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DoŜynki Gminne 2008
Zgodnie z tradycją w dniu 6 września obchodzono
uroczyście DoŜynki Gminne. W tym roku organizatorem
imprezy było Sołectwo Włosień.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 14:30
Mszą Świętą dziękczynną w naszym kościele. Proboszcz
Parafii, ks. Franciszek Mucha, uroczyście wprowadził
do świątyni 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.
w Bogatyni.
Na zakończenie Mszy Św. zebrani odśpiewali
przy akompaniamencie Orkiestry pieśń „BoŜe coś
Polskę”. Następnie uczestnicy udali sie przed kościół,
gdzie Orkiestra zagrała jeszcze kilka utworów. Przy bramie kościelnej czekał juŜ kierowany przez Pana Jana
Kwiatkowskiego zabytkowy Ursus z pięknie przystrojonymi przyczepami, którym uczestnicy udali się do sali
GOK we Włosieniu. W kolejnych powozach jechali starostowie doŜynek, panie z zespołu Malwy z wieńcem
doŜynkowym, Wójt Gminy wraz z małŜonką oraz przygrywająca przez całą drogę Orkiestra Dęta. Barwny
korowód doŜynkowy prowadzili jeźdźcy na koniach z hodowli Pana Roberta Świdra.
Na początku oficjalnej części uroczystości Starostowie DoŜynek – Pani Sylwia Łapczuk oraz Pan
Wiesław Ślusarczyk, przekazali na ręce Wójta symboliczny bochen chleba doŜynkowego upieczony
z tegorocznego ziarna.
Wójt Gminy Platerówka Krzysztof Halicki
podziękował Starostom DoŜynek i Mieszkańcom
Gminy za ten dar, kończąc swoją wypowiedź
słowami: „...aby nigdy nikomu w Naszej Gminie i
Naszej Ojczyźnie na Ŝadnym stole nie zabrakło
pachnącego chleba”.
Następnie Wójt Gminy przywitał wszystkich
przybyłych mieszkańców oraz zaproszonych gości:
Posła na Sejm RP Pana Romana Brodniaka,
Dyrektora ZGIUK Pana Michała Turkiewicza,
Prezesa ŁuŜyckiej Kopalni Bazaltu „Księginki”
S.A. Tadeusza Jęczmionka, Kierownika Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Pana Jana
Gancarza.
W swoim przemówieniu Wójt
Gminy podkreślił, Ŝe DoŜynki to jedno
z najpiękniejszych świąt na terenie
Gminy, będące okazją do podziękowania
rolnikom za ich trud, za cięŜką pracę, za
ich ogromne serce, dzięki któremu
uprawiają ziemię, która rodzi nam
codzienny chleb.
W kolejnym wystąpieniu ciepłe
słowa do rolników Naszej Gminy
skierowali: Poseł na Sejm RP Roman
Brodniak, któremu nie jest obca praca na
roli, gdyŜ pochodzi z DłuŜyny z rodziny
rolników i wie, co to ból pleców i rąk po
przyjściu z pola, oraz Prezes ZGIUK
Michał Turkiewicz, który podkreślał
potrzebę ochrony środowiska w związku ze zmianami klimatycznymi.
Ciąg dalszy na str. 4
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Informacja Wójta Gminy Platerówka
W ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa
artystycznego„ zakupiliśmy nowy sprzęt nagłaśniający na potrzeby
organizowania uroczystości i imprez kulturalnych na terenie gminy za
ogólną kwotę 28.600zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset
złotych),
 w tym: środki Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego - 25.600zł
 środki własne - 3.200zł
Zadanie pod nazwą
„Zakup sprzętu nagłaśniającego szansą rozwoju kultury
w Gminie Platerówka”
zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Platerówka, sierpień 2008r.
Nowy program stypendialny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zgodnie z „Nową perspektywą finansową Unii Europejskiej 2007 – 2013”, Województwo
Dolnośląskie wdraŜa Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL). Wydział Edukacji i Nauki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizuje jako beneficjent systemowy w ramach
POKL projekt systemowy pt. „Dolnośląski Program Stypendialny – Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów uzdolnionych”.
Wsparciem w ramach programu stypendialnego zostaną objęci uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnieni zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno –
przyrodniczych i technicznych, którym niekorzystna sytuacja materialna uniemoŜliwia rozwój
edukacyjny. Największe bariery, jakie pojawiają się w rozwoju edukacyjnym uczniów to bariery
finansowa i terytorialna, w związku z tym, podczas ubiegania się o stypendia preferowani będą
uczniowie zamieszkujący gminy wiejskie, wiejsko – miejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców.
Wszystkie zainteresowane osoby mogą zapoznać się z Regulaminem przyznawania
i przekazywania
wsparcia
stypendialnego
dla
uczniów
szkół
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009, oraz z innymi informacjami na temat
stypendium pod adresem internetowym:

www.stypendiapokl.dolnyslask.pl
A.B.
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DoŜynki Gminne 2008 – ciąg dalszy ze str.2
Uroczystość uświetniła piękną grą
Orkiestra Dęta KWB TURÓW S.A. Na
część artystyczną złoŜyły się takŜe: występ
w stylu retro zespołu JARZĘBINA
z Zawidowa, zespołu MALWY, zespołu
tanecznego ze Szkoły Podstawowej w
Platerówce, oraz zespołu „Na Maksa”
prowadzonego przez Panią Agnieszkę
Kobusiak- Kaczmarczyk.
Było teŜ coś dla ciała. KaŜdy
uczestnik DoŜynek mógł - za symboliczny
grosz na rzecz zakupu nowych mundurków
dla Harcerzy Gminy Platerówka skosztować przepysznej, ufundowanej przez
Wójta Gminy grochówki, która została
przygotowana przez Panie: Małgorzatę
Pawłowską i Annę Stułę oraz posilić się
kiełbaską i pieczenią przyrządzoną przez
Pana Bogdana Jurczenkę.
Zabawa ludowa trwała do białego rana,
wszyscy wspaniale się bawili i w
doskonałych humorach udali się do domów.
Jak stwierdzili mieszkańcy i radni,
dzięki ogromnemu zaangaŜowaniu i pracy
Wójta Gminy Platerówka, takich DoŜynek
we Włosieniu jeszcze nie było.
Wójt Gminy Platerówka pragnie
serdecznie
podziękować
czcigodnym
sponsorom, ludziom wielkiego serca, dla
przyjaciół Naszej Gminy:
− Dyrektorowi
EnergiaPro
GRUPA
TAURON S.A. Oddział w Jeleniej Górze, Panu Krzysztofowi Dawiec,
− Prezesowi Zarządu Dyrektora Generalnego BOT KWB Turów S.A. Panu Stanisławowi śukowi,
− Prezesowi ŁuŜyckiej Kopalni Bazaltu „Księginki” S.A. Panu Tadeuszowi Jęczmionkowi,
− Prezesowi Zakładu Gospodarki i Usług komunalnych Panu Michałowi Turkiewiczowi,
− Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Panu Mariuszowi Starczewskiemu,
− Prezesowi Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Lubaniu Panu Waleremu Stanasiukowi,
− Prezesowi Dolnośląskiej Izby Rolniczej Panu Leszkowi Grali,
− Panu Robertowi Świdrowi.
Szczególne słowa podziękowania Wójt Gminy Platerówka składa na ręce Gospodarza tegorocznych
DoŜynek Sołtysa wsi Włosień Pani Marii Solipiwko, jak równieŜ Pana Dariusza Suwary za pomoc
w organizacji imprezy i Pana Johna Lyne za uwiecznienie na filmie Włosienia oraz uroczystości doŜynkowej.
Opracował: UG
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10 października 2008 r. w
Zespole Szkół Gimnazjalnych
i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu na sali gimnastycznej
odbył się apel, na którym uczniowie klas pierwszych
gimnazjum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej
złoŜyli na ręce pana dyrektora Edwarda Niskiego
uroczyste ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci do grona
braci szkolnej.
Apel był takŜe okazją do złoŜenia całemu gronu
pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i
obsługi Ŝyczeń z okazji przypadającego na 14
października Dnia Edukacji
Narodowej. Z tej okazji program artystyczny
przygotowała klasa I Technikum pod opieką p. W.
Sobczyk. Były to scenki kabaretowe z Ŝycia szkoły.
KaŜdy
pracownik
Zespołu
otrzymał
w podziękowaniu symboliczną róŜę.
W imieniu rodziców Ŝyczenia i kwiaty na
ręce dyrektora złoŜył przedstawiciel Rady Rodziców
Pan Dariusz Suwara.
W. Sobczyk

****
Chłopcy z „górki” po raz kolejny pokazali,
Ŝe w piłkę grać umieją. W powiatowych rozgrywkach w piłkę noŜną, które odbyły się niedawno w Lubaniu,
zajęli II miejsce.
****
W dniu 1 października 2008 r. została podpisana umowa pomiędzy naszą szkołą a Firmą KopexFamago w Zgorzelcu o organizację praktycznej nauki zawodu. Dzięki niej uczniowie klas trzecich i czwartych
technikum odbywają zajęcia praktyczne w w/w zakładzie. Zakład przygotował dla uczniów odpowiednie
stanowiska pracy, zaplecze sanitarne oraz fachową opiekę podczas zajęć. Szkoła zapewniła dojazd uczniów i
powrót do domu.
Wybór takiej formy praktyk daje uczniom wiele korzyści. Poznają zasady funkcjonowania duŜego
zakładu pracy, zdobywają kwalifikacje na maszynach produkcyjnych, które funkcjonują w wielu zakładach tej
branŜy, co dobrze przygotowuje ich do podjęcia w przyszłości zatrudnienia w swoim zawodzie. Uczniowie
mają moŜliwość podniesienia kwalifikacji zapisując się na kursy doskonalące, które proponuje im zakład. Po
skończeniu szkoły mają moŜliwość podjęcia pracy w tym zakładzie oraz podjęcia dalszej nauki, za którą zakład
w pewnej części będzie pokrywał koszty. Uczniowie mają równieŜ moŜliwość, po podpisaniu odpowiedniej
umowy z zakładem, pobierania stypendium.
Katarzyna Milczanowska

Przypominamy!
„Biuletyn Gminny” w wersji elektronicznej (i kolorowej!) do obejrzenia i poczytania
na stronie internetowej Urzędu Gminy w Platerówce pod adresem:
www.platerowka.gmina.bip.net.pl
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Koncertowe lato
Młodzi artyści w tym roku takŜe nie zapomnieli o naszej miejscowości. W pierwszych dniach sierpnia
gościliśmy w naszym kościele uczestników Europejskich Spotkań Młodych Muzyków, które od kilku juŜ lat
odbywają się w Świeradowie Zdroju.

5 sierpnia odbył się koncert orkiestr: INTRADA i WDOCHNOWIENIE z Moskwy. W repertuarze
znalazły się zarówno dzieła muzyki powaŜnej jak i bardziej lekkie. Muzycy wspaniale zagrali m. in. utwory Anny
BabadŜanian, Johanna Straussa, Ennio Morricone, Piotra Czajkowskiego, Siergieja Rachmaninowa, B. Kamferta.

7 sierpnia wystąpili uczniowie i Orkiestra Smyczkowa Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia w Gdańsku im. Feliksa Nowowiejskiego. Wykonali oni łącznie 12 utworów m.in. Vivaldiego,
Wieniawskiego, Szostakowicza i innych. Najmłodsi muzycy liczyli sobie zaledwie 9 lat, a byli juŜ laureatami
róŜnego rodzaju konkursów.
8 sierpnia zebrani w kościele miłośnicy muzyki doskonale
bawili się przy dźwiękach akordeonów. Wystąpiła Koszalińska
Orkiestra Akordeonowa „AKORD” oraz „Fantini-AkordKwintet” – reprezentacyjny zespół włoskiej fabryki akordeonów
„FANTINI”. Muzycy zagrali 20m utworów, z których szczególnie
spodobały się: uwertura Carmen
G. Bizeta, Taniec z szablami
Arama Chaczaturiana, Marsz
Radetzkiego Johanna Straussa
oraz RóŜowa Pantera. Gromkie
oklaski nagrodziły teŜ utwór Beltrami Wolnera Pociąg.
Ostatnie letnie spotkanie z muzyką miało miejsce 21 września. Był to
jeden z koncertów z cyklu „Muzyka w zabytkach Dolnego Śląska”. Wystąpili
artyści Filharmonii Jeleniogórskiej: Barbara Świątek – śelazna (flet) i
Marek Stefański (organy). Muzycy wykonali utwory J.S. Bacha i G.F.
Händla.

A.B.
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STOP MENINGOKOKOM!
ZakaŜenia meningokokowe wywoływane są przez bakterie zwane meningokokami, które mogą spowodować
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Mogą równieŜ wywołać sepsę, czyli uogólnioną odpowiedź organizmu na
zakaŜenie, określane wspólnie mianem inwazyjnej choroby meningokokowej.
U około 20 - 40% zdrowych ludzi (nosicieli) meningokoki występują w jamie nosowo-gardłowej,
nie powodując Ŝadnych dolegliwości ani objawów.
Kto najczęściej choruje:
•

dzieci w wieku od 0 do 4 roku Ŝycia;

• młodzieŜ.
Jednak pamiętać naleŜy, Ŝe zachorować moŜe kaŜdy człowiek, bez względu na wiek. Najbardziej
naraŜone są osoby mające bliskie, bezpośrednie kontakty z chorymi lub nosicielami.
ZakaŜeniu sprzyja:
•

przebywanie w zatłoczonych pomieszczeniach o duŜym natęŜeniu hałasu (dyskoteka, koncert);

•

przebywanie dłuŜszy czas w grupie w zamkniętych pomieszczeniach (koszary, internaty, akademiki);

•

przygodne pocałunki;

•

picie z jednej butelki, uŜywanie wspólnych sztućców;

•

palenie tego samego papierosa;

•

bardziej podatni na zakaŜenie są ludzie, których organizm jest osłabiony wcześniejszymi infekcjami, wysiłkiem
fizycznym, stresem, długotrwałym odchudzaniem itp.
Meningokoki znajdują się w wydzielinie dróg oddechowych nosiciela lub chorej osoby. Są przenoszone drogą
kropelkową.
Objawy zakaŜeń meningokowych:
Ogólne
W początkowej fazie podobne są do przeziębienia (gorączka, bóle stawowe, mięśniowe, ogólne złe samopoczucie).
Mogą równieŜ wystąpić: bóle głowy, nudności, wymioty, sztywność karku, drgawki często świadczące o zapaleniu opon
mózgowo – rdzeniowych.
Charakterystycznym objawem w postępującym zakaŜeniu jest wysypka wybroczynowa – plamki na skórze całego
ciała w postaci drobnych czerwonych punkcików zlewających się w późniejszym okresie w duŜe plamy, które nie bledną
pod naciskiem. Wysypka moŜe być jednym z ostatnich objawów.
U dzieci poniŜej 2 roku Ŝycia
PowyŜsze objawy mogą być mniej widoczne, a dominują takie jak: brak apetytu, wymioty, spowolnienie,
rozdraŜnienie, rozpaczliwy płacz, senność lub draŜliwość, odchylenie głowy do tyłu, pulsujące ciemiączko u niemowląt,
wybroczyny na skórze.
CHOROBA ROZWIJA SIĘ BARDZO SZYBKO !!!
Aby skutecznie leczyć zakaŜenie meningokokowe, naleŜy po wystąpieniu pierwszych objawów natychmiast
zgłosić się do lekarza lub wezwać pogotowie ratunkowe – tel. 999 dokładnie opisując objawy.
Zapobieganie:
NajwaŜniejszymi sposobami zabezpieczenia się przed zachorowaniem są:
 profilaktyka poprzez stosowanie szczepień ochronnych. NaleŜy jednak pamiętać, iŜ szczepionka zabezpiecza przed
zakaŜeniem meningokokami typu C (w chwili obecnej najgroźniejsze) i nie zabezpiecza przed zakaŜeniem typu B.
Szczepionkę moŜna podawać osobom od 2 miesiąca Ŝycia. PowyŜej 12 miesiąca Ŝycia podaje się 1 dawkę
szczepionki. O szczepieniu decyduje lekarz.
 unikanie ryzykownych zachowań.
Szczepionki polisacharydowe (wielocukrowe) są skuteczne w około 80% i przeznaczone dla osób powyŜej drugiego
roku Ŝycia. Zaszczepienie taką szczepionką daje ochronę na okres około 3 lat.
Szczepionki koniugowane (przeciwko meningokokom grupy C) są bardzo skuteczne i mogą być stosowane u dzieci
powyŜej 2 miesiąca Ŝycia, zgodnie z załączonym do nich schematem. Ludziom dorosłym podaje się jedną dawkę, która
zapewnia długotrwałą ochronę przed zakaŜeniem.
Nie ma szczepionki przeciwko sepsie, istnieją jednak skuteczne szczepienia zabezpieczające przed zakaŜeniem
poszczególnymi bakteriami wywołującymi sepsę. Aktualnie dostępne są szczepionki przeciwko Haemophilus
influenzae typu b (Hib), Neisseria meningitidis grupy C i A oraz dwa rodzaje szczepionek przeciwko wybranym
serotypom pneumokoków.
Oprac.: Marzena Krupa
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W dniu 27 lipca 2008 r. odbyła się wspólna nadzwyczajna sesja Rady Gminy Platerówka i Rady Gminy
Sulików.
Sesja poświęcona była omówieniu projektu wykonawczego realizacji inwestycji p.n. „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej gmin leŜących w zlewni rzeki Czerwona Woda” i podjęciu uchwał związanych
z realizacją w/w inwestycji.
Z projektem wykonawczym realizacji inwestycji zapoznał radnych przedstawiciel Firmy ESKO z Zielonej
Góry Pan Adam Koziński.
Po zapoznaniu się z projektem i wymogami koniecznymi do złoŜenia wniosku na jej realizację, Rada Gminy
podjęła:
1. Uchwałę nr XV/82/08 w spr. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ Sp. z o.o.
z siedzibą w Sulikowie na lata 2008-2013 z perspektywą do roku 2015;
2. Uchwałę nr XV/83/08 w spr. realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą “Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej gmin leŜących w zlewni rzeki Czerwona Woda”;
3. Uchwałę nr XV/84/08 w spr. wniesienia w zamian za udziały w spółce pod formą Międzygminna Spółka
Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ Spółka z o.o. z siedziba w Sulikowie wkładu pienięŜnego oraz w sprawie
objęcia udziałów w podwyŜszonym kapitale zakładowym;
4. Uchwałę nr XV/85/08 w spr wniesienia w zamian za udziały w spółce pod firmą Międzygminna Spółka
Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ Sp z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu niepienięŜnego oraz w sprawie
objęcia udziałów w podwyŜszonym kapitale zakładowym;
5. Uchwałę nr XV/86/08 w spr. przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013.
Opracowała: Teresa Tońska

Konkurs na "Najbardziej zadbaną posesję"
Przy okazji uroczystości doŜynkowej właścicielom najładniejszych posesji zostały wręczone nagrody
Wójta Gminy Platerówka. Nagrody otrzymali:
- w Zalipiu:
1. Mieczysław Niski
2. Czesława i Anatol StraŜnik
3. Stanisława i Jan Sikorscy
- w Platerówce:
1. Jadwiga Telega
2. Krystyna, Zygmunt Czerepak
3. Monika i Adam Kotlarz

- we Włosieniu:
1. Sara Tucker-Maliszewska i Witold Maliszewski
2. Adam Krawczyk
3. Tadeusz Pawlik
4. Jacek Kocan
- w Przylasku:
1. Barbara i Ryszard Michno
2. Zofia Karkosz

Gratulujemy!
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