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IX Powiatowy Zjazd Rowerowy Włosień 2008
6 czerwca 2008r. w Zespole Szkół Gimnazjalnych
i Ponadgimnazjalnych
we Włosieniu
odbył
się
IX Powiatowy Zjazd Rowerowy Włosień 2008.
W zjeździe brały udział dzieci i młodzieŜ szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
powiatu lubańskiego oraz powiatu zgorzeleckiego.
W imprezie turystyczno- rekreacyjno- sportowej
wzięło udział 200 uczestników tj. 6 druŜyn ze szkół
podstawowych (dwie z Platerówki, dwie z Zawidowa,
po jednej z Grabiszyc i z Biedrzychowic), 12 druŜyn ze
szkół gimnazjalnych (po trzy z Zaręby, Sulikowa
i z Włosienia, po jednej z Jerzmanek, z Lubania i z MOS
w
Smolniku)
oraz
2 druŜyny
ze
szkół
ponadgimnazjalnych (jedna z ZSP w Biedrzychowicach
i jedna z ZSGiP we Włosieniu). Była teŜ jedna druŜyna pozaszkolna – Świetlica w Mikułowej. MłodzieŜ
pokonywała trasę pod opieką 28 opiekunów. Przy obsłudze zjazdu pracowało 56 osób.
Aktywny udział w imprezie brali równieŜ uczniowie ZSGiP we Włosieniu, z których część była
zaangaŜowana przy obsłudze zjazdu, a część kibicowała rywalizującym ze sobą druŜynom. Odwiedziło nas teŜ
liczne grono zaproszonych gości. W sumie na
terenie szkoły przebywało w tym dniu blisko 400
osób.
Przybyłych gości witał dyrektor ZSGiP
Edward Niski.
Uczestnicy mieli za zadanie pokonanie
wyznaczonej przez siebie trasy o długości 15 - 20
km oraz stawienie się na punktach kontrolnych
rozmieszczonych
na
trasie
rowerowej
przebiegającej przez Gminę Platerówka, gdzie
zdobywali punkty: za znajomość przepisów o
ruchu drogowym i z zakresu pierwszej pomocy, a
takŜe za ubiór, narzędzia, apteczkę i mapę terenu.
Po zaliczeniu punktów kontrolnych druŜyny
przyjeŜdŜały na teren szkoły, gdzie miały do pokonania sprawnościowe tory przeszkód. Jednym z punktów
programu była prelekcja na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, wygłoszona przez kierownika
zjazdu, pana Jacka Adamskiego.
Wśród szkół podstawowych I miejsce zajęła SP
z Platerówki pod kierunkiem Beaty Czeczot; II
miejsce – SP z Biedrzychowic pod opieką
Radosława Sałandyka i III miejsce- SP z Grabiszyc
pod kierunkiem Anny Małek-Fedorowicz. Wśród
szkół
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
bezkonkurencyjna
okazała
się
druŜyna
z Gimnazjum we Włosieniu pod kierunkiem Piotra
GraŜyńskiego. II miejsce przypadło Gimnazjum w
Zarębie – kierownik Krzysztof Brzeskot, a III zajęła
druŜyna z MOS w Smolniku pod kierunkiem Rafała
Wichowskiego
Nagrody uczestnicy otrzymali z rąk dyrektora
ZSGiP Edwarda Niskiego, Wójta Gminy
Platerówka, Pana Krzysztofa Halickiego oraz przedstawicieli Starostwa - Wojciecha Zembika i Mariusza
Tomiczka.
KaŜdy uczestnik zjazdu otrzymał pamiątkowy znaczek, ciepły posiłek i niezaleŜnie od zajętego miejsca
ksiąŜkę, z pomocą której będzie zgłębiał tajniki ruchu drogowego. Organizatorzy Zjazdu juŜ myślą o kolejnej,
J.A.
okrągłej edycji imprezy.
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Pierwsze koty za płoty
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki naboru wniosków o
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego: Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa
artystycznego.
Na złoŜonych 1311 wniosków pozytywnie rozpatrzono tylko 240.
Wójt Gminy Platerówka złoŜył wniosek na: Zakup sprzętu
nagłaśniającego szansą rozwoju kultury w Gminie Platerówka.
Przyznana kwota dofinansowania to 25.600 zł. Zostanie za nią zakupiony
na potrzeby gminy sprzęt nagłaśniający, który będzie słuŜył wszystkim
mieszkańcom na róŜnych uroczystościach gminnych.
Wójt Gminy Platerówka z tej okazji pragnie gorąco i serdecznie
podziękować Panu Bogdanowi Zdrojewskiemu Ministrowi Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w imieniu swoim oraz mieszkańców gminy
za wsparcie zrównowaŜonego rozwoju gmin wiejskich.
Wójt Gminy
Krzysztof Halicki

„Uczeń na wsi”
Gmina Platerówka, zaproszona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Oddział we Wrocławi,u bierze udział w realizacji obszaru A pilotaŜowego
programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.
Programem objętych zostało dwadzieścioro niepełnosprawnych dzieci
i młodzieŜy szkolnej z terenu gminy Platerówka.
Zgodnie z programem zadaniem Gminy jest przyjmowanie, rozpatrywanie
i rozliczanie wniosków o dofinansowanie składanych przez osoby uprawnione. Na
realizację programu na terenie naszej gminy przeznaczone zostało 28.200 zł,
co stanowi 100% wnioskowanej kwoty. Beneficjentami programu są
„Wnioskodawcy”- rodzice lub prawni opiekunowie dzieci niepełnosprawnych lub
teŜ sami pełnoletni niepełnosprawni - uczniowie szkół średnich, mieszkańcy gminy
Platerówka. Realizacja programu na podstawie zawartych umów zakończona
zostanie do dnia 30 czerwca 2008r., a rozliczenia finansowe - do dnia 15 czerwca 2008r. Realizowany
program dotyczy kończącego się roku szkolnego 2007/2008. Mamy nadzieję, Ŝe w roku szkolnym
2008/2009 gmina Platerówka ponownie zostanie zakwalifikowana do realizacji tego programu.
Oprac.D.K.

Komunikat
Wójt Gminy Platerówka informuje 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 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 poprzez złoŜenie wniosku przez Wójta Gminy w ramach programu
„Ikonka” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
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Obchody święta Konstytucji 3 maja w Platerówce
Uroczystość zaczęła się
mszą św. w Kościele
Parafialnym w Platerówce.
Następnie
odbyła
się
uroczysta akademia w GOK-u we Włosieniu, na którą
licznie przybyli mieszkańcy Gminy Platerówka oraz
uczniowie szkół. Z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja Pan Krzysztof Halicki (Wójt Gminy)
wygłosił krótkie przemówienie. Podkreślił, Ŝe:
Konstytucja 3 maja była triumfem wartości obywatelskich
i poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne, które
naleŜy w dalszym ciągu pielęgnować i szanować.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. E. Plater pod
kierunkiem pani Beaty Czeczot przygotowali występ
artystyczny, który rozpoczął się od pięknego polskiego
tańca narodowego – Poloneza. Dekorację sali przygotowała pani Sylwia Jaworek. Muzyka i taniec poruszyły
serca zgromadzonej widowni. Mali artyści zaprezentowali równieŜ wiersze i piosenki poświęcone uchwaleniu
Konstytucji 3 Maja. Zarys historyczny tego dokumentu był przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej.
Uroczystość uświetnił równieŜ występ lokalnego zespołu ,,Malwy”. Dziękujemy wszystkim obecnym za
przybycie na gminną uroczystość.
B. Czeczot

****
„Wiosna 2008 - zdrowa i bezpieczna”
Szkoła Podstawowa w Platerówce posiada Certyfikat Bezpiecznej
Szkoły i ubiega się o kolejny – Szkoły Promującej Zdrowie.
W związku z tym od 14.04.200 r. do 25.04.2008r. realizowany był
projekt edukacyjny pod hasłem „Wiosna 2008 – zdrowa
i bezpieczna”. Autorami projektu byli nauczyciele tejŜe szkoły:
J. Miedziński, J. Bartnikowska i E. Dubieniecka.
Uczniowie mieli okazję oglądać wóz straŜacki, pokaz tresury
owczarka niemieckiego, udzielania pierwszej pomocy, zdawać
egzamin na kartę rowerową, brać udział w wielu konkursach, m.in.
Powiatowym Konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w
Lubaniu, wiedzy o zdrowiu, wiedzy o ruchu drogowym, w konkursie
plastycznym „UŜywkom – nie”. Rada Rodziców przygotowała stoisko
z degustacją zdrowej Ŝywności, a w ostatni dzień projektu większa część
uczniów wzięła udział w międzynarodowym rajdzie pieszym „3 Dni –
3 Kraje – 3 Wędrówki”. Uczniowie, nauczyciele i rodzice zostali
przeszkoleni przez pielęgniarkę szkolną z zakresu rozpoznawania
i udzielania niezbędnej pomocy osobom chorym na astmę. Uczniowie
wiedzą juŜ, jak zachować się w obecności obcego psa, w przypadku
poŜaru, ugryzienia przez niebezpieczne owady, omdleń, poparzeń
i skaleczeń. W szkole został przeprowadzony alarm próbny, który
uczniowie zdali na 5.
W realizacji tych działań pomogli nam: Komenda StraŜy PoŜarnej w
Lubaniu, PCE w Lubaniu, Komenda Policji w Lubaniu, Komenda Policji
w Leśnej, Gimnazjum w Leśnej, MDK w Lubaniu, OSP w Platerówce,
Wójt Gminy Platerówka, Ośrodek Zdrowia w Platerówce, KH ZHP Lubań, Rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Platerówce. Dyrektor Szkoły Podstawowej mgr Renata Trendewicz pragnie im wszystkim za to
bardzo serdecznie podziękować. To dzięki Państwa zaangaŜowaniu i ogromnej Ŝyczliwości mogliśmy poszerzyć
wśród naszych uczniów wiedzę o bezpieczeństwie, zdrowiu oraz wskazać właściwe postawy wobec zagroŜeń
i sytuacji niecodziennych. Wierzymy, Ŝe działania, które wspólnie podjęliśmy zaowocują w przyszłości.
Ewa Dubieniecka
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Z Ŝycia szkoły Podstawowej – cd.
WSPOMNIENIA Z WYCIECZKI DO WARSZAWY
W dniach 26.05.2008 – 28.05.2008 nasi uczniowie z
klas IV – VI byli na wycieczce edukacyjnej w Warszawie.
Program wycieczki wcześniej ustalił kierownik p. Jacek
Miedziński wraz z biurem podróŜy p. Macieja Stanisza.
Niestety, koszty wyjazdu były duŜe i w związku z tym
zrodził się pomysł na pozyskanie pieniędzy, czyli pakowanie
towaru przez naszych uczniów w supermarketach i zbiórka
makulatury. Akcja trwała dość długo. Wychowawcy ustalali
dyŜury dla uczniów i opiekę nad dziećmi ze strony zarówno
nauczycieli jak i rodziców. Ale powiodło się! Dzięki temu 36
uczniów naszej szkoły pojechało na bezpłatną wycieczkę do
stolicy.
Pierwszy dzień zaczęliśmy od zwiedzania Pałacu
w Wilanowie i pięknego parku wokół niego. Nasz pan
przewodnik przekazywał nam bardzo istotne informacje
i chociaŜ zmęczeni podróŜą, byliśmy bardzo ciekawi. Potem
obiadokolacja. Pyszna! Po zakwaterowaniu w Ośrodku
Sportu i Rekreacji podzieliliśmy się na dwie grupy: jedna poszła na basen, a druga pojechała metrem do
Centrum zobaczyć Warszawę nocą i Złote Tarasy. Było pięknie!
Drugi dzień zapowiadał się bardzo pracowicie. I tak teŜ było: z samego rana wyruszyliśmy zwiedzać
stolicę. Zaczęliśmy od Belwederu i Pomnika Piłsudskiego. Potem były Łazienki, Pomnik Chopina, Pałac
Ujazdowski, ambasady róŜnych państw oraz siedziba Sejmu i Senatu i Pałac Prezydencki, w którym urzęduje
prezydent RP. Powoli zbliŜaliśmy się do Starego Miasta, mijając po drodze Uniwersytet Warszawski, PAN,
Pomnik Kopernika. Przed nami ukazała się Kolumna Zygmunta i Zamek Królewski, który zwiedziliśmy.
Odpoczęliśmy trochę na Starówce, zrobiliśmy zdjęcia z Syrenką i dalej w drogę, pod Pomnik Małego
Powstańca i Powstańców Warszawy.
Potem
obiadokolacja
w
Restauracji
śydowskiej. Po kolacji wyruszyliśmy autokarem do
Centrum Handlowego na Sadybę. MoŜna było tam
podziwiać nowoczesne sklepy (i wydać kieszonkowe!),
a takŜe zjeść pyszne lody.
Trzeci dzień – wykwaterowanie z hotelu i
dalsze zwiedzanie. To był szczególny dzień: najpierw
Port Lotniczy Okęcie, a potem Cmentarz na
Powązkach. Przewodnik bardzo ciekawie opowiedział
nam o tym miejscu. Nawiązywał do historii naszej
miejscowości. Miejsce to napełniło nas zadumą i
skłoniło do refleksji. WraŜenie, jakie zrobił na nas
widok tysięcy grobów Ŝołnierzy, którzy zginęli w
obronie Ojczyzny w róŜnych wojnach, pozostanie na
długo w naszej pamięci.
Następnie pojechaliśmy na Plac Piłsudskiego, na którym znajduje się Grób Nieznanego śołnierza,
a potem do Muzeum Powstania Warszawskiego. I znów pamięć o poległych w obronie Warszawy. Mogliśmy
nie tylko oglądać zdjęcia, filmy, eksponaty okresu powstania, ale takŜe posłuchać wypowiedzi byłych
powstańców, odgłosów nalotów bombowców, strzelaniny i usłyszeć bicie „serca Warszawy”. To Muzeum jest
naprawdę wyjątkowe! PoŜegnaliśmy się z naszym przewodnika, którego hasłem było: „Trąbka trąbi, wieś się
pali, bierzem plecak idziem dalej”.
Późno, bo o 2:00 w nocy, dotarliśmy do Platerówki. Wycieczka była bardzo udana i doskonale
zorganizowana . Na pewno wróciliśmy z bogatą wiedzą o naszej stolicy, tej dawnej i tej obecnej. Cel naszej
wycieczki został osiągnięty! To nic, Ŝe bolały nas nogi….
J. Bartnikowska
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17 kwietnia 2008 r. przygotowywana przez pana Jacka Adamskiego druŜyna
z Gimnazjum we Włosieniu w składzie: Dawid Marczyk, Jakub Blin i Daniel
Bizunowicz zajęła 1. miejsce w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym.
Zespoły rywalizowały ze sobą rozwiązując testy, sprawdzające ich wiedzę teoretyczną i zmagając się z testem
sprawnościowym, który potwierdzał ich umiejętności praktyczne.
26 kwietnia druŜyna z naszego Gimnazjum reprezentowała powiat lubański w eliminacjach strefowych,
które odbyły się w Jeleniej Górze. Chłopcy zajęli drugie miejsce, ustępując tylko druŜynie z Lwówka.

J.A.
*****

12 maja 2008 r. rodzice gimnazjalistów uczestniczyli w nietypowym zebraniu – wywiadówce
profilaktycznej. Rozpoczęła się ona od pokazu aerobiku w wykonaniu grupy dziewcząt z gimnazjum.
Układ ćwiczeń przygotowała p. Jolanta Błasiak. Kolejnym punktem była teŜ degustacja zdrowej
Ŝywności (przygotowanej przez uczennice z klasy III wraz z wychowawcą p. Zbigniewem
Ławniczakiem). Uczennice klasy II Klaudia Krupa, Klaudia Łapczuk i Daria Piętka zainteresowały
zebranych ciekawą prezentacją multimedialną pt. Otyłość plagą XXI wieku, przygotowaną pod opieką
p. Zofii Pazur. Zebrani rodzice mogli się dowiedzieć, jak się oblicza wskaźnik BMI, co to jest
piramida zdrowia i wielu innych ciekawych rzeczy. Były to działania w ramach programu „Trzymaj
formę!”. Na zakończenie części ogólnej zebrania pedagog szkolny p. Alicja Bujała zapoznała
zebranych z podstawowymi informacjami na temat środków uzaleŜniających oraz z danymi na temat
spoŜycia alkoholu przez młodzieŜ pochodzącymi z Europejskiego Programu Badań Szkolnych na
Temat Alkoholu i Innych Narkotyków. Sala gimnastyczna, w której odbywało się zebranie, została
udekorowana wykonanymi przez uczniów plakatami i hasłami promującymi zdrowie.
*****

Na początku maja uczniowie klasy I i II technikum i zasadniczej szkoły zawodowej
uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych w wymiarze dwóch godzin w kaŜdej klasie. Zajęcia
prowadził terapeuta ze Stowarzyszenia Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom UzaleŜnionym
"Subsidium" w Zgorzelcu p. Leopold Lisicki. Celem warsztatów było przekazanie wiedzy nt.
zagroŜeń wynikających z uŜywania alkoholu i innych substancji uzaleŜniających oraz dostarczenie
wskazówek pomocnych w zapobieganiu picia alkoholu i zaŜywania narkotyków przez młodzieŜ
szkolną. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematyką, gdyŜ mogli porozmawiać z osobą, która na
co dzień pracuje z uzaleŜnionymi i zna te problemy z Ŝycia, a nie tylko z literatury. Pozwoliło to
młodzieŜy.
Dziękujemy p. Danucie Kotlarz oraz Gminnej Komisji ds. UzaleŜnień i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za pomoc w zorganizowaniu warsztatów.
*****

W dniu 2 czerwca uczniowie gimnazjum uczestniczyli w zawodach
sportowych. Gimnazjaliści zmierzyli się konkurencjach zespołowych oraz
w konkurencji indywidualnej na torze przeszkód.
W konkurencjach zespołowych uczestniczyła druŜyna z kaŜdej klasy złoŜona
z 4 dziewcząt i 4 chłopców. MłodzieŜ rywalizowała ze sobą w biegu
sztafetowym, w przeciąganiu liny, rzutach do celu, rzutach piłką do kosza oraz
w strzałach na bramkę. I miejsce zajęła druŜyna klasy III uzyskując
13 punktów, II miejsce – druŜyna klasy II (9 punktów), a III miejsce – klasa I (8 punktów).
Na torze przeszkód wśród dziewcząt najlepsza była Natalia Bukato, II miejsce zajęła śaneta
Kiefer, a III - Laura Michalewska. Wśród chłopców zwycięŜył Piotr Kuśnierz, drugi był Krystian
Paczuszyński a trzeci Paweł Świder. Zawody odbywały się w ramach ogólnopolskiej akcji
„Zachowaj trzeźwy umysł”. Koordynatorami akcji byli: p. Jolanta Błasiak i p. Jacek Sztuba.
A.B.
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Majowa Biesiada Weselna
JuŜ po raz trzeci z inicjatywy Rady Rodziców i Grona Pedagogicznego przy Szkole Podstawowej im.
Emilii Plater w Platerówce zorganizowano w dniu 3 maja 2008 roku Majówkę. Była to nietypowa zabawa,
poniewaŜ miała charakter biesiady weselnej. Młoda Para (Agnieszka Trawicka i Andrzej Pobiedziński)
przyjechała pod salę Gminnego Ośrodka Kultury
we Włosieniu samochodem przybranym w kwiaty
i baloniki. Powitani zostali jak obyczaj karze,
chlebem i solą przez starostów wesela (Renatę
Trendewicz – Dyrektorkę Szkoły i Krzysztofa
Halickiego – Wójta Gminy Platerówka).Wszyscy
hucznie biesiadowali do białego rana przy muzyce
zespołu „Diament”. Nie zabrakło takŜe pikantnych
przyśpiewek weselnych. O północy były
tradycyjne „oczepiny”, a na salę wniesiono
piętrowy tort weselny, którym Młoda Para
częstowała wszystkich uczestników biesiady. Tort
był pyszny! Amatorzy „swojskich wyrobów” pieczonego prosiaka, wędlin i trunków domowej roboty – mogli zakosztować ich na wiejskim straganie.
Biesiada miała charakter charytatywny, tak więc pieniądze zebrane przez świadków wesela
(Małgorzata Drapała i Marek Kobusiak) za udział w konkursach i zabawach hojnie opłacanych przez
„weselników” przeznaczone będą na dofinansowanie
wyjazdu dzieci na „Zielona Szkołę” do Kołobrzegu.
Bardzo dziękujemy za szczodrość wszystkim
uczestnikom zabawy. Szczególne podziękowania
kierowane są do Rady Rodziców za organizację imprezy
i suto zastawione stoły. Parze Młodej - rodzicom
naszych uczniów – gratulujemy udanego aktorstwa.
Efektowną suknię ślubną udostępnił salon sukien
ślubnych „Alicja” w Lubaniu. Swojskie wyroby
przekazał nieodpłatnie sklep mięsny w Leśnej (pani
Irena Wajcfeld) Tort weselny był mistrzowskim
wypiekiem cukierniczym rodzica – pani Doroty Dźwigi.
Zapraszamy do wspólnej zabawy na następnej
Majówce!
Małgorzata Drapała

Z Ŝycia ZSGiP – ciąg dalszy
Największymi osiągnięciami sportowymi w tym semestrze mogą pochwalić się uczniowie startujący w
Lubaniu 07.05.2008 w Powiatowych Zawodach Lekkoatletycznych w ramach Gimnazjady 2007/2008. Sztafeta
4x100m w składzie: Paweł Rędzia, Michał Madejski, Krystian Paczuszyński, Andrzej Kotkiewicz zajęła
4 miejsce. Przegrali do 3 miejsca zaledwie 0.7 sek. co dało by im awans do strefy.
Paweł Rędzia w biegu sprinterskim na 100 m wygrał swoją konkurencję i awansował do zawodów
strefowych w Zgorzelcu ( awans pierwszych trzech zawodników). W Zgorzelcu wypadł bardzo dobrze
zajmując 5 miejsce i awansował do zawodów wojewódzkich ( awans pierwszych sześciu). Niestety nie
wystartował na zawodach wojewódzkich we Wrocławiu.
J.S.
*****
Uczniowie technikum, Szymon Strach i Dariusz Piwko, uczestniczyli w Powiatowym Konkursie
Wiedzy o Sybirakach, którego celem było poznanie i pogłębienie wiedzy o martyrologii Polaków
deportowanych w głąb Carskiej Rosji i Związku Sowieckiego. Znaleźli się oni w grupie finalistów, która
została nagrodzona udziałem w dwudniowej wycieczce ufundowanej przez Starostwo Powiatowe i Zarząd Koła
Związku Sybiraków w Lubaniu.
Wycieczka w Kotlinę Kłodzką odbyła się w dniach 13-14 czerwca. MłodzieŜ zwiedzała m.in.
podziemia Osówki, forty w Srebrnej Górze, kopalnię złota w Złotym Stoku. Jako opiekun z naszymi chłopcami
pojechał p. Zbigniew Ławniczak.
A.B.
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ŚWIĘTO RODZINY - FESTIWAL OSIĄGNIĘĆ
We wtorek 3 czerwca 2008 roku na boisku Szkoły
Podstawowej im. Emilii Plater w Platerówce odbył się
festyn pod hasłem: „Święto Rodziny - Festiwal
Osiągnięć” przygotowany przez naszych nauczycieli:
p. Janinę Jewiarz, p. Sylwię Jaworek i p. Beatę Czeczot.
Festyn rozpoczął się prezentacją multimedialną
przedstawiającą osiągnięcia uczniów w konkursach
i olimpiadach. Pokaz przygotowała p. Beata Czeczot.
Uroczystość otworzyli uczniowie klasy IV polonezem
odtańczonym w pięknych strojach. Wśród nas
gościliśmy: Wójta Gminy Platerówka pana Krzysztofa
Halickiego, naszego księdza proboszcza Franciszka
Muchę, księdza Andrzeja Wojciechowskiego z parafii
Radzimów, komendantkę Hufca ZHP z Lubania – panią Alicję Konarzewską.
Przewodnicząca Samorządu, Klaudia Dajos, złoŜyła Ŝyczenia wszystkim mamusiom i tatusiom w imieniu
zebranych dzieci. A potem, pod bacznym okiem p. Urszuli Galas i p. Bogumiły Blin, na scenę weszły
przedszkolaczki, Ŝeby powiedzieć wierszem, jak bardzo kochają swoich rodziców i wyśpiewać im to piosenką.
Maluchy nagrodzono gromkimi brawami! Pani Dyrektor Renata Trendewicz wręczyła uczniom dyplomy za
wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, składając jednocześnie gratulacje ich rodzicom.
Na deskach sceny uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności i talenty. Byli wśród nich nasi utalentowani
uczniowie i wychowankowie, którzy uczęszczają do szkoły muzycznej:
- Weronika Bem (oddział pięciolatków) – śpiew, skrzypce,
- Wiktoria Ślusarczyk (uczennica kl. II) – skrzypce,
- Emilia Palczyńska (uczennica kl. I) – pianino,
- Jolanta Początek (uczennica kl. VI) – klarnet,
- Sara Kurz (kl. V) i Marta Jewiarz (kl. VI) – akordeon,
- Dominika Miedzińska (uczennica kl. VI) – keyboard,
oraz ci, którzy w naszej szkole rozwijają swoje talenty muzyczne uczą się na zajęciach w świetlicy szkolnej gry na instrumentach i
śpiewu pod okiem pani Sylwii Jaworek:
- Aleksandra Sikorska, Marlena Filipiak i Jolanta Początek (kl.
VI), – gitara klasyczna/akustyczna, śpiew,
- Katarzyna Jakubczyk, Karolina Szuchalska (kl. VI), Anna
Kozak, Sara Kurz (kl. V)– śpiew.
Kolejnym punktem programu był występ naszych dzieci z koła tanecznego pod kierunkiem instruktora
tańca pana Mariusza Kozaka. Na taki efekt trzeba było długo pracować, ale było warto! Dopingiem do dalszych
prób i ćwiczeń był gościnny występ grupy tanecznej dziewcząt z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
z Nowogrodźca (równieŜ od pana Mariusza Kozaka). Do łez rozbawiła nas grupa uczniów z koła teatralnego,
która pod kierunkiem pani Magdaleny Wojtaluk, przygotowała występ kabaretowy pt. „Familiada”.
A kabaretową kropkę nad „i” postawił nasz absolwent Arkadiusz Waryga, autor wielu wierszy, skeczy
kabaretowych oraz tekstów piosenek.
Mogliśmy podziwiać ciekawe eksponaty na stoiskach hobbystycznych, przygotowanych przez
zaprzyjaźnione osoby: panią Kamińską (szydełkowanie), pana Dajosa (łowiectwo), naszego absolwenta
Tobiasza Lacha (wędkarstwo), a takŜe liczne dyplomy i puchary za osiągnięcia w róŜnych dziedzinach. DuŜą
popularnością cieszyło się stoisko ze zdrową Ŝywnością, przygotowane przez jedną z mam - panią Kurz. Była
teŜ loteria fantowa przygotowana przez panią Sylwię Jaworek w ramach działalności szkolnego Koła TPD.
Spore zainteresowanie wzbudził wśród dzieci i rodziców takŜe kiermasz ksiąŜki przygotowany przez panią E.
Pasiukiewicz. I jeszcze niespodzianka: ksiądz Andrzej Wojciechowski z Radzimowa, ubrany w specjalny strój,
przyjechał bryczką i przez cały czas trwania imprezy zabierał na przejaŜdŜkę chętne dzieci – kolejki były
dłuuuugie!
Nasi straŜacy z OSP Platerówka przyjechali wozem straŜackim i rozbili nam wielki namiot, Ŝebyśmy mieli
schronienie od słońca. Były konkurencje sportowe na wesoło z atrakcyjnymi nagrodami przygotowane przez
panie: Aleksandrę Hołyś i Teresę Mańkowską. Były teŜ kiełbaski z grilla i zimne napoje – wszystko to
ufundowane przez Radę Rodziców. Pyszne domowe ciasta przygotowały nasze niezastąpione mamy.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji festynu i zapraszamy za rok!
opracowała: Sylwia Jaworek
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Wójt Gminy Platerówka
ogłasza konkurs
na najbardziej zadbane obejście i gospodarstwo rolne w sołectwach gminy Platerówka.
Oceniane będą: pomysł na estetykę domu, wygląd miejsca przed domem oraz wkład
pracy i pomysłowość.
Rozstrzygnięcie konkursu: Dzień DoŜynek Parafialnych i Gminnych.
Liczne nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy.
Skład grupy oceniającej:
1. Dyrektorzy Szkół.
2. Pracownik Gminy z zakresu ochrony środowiska.
3. Sołtysi.

„„Biuletyn Gminny” w Internecie
Wszyscy, którzy mają dostęp do Internetu, mogą poczytać od tego roku „Biuletyn”
w kolorze. MoŜna go znaleźć na stronie internetowej naszego Urzędu Gminy pod
adresem:

www.platerowka.gmina.bip.net.pl
Zapraszamy do odwiedzin strony!
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W dniu 28 kwietnia 2008 r. odbyły się obrady XIII sesji zwyczajnej Rady Gminy
Platerówka.
Tematem merytorycznym obrad sesji było:
– Rozpatrzenie

sprawozdania z wykonania budŜetu gminy Platerówka za 2007 rok oraz
wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2007 rok.

– Podjęcie

uchwał.

W wyniku realizacji porządku dziennego obrad sesji Rada Gminy podjęła n/w uchwały:
1.

Uchwałę nr XIII/62/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu gminy
Platerówka za 2007 rok;

2.

Uchwałę nr XIII/63/08 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerówka absolutorium za rok
2007;

3.

Uchwałę nr XIII/64/07 w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Platerówce;

4.

Uchwałę nr XIII/65/08 w sprawie przystąpienia Gminy Platerówka do Stowarzyszenia
„Partnerstwo Izerskie” działającego jako Lokalna Grupa Działania;

5.

Uchwałę nr XIII/66/08 w sprawie przyjęcia do realizacji “Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów UzaleŜnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2008
rok”;

6.

Uchwałę nr XIII/67/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Platerówka, Zalipie, Włosień i Przylasek;

7.

Uchwałę nr XIII/68/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Włosień połoŜonego w gminie
Platerówka w obrębach geodezyjnych: Platerówka i Włosień;

8.

Uchwałę nr XIII/69/08 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Platerówka na lata
2007-2015;

9.

Uchwałę nr XIII/70/08 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Włosień na lata 20072015;

10. Uchwałę nr XIII/71/08 w sprawie zmian w budŜecie gminy Platerówka na 2008 rok;
11. Uchwałę nr XIII/72/08 w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia oraz wartości punktu
do obliczania wynagrodzeń dla pracowników bibliotek;
12. Uchwałę nr XIII/73/08 w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia oraz wartości punktu do
obliczania wynagrodzeń dla pracowników GOPS w Platerówce;
13. Uchwałę nr XIII/74/08 w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia oraz wartości punktu do
obliczania wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole
Podstawowej w Platerówce.
Opracowała: Teresa Tońska
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