najpiękniejszą kukiełkę z ziemniaka”. Podczas
uroczystości oglądaliśmy prezentację multimedialną
poświęconą twórcom harcerstwa polskiego O. i A.
Małkowskich.
5-6 grudnia 2008r. w czasie „VII Mikołajkowego
Spanka-Czuwanka” odbywały się konkursy
sprawnościowe pod hasłem „Kraina Świętego
Mikołaja”. Gościliśmy przedstawicieli władz
gminnych, kościoła oraz instruktorów ZHP. Mikołaj
zjawił się niespodziewanie o 5 rano. Uczestnicy
spanka-czuwanka mile wspominają wspólnie
spędzony czas - z niecierpliwością czekają na
kolejny biwak!
Podczas ferii zimowych w sali gimnastycznej naszej
szkoły odbył się „VIII Bal u ŚnieŜyny” podczas
którego uczestnicy mieli okazję zwycięŜać w
licznych konkursach sprawnościowych: „Igrce
2009”.
28 lutego 2009r. 11 Gromada Zuchowa „Wesołe
Smerfety” i 15 DruŜyna Harcerska „Lipczanie” z
Platerówki uczestniczyli w Dniu Myśli Braterskiej
w Lubaniu. Podczas uroczystego „Świeczowiska”
wysłuchaliśmy
gawędy harcerskiej na temat
skautingu i braterstwa. Śpiewaliśmy piosenki i pląsy
wspólnie z Kręgiem Starszyzny Harcerskiej
„Korzenie”.
7 marca 2009r. zuchy brały udział w „Wyprawie
Polarnej Zuchów”. Polana Jakuszycka przywitała
nas ogromnym śniegiem. Zdobyliśmy I miejsce i
puchar „Wyprawy Polarnej Zuchów” oraz dyplom
Misia Polarnego. KaŜdy uczestnik wrócił do domu z
pamiątkowym
numerem
startowym
oraz
„Jabłuszkiem do zjeŜdŜania”. Mogliśmy nie tylko
podziwiać uczestników „Biegu Piastów”, ale
równieŜ udało nam się porozmawiać z mistrzem
świata z Lahti Józefem Łuszczkiem.
18 marca 2009r. w czasie zbiórki druŜynowych w
KH ZHP Lubań 11 GZ „Wesołe Smerfety” (jako
jedyna z gromad zuchowych hufca Lubań)
otrzymała nagrodę pienięŜną za zajęcie II miejsca w
trwającym rok konkursie hufcowym: „Małkowskich
działania są dla nas wyzwaniem”. 15 DH
„Lipczanie” zajęła I miejsce w tym samym
konkursie. Jesteśmy dumni z naszych zuchów i
harcerzy.
Podajemy stronę internetową 15 DH „Lipczanie”
www.lipczanie_15dh.republika.pl. Znajdują się w
niej bieŜące informacje na temat pracy i działalności
druŜyny.
Miesięcznik instruktorów ZHP „Czuwaj” numer 2
(252) luty 2009 opublikował wyniki konkursu wiedzy o Oldze i Andrzeju Małkowskich prowadzonym
w Internecie przez Wydział Programowy GK ZHP i Muzeum Harcerstwa, w którym na II miejscu
znajduje się 15 DH „Lipczanie” z pwd. Sylwią Drąg. Gratulujemy!

phm. Ewa Bobko
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W dniu 30 grudnia 2008 r. odbyła się XVIII sesja zwyczajna Rady Gminy Platerówka.
Sesja poświęcona była głównie uchwaleniu budŜetu gminy Platerówka na 2009 rok. Rada
przyjęła - bez wprowadzania jakichkolwiek poprawek - projekt budŜetu gminy przedłoŜony przez
Wójta Gminy, w następujących wysokościach:
- dochody budŜetu gminy
- wydatki budŜetu gminy

- 3.828.099 zł
- 3.828.099 zł.

Ponadto na sesji Rada podjęła uchwały:
1) w sprawie zmiany uchwały nr XIX/111/05 Rady Gminy Platerówka z dnia 23 czerwca 2005
roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom
zamieszkałym na terenie gminy Platerówka;
2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/133/06 Rady Gminy Platerówka z dnia 16 lutego 2006
roku w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli w części
naleŜącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu prowadzącego;
3) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków OSP;
4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP GOZ;
5) w sprawie wystąpienia Gminy Platerówka ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Nysa;
6) w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gm. Platerówka z wodociągu
gminnego;
7) w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2008 rok.
Kolejna sesja, XIX – nadzwyczajna, odbyła się w dniu 30 stycznia 2009 roku. Podczas obrad
sesji Rada podjęła:
o
o

o
o

Uchwałę nr XIX/103/09 w sprawie zmian w budŜecie gminy Platerówka na 2009 rok;
Uchwałę nr XIX/104/09 w sprawie zmiany Uchwały nr VII/31/07 w sprawie zmiany Planu
Rozwoju Lokalnego Gminy Platerówka i zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Gminy Platerówka;
Uchwałę nr XIX/105/09 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy - Pani BoŜeny Saj;
Uchwałę nr XIX/106/09 w sprawie powołania Skarbnika Gminy w osobie Pani Marzeny
Palczyńskiej.
Opracowała: Teresa Tońska
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