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„Cicha noc, święta noc,
JakiŜ w tobie dzisiaj cud,
W Betlejem Dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta
Błogosławi lud.”

Spokojnych i radosnych Świąt BoŜego Narodzenia
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
całej społeczności naszej gminy oraz gościom
Ŝyczy
Wójt Gminy Krzysztof Halicki
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Urząd bez tajemnic…
WaŜniejsze prace wykonane w 2008 roku
• Wykonanie parkingu zlokalizowanego na dz. nr 721/2 w Platerówce (przy świetlicy wiejskiej
w Platerówce).
Tak było
Tak jest

• Wykonanie wałów ziemnych na boisku sportowym do gry w piłkę noŜna w Platerówce.
Tak było

Tak jest

• Wykonanie i montaŜ szlabanu wjazdowego na teren boiska sportowego zlokalizowanego na działce
nr 762/6 w m. Platerówka.
Tak było

Tak jest

Ciąg dalszy – str. 3
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WaŜniejsze prace wykonane w 2008 r. – ciąg dalszy
•

Wykonanie parkingu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działkami nr 316/9 i 316/12 w obrębie
Platerówka, jednostce ewidencyjnej Platerówka (przy bud. Urzędu Gminy).
Tak było

•

Wybudowanie miejsca postojowego na trasie niebieskiego szlaku rowerowego, zlokalizowanego we
Włosieniu, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 807/1 i nr 807/2” (przy bud. świetlicy
wiejskiej we Włosieniu.)
Tak było

•

Tak jest

Tak jest

Wymiana elektrycznego układu zasilania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku nr 170
we Włosieniu, na parterze obiektu, uŜytkowanych przez Ochotniczą StraŜ PoŜarną we Włosieniu.

• Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych na nieruchomości oznaczonej
geodezyjnie działkami nr ewid. cz. dz. nr 725 i cz. dz. nr 709 w obrębie Włosień, jednostce
ewidencyjnej Platerówka o długości 0,588 km - I etap” .
Oprac. UG
Muzeum kolędy "Cicha noc"
Na BoŜe Narodzenie wielu polskich narciarzy będąc w Austrii, przejedzie przez Salzburg. Warto tu się zatrzymać
i zapoznać z miejscami związanymi z najsłynniejszą kolędą świata. Jej prawykonanie odbyło się 24 grudnia 1818 r. we wsi
Oberndorf, kilkanaście kilometrów na północ od Salzburga. Nie ma tu juŜ niestety kościoła, w którym po raz pierwszy
zabrzmiała "Cicha noc". Na jego miejscu stoi od 1937 r. kaplica poświęcona tej kolędzie, będąca czymś w rodzaju jej
pomnika. W miejscowym muzeum zaś, w domu zwanym Bruckmanhaus moŜna obejrzeć pamiątki związane z twórcami
tej kolędy.
Autorem słów był ksiądz Józef Mohr. Urodził się on 11 grudnia 1792 r. w Salzburgu, w domu przy Steingasse 9.
Dom ten stoi do dziś, w 1996 r. utworzono w nim Stille Nacht Museum.(…)
Źródło: http://www.koleda.kdm.pl/muzeum.html
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Święto patrona szkoły
14. listopada
2008
r.
Szkoła
Podstawowa
w Platerówce obchodziła dwieście drugą
rocznicę urodzin patronki szkoły – Emilii Plater.
Na uroczystość, która miała miejsce w Domu
StraŜaka w Platerówce przybyli zaproszeni
goście m.in.: Prezes Zarządu Okręgowego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych w Jeleniej Górze płk. Edward
Jakubowski, Wójt Gminy Platerówka Krzysztof
Halicki,
Przewodniczący
Rady
Gminy
Platerówka Józef Brukowski, Dyrektor SP
w Platerówce
mgr
Renata
Trendewicz,
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej TPD
w Jeleniej Górze Stanisław Olbrycht.
Podczas Święta Szkoły miało miejsce
odsłonięcie popiersia Emilii Plater wykonanego przez
artystę-rzeźbiarza z Henrykowa Sławomira Kieryluka,
zaprezentowano równieŜ hymn szkoły napisany

specjalnie na tę okazję przez kompozytora
z Jeleniej Góry – Wiesława Kowalewskiego.
Uczniowie z kl. IV-VI przedstawili inscenizację
związaną z obchodzonym niedawno Świętem Niepodległości. Po części oficjalnej odbyła się debata
z zaproszonymi Sybirakami. Byli wśród nich m.in.: dr Zbigniew Tomaszewski, Jan Paszko (Prezes
ZBOWiD-u w Platerówce) oraz Halina Paczuszyńska (Prezes Koła Sybiraków w Platerówce).
Przy wspólnym stole opowiadali oni uczniom o swoich przeŜyciach podczas pobytu na
Syberii. Dr Tomaszewski przygotował prezentację multimedialną oraz materiały nt. tamtego okresu.
Dzieci z przejęciem słuchały historii, której nie znajdzie się w Ŝadnym podręczniku. Miały teŜ
moŜliwość zadawania pytań osobom, które nie wierzyły, Ŝe kiedyś powrócą do Polski. W tym dniu
płk. Edward Jakubowski wraz z Wójtem Krzysztofem Halickim oddali hołd Platerówkom składając
kwiaty na ich grobach.
Magdalena Wojtaluk
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Informacja z działalności Wójta Gminy za okres ostatnich 3 m-cy
• Udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej z pracownikami Zespołu Szkół Gimnazjalnych
i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu,
• Udział w pasowaniu uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Platerówce,
• Uroczyste złoŜenie kwiatów po Mszy Św. z okazji 11 listopada Święta Odzyskania przez Polskę
Niepodległości pod obeliskiem „Platerówek” w Platerówce,
• Reprezentowanie wraz z małŜonką Gminy Platerówka w Wieczornicy zorganizowanej z okazji 90 rocznicy
Odzyskania Niepodległości w Zawidowie,
• Osobista interwencja w Sejmie RP wraz z Panem Posłem Romanem Brodniakiem w sprawie zmniejszonej
subwencji dla Szkoły Podstawowej w Platerówce z powodu małej liczby dzieci,
• Udział wraz z małŜonką w otwarciu kompleksu boiska „ORLIK 2012” w Zawidowie i krótkie spotkanie w
sprawie Gminy Platerówka z przedstawicielami najwyŜszych władz: Wice - Marszałkiem Sejmu RP
(podatki), Przewodniczącym Sejmiku Wojewódzkiego(remont drogi woj. przez Włosień), Przedstawicielem
Ministra Sportu (boisko sportowe w Platerówce),
• Udział w posiedzeniu wójtów, burmistrzów - Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, zorganizowanego
w Pieńsku w Hucie Szkła z powodu upadłości huty,
• Uroczyste otwarcie i udział w Mistrzostwach Gminy Platerówka w Tenisie Stołowym,
• Udział w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu w spotkaniu z Zarządem Województwa w sprawie
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dróg wojewódzkich i interwencja w sprawie zabezpieczenia
środków na drogę wojewódzką nr 358 przebiegającą przez Włosień.
• Udział w uroczystej sesji Powiatu Lubańskiego zorganizowanej z okazji 10-lecia Powiatu Lubańskiego,
• Udział w Samorządowej Konferencji Gospodarczej na Uniwersytecie Wrocławskim i krótkie spotkanie
z Wice - Premierem Grzegorzem Schetyną,
• Liczne interwencje i spotkania w Dyrekcji Lasów Państwowych oraz w Urzędzie Marszałkowskim
w sprawie Kopalni „Księginki” S.A. odnośnie poszerzenia terenu górniczego o następne 150 milionów ton
kamienia, co zapewni dochód gminie na następne dziesięciolecia,
• Udział w Święcie Szkoły Podstawowej w Platerówce i otwartej lekcji historii, złoŜenie zniczy wraz
z Prezesem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk Edwardem Jakubowskim na
grobach Kombatantów.
• Udział w ognisku zorganizowanym przez Pana Prezesa LZS Orzeł Platerówka na zakończenie sezonu
piłkarskiego,
• Udział wraz z OSP Platerówka i OSP Włosień w akcji ratowniczej oraz w szkoleniu pod Gondolą
w Świeradowie: wójtów, burmistrzów i starostów zorganizowanym przez Powiatową Komendę StraŜy
PoŜarnej w Lubaniu oraz Przez Starostę Powiatu Lubańskiego,
• Udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia- podsumowanie kadencji,
• Udział w zebraniu wiejskim sołectwa Platerówka i Zalipie,
• wizyta w Biurze Poselskim Pana Posła Romana Brodniaka w sprawie monitorowania subwencji, bazy
sportowej, internetu,
• Udział w „Mikołajowym Spanku – Czuwanku” w Szkole Podstawowej w Platerówce,
• Reprezentacja Gminy w Biesiadzie Barbórkowej, ŁuŜyckiej Kopalni Bazaltu „Księginki” S.A. w Lubaniu.
• Wyjazdy w dni wolne od pracy pokrywane są ze środków własnych, w przypadku wyjazdów do
Wrocławia, Warszawy - korzystam z komunikacji Bus, PKS i PKP.
Oprac. UG
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Rocznica Odzyskania Niepodległości
Jak to było z 11-tym listopada...
W 1918 roku po 123 latach zaborów nasz kraj stał się niepodległym. Dzień 11 listopada ustanowiono
Świętem Niepodległości po raz pierwszy dopiero w 1937 roku.
W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie
rządów komunistycznych obchodzenie 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu,
przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najwaŜniejszym świętem
państwowym a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.
OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W ZSGiP WE WŁOSIENIU – 2008
Dnia 7 listopada 2008 roku w Zespole Szkół
Gimnazjalnych i Ponadgimazjalnych we Włosieniu w sali
gimnastycznej odbył się uroczysty apel z okazji Święta
Niepodległości.
Uczniowie
z
„górki”
przygotowali
przedstawienie tematyczne dotyczące dnia 11 listopada.
Trzy osoby ubrane na czarno, chodzące wokół flagi
Polski rozłoŜonej
na
stoliku,
prezentowały
państwa,
które
dokonały podziału
naszego kraju –
Rosję,
Prusy
i Austrię. Rozrywając flagę obrazowali nam jeden z powodów tego,
iŜ przez tyle lat nasze państwo nie istniało na mapach.
Kolejną częścią przedstawienia było przybliŜenie historii
związanej z tymŜe świętem. Twórcy przedstawienia odetchnęli z
ulgą, gdyŜ spektakl przebiegł bez zastrzeŜeń i pomyłek.
Oczywiście jak zawsze pan Dyrektor przygotował choć krótkie, ale bogate w treść przemówienie i tym takŜe
zakończył apel.
Ewa Fluder
*****

„Dolnośląski Program Stypendialny – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
uzdolnionych”
W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków o przyznanie wsparcia stypendialnego złoŜono 1224
wnioski o przyznanie stypendium, w tym 149 wniosków wpłynęło po upływie wyznaczonego terminu
(15 października 2008 r.). Zgodnie z regulaminem programu, wnioski złoŜone po terminie nie były
rozpatrywane. Ocenie formalnej poddano 1075 wniosków. Pod względem formalnym pozytywnie oceniono
574 wnioski, a następnie przekazano je do oceny merytorycznej.
W dniach 04 – 19.11.2008 r. Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny merytorycznej 574 wniosków,
zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie. Pozytywną ocenę uzyskało 547 wniosków, natomiast 27
wniosków odrzucono ze względu na niespełnienie kryteriów merytorycznych. W dniu 26 listopada 2008r.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego na mocy Uchwały Nr 2196/III/08 zatwierdził listę rankingową
wniosków o przyznanie wsparcia stypendialnego.
W roku szkolnym 2008/2009 stypendia otrzyma 213 uczniów według kolejności na liście
rankingowej. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 200,00 złotych. Osoby zajmujące w rankingu miejsca
od 214 do 547 tworzą listę rezerwową. Otrzymanie stypendium przez osobę/osoby z listy rezerwowej moŜliwe
będzie jedynie w przypadku określonym w regulaminie programu stypendialnego.
Wśród tegorocznych stypendystów znalazło się sześcioro naszych gimnazjalistów. Czeka ich teraz
wytęŜona praca przy realizacji indywidualnej ścieŜki rozwoju, którą kaŜdy uczeń opracował wspólnie ze swoim
nauczycielem-opiekunem. Gratulujemy i Ŝyczymy owocnej pracy!
Więcej informacji na temat programu na stronie: www.stypendiapokl.dolnyslask.pl

Opr. AB
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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.
Obecnie oczekujemy na dalszą ocenę wniosku i trwają dalsze zabiegi Wójta Gminy
Platerówka wśród parlamentarzystów i członków Rządu o jego pozytywne rozpatrzenie.
Oprac. UG
Awarie i prace wykonane na wodociągu gminnym
przez Spółkę „SUPLAZ”
1. Awaria reduktora ciśnienia znajdującego się w studzience we Włosieniu. Czas trwania awarii - 3
dni.
2. Uszkodzenie rury przy nawiertce w miejscowości Przylasek.
3. Zalipie - zbiornik wody czystej w wyniku spuszczenia wody
przez osoby do tego niepowołane nastąpiło zapowietrzenie
urządzeń pomiarowych.
4. Włosień - obok nr budynku 230 uszkodzona rura
wodociągowa.
5. Przylasek - uszkodzona rura przyłącza wodociągowego
wokolicach skrzyŜowania dróg głównych.
6. Przylasek – wymiana 30 metrów rury dostarczającej wodę do budynku Nadleśnictwa.
7. Przepompownia – z powodu braku energii elektrycznej uszkodzone zostało zabezpieczenie
międzyfazowe.
8. W okolicach kościoła wymiana rury, która została uszkodzona przez kamień znajdujący się w jej
pobliŜu.
9. Zalipie – wymiana nawiertaki.
Ponadto wymieniono 27 wodomierzy wraz z zaworami przelotowymi w gospodarstwach
indywidualnych.
Sulików, dnia 8 grudnia 2008r.
Oprac. Sp. SUPLAZ
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Komunikat z działalności sekcji tenisa stołowego
LZS WALD.BEDNARZ Włosień
Klub Sportowy LZS WALD. BEDNARZ Włosień informuje, Ŝe prowadzimy szkolenie w trzech
grupach młodzieŜowych: młodzik , kadet, junior. W sekcji trenuje około 40 zawodników w tym dwie
dziewczynki . DruŜyny klubowe biorą udział w rozgrywkach ligowych oraz w turniejach organizowanych
przez DOZT-Y Wrocław.
Pierwsza druŜyna gra w III Lidze Grupy Zachodniej , natomiast drugi zespół bierze udział w
rozgrywkach V Ligi Grupy Jeleniogórskiej.
Organizowane są turnieje dla dzieci i młodzieŜy z terenu naszej gminy i nie tylko. Działacze klubu
organizowali turniej rangi Mistrzostw Gminy Platerówka (26.X.2008). Głównym sponsorem zawodników jest
Pan Krzysztof Bednarz.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali z rąk Pana Krzysztofa Bednarza oraz jego małŜonki cenne
nagrody w postaci pucharów, medali, upominków oraz dyplomów.

W poszczególnych kat. zwycięŜyli:
Kat. Młodzik „A”
1. Kudelski Grzegorz
2. Jakubczyk Piotr
3. Michno Krystian

Kat. Młodzik “B”
1. Pawlik Dariusz
2. Pobiedziński Arkadiusz
3. Kocan Michał

Kat. Kadet
1. Świder Paweł
2. Ludwiczak Damian
3. Szpak Krzysztof

Kat. Senior
1. Butryn Jarosław
2. Butryn Dariusz
3. Atlak Miłosz

Kat. Dziewczynki
1. Kurpisz Monika
2. Atlak Marlena
Planowane są dalsze turnieje dla dzieci i młodzieŜy. Na zaproszenie działaczy M.K.S. Bobry Jelenia
Góra 7.XII 2008. Zawodnicy z sekcji młodzieŜowej brali udział w turnieju mikołajkowym w tenisie stołowym
w Jeleniej Górze.
Wyniki turnieju :

Kat. Szkoła Podstawowa:
III – miejsce - Michno Krystian
IV – miejsce - Kucharczyk Filip
Kat. Gimnazjum
1. Świder Paweł
2. Kozłowski Paweł
3. Szpak Krzysztof
4. Skorupski Amadeusz
Kat. Dziewczynki
III miejsce – Kurpisz Monika
Wyniki sportowe osiągnięte w tym turnieju przez naszych zawodników są bardzo pozytywne i rokują
nadzieje na przyszłość rozwoju naszej sekcji tenisa stołowego.
Komunikat opracował
Krzysztof śałopa
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Konserwacja cieku WŁOSIENICA
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych o/ w Lwówku Śląskim wykonał w tym roku szereg
niezbędnych remontów rzeki Włosienicy, które w znaczny sposób poprawiły bezpieczeństwo przeciw
powodziowe. Remont był moŜliwy dzięki dotacji w wysokości 10 tys. zł ze strony Urzędu Gminy Platerówka.
Rzeka Włosienica zaliczona jest do cieków nieistotnych dla rolnictwa. Na 200 km takich cieków DZM i UW
we Lwówku Śl. otrzymuje rocznie zaledwie 20 tys. zł. Za tą kwotę praktycznie nie moŜna zrobić nic.
Ze strony DZM i UW we Lwówku Śl. cały czas trwają starania o przekwalifikowanie cieku Włosienica
z nieistotnej dla rolnictwa na istotną dla rolnictwa - dzięki czemu będzie moŜliwe wykonanie inwestycji na
cieku ze środków UE i Krajowych. W tym celu Wójt Gminy Platerówka ściśle współpracuje z Dyrektorem
DZM i UW panem Maciejem Krajentą.
Obecnie jest opracowywane Studium Wykonalności na odbudowę cieku Włosienica na długości 9,6
km w m. Włosień, Platerówka i Zalipie.
W br. wykonano udroŜnienie koryta cieku na długości 0,8 km w miejscowości Włosień i Platerówka.
Potok od strony Mikułowy

Mostek koło p. Lula – Włosień 268

Rzeka koło p. Hołodniaka – Włosień 129
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Konserwacja cieku WŁOSIENICA – ciąg dalszy ze str. 9
Progi wodne w centrum Platerówki i koło Urzędu Gminy (po wykonaniu prac)

Rzeka koło p. Narela – Platerówka 117 (przed i po wykonaniu prac)

Oprac. UG
Wigilijne WróŜby
Wigilia BoŜego Narodzenia jest kolejnym dniem, kiedy moŜna poszukać odpowiedzi co spotka nas
w przyszłości.
Wigilijne sianko
Kawalerowie i panny wyjmują spod obrusa źdźbło siana. Jeśli jest Ŝółte, to znak, Ŝe staropanieństwo
lub starokawalerstwo ich nie minie. Jeśli jednak jest choćby lekko zielonkawe, to znak, Ŝe oŜenek będzie
niebawem.
Szczekanie psa
Matrymonialny charakter ma teŜ wróŜba polegająca na nasłuchiwaniu szczekającego psa. Dotyczy ona
wyłącznie panien. Z której strony obcy pies zaszczeka, to z tej strony przyjdzie przyszły małŜonek. Jeśli
jednocześnie zaszczekają dwa psy z róŜnych stron, to znak, Ŝe o względy panny będą konkurować co najmniej
dwaj kawalerowie. Najgorszą wróŜbą jest brak szczekania, bo to zapowiada staropanieństwo.
Zabezpieczenie na rok przyszły
Wigilia i BoŜe Narodzenie, to najlepszy czas, aby zapewnić sobie powodzenie w roku przyszłym. Aby tak
się stało naleŜy:
1. Wszystko zrobić, aby w wigilię dzieci były grzeczne, bo to zapewni posłuszeństwo przez cały następny rok.
2. Zaprosić obcego męŜczyznę do swojego domu, bo to zapewnia powodzenie na przyszły rok.
3. Zabrać coś sąsiadowi tak, aby ten tego nie zauwaŜył, bo to zapewnia dostatek.
4. W wigilię nie naleŜy prać, a szczególnie wieszać prania, bo schnąca na sznurach odzieŜ powoduje, Ŝe
problemy roku obecnego przechodzą na rok następny.
5. Aby zapewnić sobie powodzenie finansowe naleŜy we wszystkich pomieszczeniach rzucić na podłogę kilka
ździebeł siana.
Źródło: http://www.dejzy.pl/czytelnia/ezoteryka/wigilijne-wrozby-0001.html

11
4(31)2008

BIULETYN GMINNY. GMINA PLATERÓWKA

Poprawiamy bezpieczeństwo przy drodze wojewódzkiej
Po rocznych staraniach Wójta Gminy
Platerówka
Krzysztofa
Halickiego,
Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei we Wrocławiu
wyasygnował bardzo duŜe środki pienięŜne na
wycinkę starych niebezpiecznych drzew,
rosnących
wzdłuŜ
drogi
wojewódzkiej
przebiegającej przez Włosień.

Wójt Gminy:
- „Całość zadania wycinki drzew jest elementem
przygotowania drogi wojewódzkiej nr 358 do
gruntownego

remontu

i

połoŜenia

nowej

nawierzchni rok po wykonaniu kanalizacji, której
główna nitka będzie przebiegać pod drogą.
NaleŜy pamiętać, Ŝe w województwie dolnośląskim jest 169 gmin, prawie wszędzie są drogi wojewódzkie
a środków finansowych zawsze za mało do potrzeb. Z tego wylania się ogromna konkurencja pomiędzy
gminami i miastami, gdzie wszelkimi sposobami, kaŜdy wójt, burmistrz, prezydent chce „wyrwać” jak
najwięcej. Najpierw musiałem przekonać Dyrekcję Dolnośląskiego Zarząd Dróg i Kolei o waŜności Naszej
Drogi na róŜnych konferencjach, konwentach oraz w siedzibie dyrekcji we Wrocławiu bez względu na to czy
wyznaczono termin na poniedziałek na godz. 8,00 czy na piątek na godz.16,00. Potem musiałem wystarać się o
znaczne środki finansowe w Zarządzie Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. I znowu liczne spotkania
często w dni wolne od pracy z osobami mającymi wpływ na decyzje w Sejmiku Wojewódzkim. Decydującym
czynnikiem okazało się poparcie i interwencja Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pana
Jerzego Pokoja, który z ogromnym zrozumieniem odniósł się do Naszej Gminy. Mam nadzieję, Ŝe w przyszłym
roku na doŜynkach gminnych będę mógł podziękować za pomoc, gdy Pan Przewodniczący Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój osobiście Nas odwiedzi.”
Oprac. U.G

BoŜonarodzeniowe tradycje
PREZENTY
Wigilijny zwyczaj obdarowywania sie prezentami początek swój bierze jeszcze z rzymskich
Saturnaliów. W późniejszych wiekach przez Kościół został nazwany Gwiazdka, gdyŜ
prezenty wręczano, gdy na niebie zauwaŜono pierwsza gwiazdę. Ową gwiazdę
utoŜsamiano z Gwiazdą Betlejemska. PoniewaŜ tą częścią wieczoru wigilijnego
najbardziej zainteresowane były dzieci, nic zatem dziwnego, ze to one
z niecierpliwością wypatrywały pierwszej gwiazdki na niebie.

****
KOLEDA - ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE
Dawniej odwiedziny duszpasterskie rozpoczynano w Nowy Rok lub dnia następnego, a kończono w święto Matki Boskiej
Gromniczej. Obecnie wizyty duszpasterskie trwają zazwyczaj dłuŜej, gdyŜ ludność Polski znacznie się zwiększyła.
Z. Kolberg pisał: "Proboszcz lub wikary nawiedza "po kolędzie" domy wszystkich parafian. Towarzyszy mu organista
z dzwonkiem i chłopiec z kobiałką. Ksiądz winszuje w kaŜdej chacie Nowego Roku, wgląda w poŜycie rodziny,
wysłuchuje dzieci pacierza i katechizmu". Pierwsze wzmianki o kolędzie mamy w XVII w. Wówczas to prowincjonalny
synod piotrkowski w 1607 r. i gnieźnieński w 1628 r. zobowiązywał księŜy, aby "na kolędzie grzeszników napominali,
kaŜdego do pełnienia obowiązków i przyzwoitości nakłaniali, nieszczęśliwych pocieszali". Na wsiach utarł się zwyczaj, Ŝe
gdy ksiądz, chodzący po kolędzie, wychodził z czyjegoś domu, panny i dziewczęta starały się usiąść na krześle lub stołku,
na którym siedział duchowny. Wierzono bowiem, Ŝe ta, która pierwsza usiądzie, w tym roku za mąŜ wyjdzie.
Źródło: http://www.polishcenter.org/Christmas/TRADYCJE.htm
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W dniu 3 listopada 2008 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Platerówka zwołana na wniosek
Wójta Gminy.
Sesja poświęcona była uchwaleniu stawek podatkowych na 2009 rok, w tym: podatku rolnego oraz
podatku od nieruchomości.
Po zapoznaniu się z przedłoŜonymi przez Wójta projektami uchwał i wyniku podjętej w tym temacie
dyskusji, Rada Gminy podjęła:
1) uchwałę o obniŜeniu do kwoty 40,- zł średniej ceny skupu Ŝyta do celów obliczania podatku
rolnego na obszarze gminy Platerówka na 2009 rok;
2) uchwałę określającą stawki podatku od nieruchomości, w której ustalono następujące stawki
podatku:

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych,
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności poŜytku publicznego przez organizację poŜytku
publicznego.

- 0,74 zł za 1 m2
powierzchni
- 3,70 zł od 1 ha
powierzchni
- 0,30 zł od 1 m2
powierzchni

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne,

- 0,57 zł od 1 m2
pow. uŜytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności poŜytku publicznego przez organizację poŜytku
publicznego,

- 19,81 zł od 1m2
pow. uŜytkowej

3. Od budowli

- 2% ich wartości.

- 5,28 zł od 1 m2
pow. uŜytkowej
- 3,70 zł od 1m2
pow. uŜytkowej
- 3,50 zł od 1m2
pow. uŜytkowej
Opracowała: Teresa Tońska

Z okazji nadchodzących Świąt
BoŜego Narodzenia oraz Nowego Roku
wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń
wszystkim czytelnikom i współpracownikom
„Biuletynu Gminnego”
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