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W dniu 06 września 2014 roku odbyły się Dożynki
Gminne. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta,
którą poprowadził ks. Franciszek Mucha. W trakcie
mszy poświęcony został wieniec przygotowany na tę
okazję przez Nasze sołectwa.
Po mszy świętej w barwnym korowodzie wszyscy
przeszli spod kościoła na boisko sportowe LZS „Orzeł
Platerówka” w Platerówce, gdzie odbyły się dalsze
obchody święta plonów. Tradycyjnie część
artystyczną dożynek rozpoczął obrzęd przekazania
chleba przez Starościnę i Starostę Dożynek, którymi w
tym roku zostali Pani Dorota Czubowska i Pan Jerzy
Kamiński, Wójtowi Gminy Panu Krzysztofowi Halickiemu. Następnie Wójt Gminy Platerówka
podziękował Starostom Dożynkowym, Rolnikom oraz
Mieszkańcom Gminy za pachnący bochen chleba. Pierwszą
szczyptą dożynkowego chleba Wójt Gminy podzielił się z
Proboszczem parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w
Platerówce Ks. Franciszkiem Muchą, a następnie staropolskim
obyczajem z Gospodarzem Naszej Parafii udali się dzielić
chlebem ze Wszystkimi Mieszkańcami oraz gośćmi.
Po części oficjalnej nadszedł czas na część artystyczną
podczas, której swe umiejętności zaprezentowały dzieci i
młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Emilii Plater w
Platerówce i Gimnazjum we Włosieniu oraz zespół Malwy i
Jarzębiny.
Każdy uczestnik Dożynek mógł zakosztować przepysznej
grochówki oraz posilić się pieczenią i kiełbaską. Zabawa
ludowa trwał do białego rana, gdyż wszyscy świetnie się
bawili.

Wójt Gminy Platerówka pragnie serdecznie podziękować partnerom tegorocznych Dożynek, tj.:
Dolnośląskiej Izbie Rolniczej, a w szczególności Prezesowi DIR Panu Leszkowi Grali oraz Naszemu
Delegatowi DIR – u Panu Robertowi Świdrowi oraz Stowarzyszeniu LGD Partnerstwo Izerskie.
Słowa podziękowania Wójt Gminy Platerówka składa sołtysom wsi Platerówka, Zalipie, Przylasek
i Włosień, Radom Sołeckim, Strażakom z OSP Włosień oraz OSP Platerówka, dzieciom,
nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej w Platerówce i Gimnazjum we Włosieniu, Paniom
z zespołu Malwy i Jarzębiny, pracownikom urzędu oraz wszystkim osobom, które w jakikolwiek
sposób zaangażowały się w przygotowanie święta planów.
U.G.
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W dniu 14 września 2014 roku w Gminie Platerówka
odbyły się obchody 75 rocznicy napaści Sowietów na
Polskę oraz Dzień Sybiraka. O godzinie 11:00 w Kościele
Parafialnym pw. Niepokalanego Serca NMP w Platerówce
odprawiona została uroczysta Msza Święta, podczas której
odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą
bohaterskie Matki – Sybiraczki. Po Mszy Świętej
Sybiracy,
delegaci
Związku
Sybiraków,
przedstawiciele Gminy Platerówka, harcerze z 15
DH „Lipczanie”, zuchy z 11 GZ „Wesołe
Smerfety”, poczty sztandarowe oraz Mieszkańcy
Gminy złożyli kwiaty pod Obeliskiem Sybiraków.
Następnie udano się do Szkoły Podstawowej w
Platerówce, gdzie odbyła się część oficjalna oraz
część artystyczna przygotowana przez harcerzy z
15 DH „Lipczanie” oraz zuchów z 11 GZ „Wesołe
Smerfety”.
Inicjatorem upamiętnienia tragicznych losów
Matek Sybiraczek i przygotowania uroczystości
była Pani Halina Paczuszyńska – Prezes Koła
Związku Sybiraków w Platerówce.
U.G.

Gmina Platerówka w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, pozyskała znaczne środki
na zadanie pt. „Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Platerówka”. O zdobycie
środków finansowych na szczeblu województwa zadbał Wójt Gminy. Wniosek opracowała Dyrektor
Szkoły Podstawowej Pani Wioletta Brzezińska. Z pozyskanych pieniędzy wykonano nowy plac
zabaw przy Szkole Podstawowej, zmodernizowano toalety, umywalki zamontowano bezdotykowe
krany dla najmłodszych dzieci, zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki, lodówkę, pralkę,
odkurzacz, mikrofalówkę oraz sprzęt: telewizor, laptop, komputer, drukarkę, projektor, ekran,
odtwarzacz DVD, radio, kamerę, aparat, tablicę interaktywną. Całość pozyskanych środków to kwota:
100 tys.758 zł.
U.G.
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Pierwszym krokiem do rozpoczęcia robót było zlecenie
odtworzenia dokumentacji projektowej, której gmina nie
posiada z uwagi na fakt, że jest to obiekt poniemiecki. W
tym celu zlecono wykonanie inwentaryzacji obiektu. Na
nowo naniesiono na projekt każdą belkę, grubość ścian
wyliczono ich wytrzymałość. (Koszt 10.733 zł). Mając
odtworzony projekt budowlany Wójt Gminy mógł
rozpocząć starania o pozyskiwanie środków na remont
sali. Od samego początku było wiadomo i takie
stanowisko wyraził Wójt Gminy, że remont będzie
możliwy tylko etapami, gdyż Gminy nie stać na
jednorazowy ogromny kredyt zaciągnięty na taką
inwestycję.
Etap I: wymiana dachu, przebudowa kotłowni, instalacji elektrycznej, przebudowa toalet –
wartość robót: 537.689 zł., z czego 222.340 zł. to środki własne a 315.349 zł uzyskano ze środków
unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Następnie Gmina pozyskała kwotę: 99.983 zł. w
ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” objętego PROW. Przy wkładzie własnym
73.622 zł. wykonano w Świetlicy Wiejskiej we
Włosieniu etap II, który obejmował:, wymianę
instalacji c.o. wewnątrz budynku, montaż
wyłączników p.poż, wykonanie instalacji dymowo
– wentylacyjnej kotłowni i wymianę stolarki
okiennej.
Na etap III remontu Świetlicy Wiejskiej we
Włosieniu, Wójt Gminy pozyskał środki unijne
PROW w wysokości: 209.895 zł., (środki własne
112.819 zł). Z tych pieniędzy wykonano nowe
posadzki, dokonano renowacji parkietu drewnianego, wymieniono stolarkę drzwiową i balustrady
schodowe, pomalowano ściany i sufity, odciążono stropy drewniane, wykonano nadproża drzwiowe,
uzupełniono wentylację grawitacyjną.
Etap IV: Wójt Gminy pozyskał kwotę w wysokości 100 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu
Pomocy Rozwojowej, przy wkładzie własnym równym 32.845 zł, na dokończenie remontu świetlicy
we Włosieniu. Zakres prac obejmował wykonanie elewacji, obróbek blacharskich, odwodnienia,
ułożenie kostki betonowej na dojeździe.
Po kapitalnym remoncie Biblioteka Gminna została przeniesiona z parteru na piętro, ponieważ
stare pomieszczenie było już za małe na księgozbiór. Obecnie biblioteka mieści się w trzech
przestronnych i jasnych pomieszczeniach. Wygospodarowano salę na czytelnię ogólną, czytelnię dla
dzieci i salę komputerową. Na piętrze wybudowano również nową toaletę z zapleczem dla personelu.
Stare pomieszczenie zostało przeznaczone na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich i Zespołu Malwy.
Na remont Świetlicy Wiejskiej we Włosieniu Wójt Gminy otrzymał środki unijne w łącznej
wysokości: 725.227 zł.
U.G.
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Kilka lat starań Wójta Gminy przyniosło
efekt. Ruszyła odbudowa koryta cieku
Włosienica. Jak wielka i skomplikowana jest
to inwestycja, każdy z mieszkańców może już
w tej chwili ocenić sam. Do samego końca
podziału środków przez Dolnośląski Urząd
Marszałkowski inwestycja ta nie była pewna,
ponieważ o tę samą pulę pieniędzy
rywalizowało kilkadziesiąt gmin z Dolnego
Śląska. Starania o remont rzeki rozpoczął
Wójt Gminy Krzysztof Halicki od razu po
wyborach w 2006r. Przeszkodą nie do
przebrnięcia było zakwalifikowanie naszej
rzeki w latach poprzednich jako „ Nie istotnej
dla rolnictwa”. To jednak nie zraziło ani nie
zniechęciło Włodarza Gminy. Systematycznie
przez kilka lat udało się zmienić rangę cieku w
planach inwestycyjnych Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych. Od samego początku Wójt Gminy otrzymał wsparcie i pomoc od
Posła na Sejm VI kadencji Pana Romana Brodniaka. Liczne wizyty i spotkania Pana Posła oraz Wójta
Gminy z Dyrekcją DZMiUW we Lwówku Śląskim przyniosły spodziewany efekt. W 2008 roku
DZMiUW otrzymał środki na sporządzenie Studium wykonalności dla tej inwestycji. Sporządzenie
studium jest warunkiem niezbędnym aby móc ewentualnie starać się o dofinansowanie ze środków
Unijnych. Równolegle zgromadzono środki na opracowanie dokumentacji projektowej Włosiennicaodbudowa koryta cieku. Opracowanie
dokumentacji projektowej ukończono w
2011r. W 2012 r. złożono wniosek o
pozwolenie na budowę. W grudniu 2013r.
złożono Wniosek o przyznanie pomocy
finansowej w ramach działania „Poprawienie
i rozwijanie infrastruktury wiązanej z
rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i
leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi
zasobami wodnymi” objętego PROW. W
2014r. decyzja pozwolenie na budowę stała
się ostateczna.
Ponad dwa lata zajęło opracowanie
dokumentacji w celu przeprowadzenia oceny
oddziaływania inwestycji na środowisko.
Nawet te wieloletnie prace nie zapewniały, że
inwestycja się rozpocznie. Kolejne powodzie w sąsiednich gminach, powiatach raz po raz spychały
naszą inwestycję z listy. W marcu 2014 roku Marszałek Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję
o przyznaniu pomocy finansowej na realizację przedmiotowej inwestycji i Dyrektor DZMiUW we
Lwówku Śl. ogłosił przetarg na wykonanie zadania. Kilka gmin protestowało, dlaczego akurat
inwestycja odbędzie się w Gminie Platerówka. Jednak mocne argumenty i wieloletnie przygotowania
Wójta Gminy obroniły się same. Zakończenie odbudowy koryta cieku Włosiennica planowane jest na
maj 2015r.
Zakres prac dotyczący odbudowy cieku Włosienica obejmuje 10, 280 km. w miejscowościach
Włosień, Platerówka oraz Zalipie gm. Platerówka.
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Inwestycja z zakresu „Odbudowy koryta cieku Włosienica w granicach obrębów Włosień,
Platerówka i Zalipie, w gminie Platerówka” realizowana jest w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013. Inwestycja polega na odbudowie istniejącego koryta rzeki,
które umożliwi sprawny spływ wody. Zakres inwestycji obejmuje: usunięcie z koryta
samosiejek drzew i zakrzaczeń, odtworzenie przekroju poprzecznego do wymaganych
parametrów przez usunięcie gruntu naniesionego w wyniku erozji bocznej, zabudowanie skarp
przez wykonanie odcinkami nowych murów kamiennych oraz odcinkowej przebudowy
murów kamiennych, odcinkową naprawę murów kamiennych, umocnienie skarp narzutem
kamiennym, a na odcinkach o spadku dna większym od 10%. materacami drucianokamiennymi, umocnienie dna narzutem kamiennym, przebudowę progów-7sztuk, przebudowę
przepustów-8 sztuk, przebudowę kładek dla pieszych-8 sztuk, naprawę brodu.
U.G.

Został rozstrzygnięty przetarg na
zakup nowego lekkiego auta strażackiego
dla OSP Platerówka. Pieniądze na ten cel
gmina Platerówka pozyskała głównie ze
środków zewnętrznych. 60 tys. zł. udało
się pozyskać w ramach konkursu
ogłoszonego
przez
Marszałka
Województwa „Poprawa bezpieczeństwa
w Województwie Dolnośląskim w roku
2014”. W tegorocznej edycji konkursu
zostało złożonych
61 wniosków.
Dofinansowanie uzyskały 22 gminy w
tym gm. Platerówka. Wniosek, który
sprostał wszystkim wymaganiom dla
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary
Gminy Platerówka opracował asp. sztab.
Przybylski wręcza Wójtowi Gminy Platerówka
Krzysztof Krawczenko. Następnie dzięki Krzysztofowi Halickiemu promesę na zakup
staraniom Wójta Krzysztofa Halickiego samochodu strażackiego.
pozyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska kwotę 80 tys. zł. Z budżetu gminy projekt został dofinansowany w
kwocie 20 tys. zł. W ten sposób można było poczynić pierwsze starania o zakup auta. OSP
Platerówka otrzymała w międzyczasie środki od Dyrekcji Lasów Państwowych. Wkrótce
nowe auto wzmocni bezpieczeństwo Naszej Gminy.
U.G.
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Na mocy porozumienia Zarządem Powiatu Lubańskiego z Gmina Platerówka przejęła prowadzenie
Gimnazjum we Włosieniu. Ponieważ termin przejęcia był późny nie było już żadnych szans na
rozpoczęcie procedury tworzenia Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Taką procedurę
przed Kuratorium Oświaty rozpoczyna się 6 miesięcy przed 1 września. Urząd Gminy przedstawił
szczegółową kalkulację oszczędności. Również w poprzednim Biuletynie Gminnym sprawa ta została
szczegółowo wyjaśniona. W woli przypomnienia /patrz Biuletyn GminnyNr1(44)2014/ „w lutym tego
roku Wójt Gminy spotkał się z rodzicami dzieci Gimnazjalnych i z rodzicami dzieci 6 klasy Szkoły
Podstawowej w sprawie przyszłości Gimnazjum we Włosieniu. Celem spotkania było uzyskanie
opinii rodziców w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej w Platerówce i
Gimnazjum we Włosieniu. Wójt wyjaśnił, że Zespół jest dużo tańszy, bo będzie jedna dyrekcja i jedna
księgowość, a nie osobna dyrekcja z księgowością w Platerówce i osobna dyrekcja z drugą
księgowością we Włosieniu. Wyliczenia księgowe Urzędu mówią o oszczędnościach min. 47 tys. zł.
rocznie. W rzeczywistości oszczędności są dużo większe. Dwóch dyrektorów, dwie księgowe, dwie
osoby obsługi sekretariatu oznaczałoby podwójne delegacje np. na szkolenia, wyjazdy do kuratorium,
nie można wykluczyć zwolnień lekarskich i zastępstwa, podwójne programy komputerowe, licencje.
W spotkaniu uczestniczyło 17 rodziców. Za utworzeniem Zespołu głosowało 16 rodziców, jeden głos
wstrzymujący. Aby uniknąć sytuacji, że na terenie Gminy są dwie dyrekcje Wójt gminy przedstawił
projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej w Platerówce i
Gimnazjum we Włosieniu. Projekt uchwały Wójt złożył w Biurze Rady w dniu 18 lutego 2014r.”
Sesja Rady Gminy w sprawie utworzenia Zespołu odbyła się 8 kwietnia 2014r.. Niestety w
głosowaniu projekt upadł. Rada Gminy głosami radnych z obecnej większości odrzuciła wniosek o
utworzeniu Zespołu. Głosowanie i jego przebieg wzburzyło licznie zgromadzonych rodziców dzieci,
którzy przybyli na sesję jako najbardziej zainteresowani w przekonaniu, że ich wcześniejsze
jednoznaczne pozytywne stanowisko w sprawie Zespołu zostanie zrealizowane. Dlaczego pomimo
konkretnych argumentów i pewnych oszczędności radni skupieni wokół Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego zagłosowali przeciw- pytanie to pozostanie ich tajemnicą, ale tak być nie
powinno.

U.G.
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Nie sprawdziły się obawy i czasami poważne zarzuty lub pomówienia części radnych,
którzy byli przeciwni powstaniu Ośrodka Wychowawczego we Włosieniu dla młodzieży.
Dzisiaj ośrodek funkcjonuje znakomicie. Pracę znalazło w nim ok. 9 osób z terenu gminy.
Jednak jego powstanie nie było takie oczywiste ani łatwe. Radni Gminy Platerówka skupieni
wokół Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego raz po raz próbowali zablokować
powstanie ośrodka. Było o tym głośno na antenie Radia Wrocław (udział wziął min.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Bartoszewicz i Wicprzewodniczący Pan Edward
Niski) lub na sesjach Rady Gminy Platerówka. Był nawet podjęty wniosek kilku radnych w
sprawie sprzeciwu powstania tej placówki, który w zamyśle miał zastraszyć Mieszkańców.
We wniosku tym pomówiono dzieci o najgorsze typy zachowań, by wymóc

blokadę

inwestycji. Wójt otrzymał wsparcie Komitetu Obrony Szkoły, w skład którego weszli min:
Radny Powiatu Lubańskiego Pan Stanisław Głowacz, przedstawiciele pracowników,
nauczycieli. Dzięki staraniom Radnego Powiatu Lubańskiego Pana Stanisława Głowacza
(twórcy szkolnictwa zawodowego w Naszej Gminie), Zarząd Powiatu Lubańskiego nie
pozostawił budynku szkoły samemu sobie, co w konsekwencji doprowadziłoby obiekt do
dewastacji. Zdecydowana postawa Wójta Gminy i części radnych sprawiły, że Gmina
Platerówka nie blokowała inwestycji, ani nie dała się wciągnąć w niejasne gierki oponentów
tego ośrodka. Dzięki powstaniu Ośrodka Wychowawczego nasi uczniowie gimnazjum mogą
korzystać z sali gimnastycznej placówki. Została nawiązana obopólna współpraca przy
organizacji różnych imprez takich jak rajd rowerowy dla młodzieży czy dożynki. Dzieci i
młodzież przebywające w ośrodku mają dzięki nam niepowtarzalną szansę na skończenie
szkoły i na normalne życie. Są to dobre dzieciaki i zapiera serce widok jak młodzież z
Ośrodka pod opieką i bokiem wychowawcy Pani mgr Joanny Lebdy uczestniczy w
Niedzielnej Mszy Św.

U.G.
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Rada 15 Drużyny Harcerskiej „LIPCZANIE” działającej przy
Szkole Podstawowej w Platerówce przekazuje kolejną garść wiadomości ze
swoich poczynań w okresie: kwiecień 2014 – wrzesień 2014.
06.04.2014 r. Reprezentacja drużyny wzięła udział, na
cmentarzu w Zgorzelcu, w obchodach 69 rocznicy
forsowania Nysy Łużyckiej. W uroczystości wziął udział
Prezydent RP – Pan Bronisław Komorowski.
Maj 2014 r.
Harcerze naszej drużyny brali udział w
obchodach Świąt 02.05., 03.05.i 04.05. Składaliśmy
wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Platerówek i
Obeliskiem Sybiraków. Złożyliśmy najserdeczniejsze
życzenia strażakom z okazji Dnia Strażaka.
18.05.2014 r.
Reprezentacja drużyny wyjechała w
składzie delegacji ZHP na uroczyste obchody rocznicy 70
- lecia walk o Monte Cassino do Włoch. Polska
reprezentacja liczyła w sumie 1500 harcerzy.
26.05.2014 r.
Zorganizowaliśmy uroczyste obchody
Dnia Matki. W Sali widowiskowej „Domu Strażaka” odbyło się spotkanie harcerzy z Mamusiami, na
które zostały przygotowane wierszyki, laurki z życzeniami i słodki poczęstunek. Harcerze wręczyli
swoim Mamusiom deseczki z wypalonymi na nich własnoręcznie kwiatkami. Podczas spotkania
został podsumowany konkurs „Harcerz na Medal” i wręczone medale najlepszym harcerzom naszej
drużyny.
07.06.2014 r.
Harcerze naszej drużyny wyjechali do
Świdnicy, aby uczestniczyć w Zlocie Chorągwi Dolnośląskiej
ZHP. Lubański Hufiec ZHP reprezentowali również harcerze
z 14 Drużyny Harcerskiej z Lubania.
04.07.2014 r. Rozpoczęliśmy serię wakacyjnych spotkań na
naszej Stanicy „Pod Lipami” p.t.: „Smacznie, zdrowo na
wesoło i sportowo”. W ramach tych spotkań gościliśmy na
terenie Stanicy literatów z Grupy Literackiej „NURT” z
Lubania, kleryka Teodora i naszych Rodziców. Wzięliśmy
udział w I Międzynarodowym Poławianiu Pereł na rzece
Kwisie koło leśniańskiej zapory. Kilka małży z perłami udało
nam się znaleźć. Biorący udział w spotkaniach wyjechali na
kilka dni nad polskie morze, gdzie mieli okazję poznać życie obozowe lubańskich harcerzy i
zakosztować smaku obozowej kuchni.
01.08.2014 r. Zorganizowaliśmy zbiórkę specjalną. Jej celem było uczczenie 70 rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.
03.08.2014 r. Reprezentacja drużyny wystawiła w lubańskim kościele Warty Honorowe przy
tablicach poświęconych warszawskim powstańcom i żołnierzom spod Monte Cassino. Zostały one
odsłonięte podczas Mszy Świętej.
01.09.2014 r.
Reprezentując lubański Hufiec ZHP wystawiliśmy Poczet Sztandarowy podczas
obchodów 75 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Lubaniu.
14.09.2014 r. Współorganizowaliśmy obchody 75 rocznicy napaści Rosji na Polskę i Dnia Sybiraka
w Platerówce. Wystawiliśmy Wartę Honorową przy tablicy poświęconej Matkom Sybiraczkom w
Kościele w Platerówce i po raz pierwszy wzięliśmy udział w Poczcie Sztandarowym I Batalionu
Kobiecego im. Emilii Plater.
Obszerniejsze informacje z życia drużyny na stronie internetowej:
www.15-dh-lipczanie-zhp.manifo.com .
Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
podharcmistrz Sylwia Drąg i harcmistrz Krzysztof Zachar

10

BIULETYN GMINNY. GMINA PLATERÓWKA
2(45)/2014
_________________________________________________________________________________________________________

W okresie wakacji Prezes Sekcji Tenisa Stołowego Pan Krzysztof Żałopa pod patronatem
Urzędu Gminy organizował turnieje piłki nożnej dla najmłodszych. Mecze cieszyły się bardzo
dużą popularnością wśród sportowców i kibiców. Wszyscy od najmłodszych po starszych
mieszkańców mogli grać od początku do końca. Mecze odbywały się w każdą sobotę.
Ruszyły rozgrywki III ligi Tenisa Stołowego. W pierwszym meczu z arcytrudnym
przeciwnikiem Jaworzyną Śląską po zaciętych walkach padł remis.
Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy
na mecze tenisa Stołowego do sali we Włosieniu.
Ze sportowym pozdrowieniem
Krzysztof Żałopa

Data

Godzina

Gospodarze

Goście

05 października 2014 r.

15:00

ORZEŁ PLATERÓWKA

COSMOS RADZIMÓW

12 października 2014 r.

15:00

SKALNIK RĘBISZÓW

ORZEŁ PLATERÓWKA

19 października 2014 r.

15:00

ORZEŁ PLATERÓWKA

OLSZA OLSZYNA

26 października 2014 r.

14:00

BŁĘKITNI STUDNISKA

ORZEŁ PLATERÓWKA

02 listopada 2014 r.

13:00

ORZEŁ PLATERÓWKA

ISKRA ŁAGÓW

09 listopada 2014 r.

13:00

KWISA ŚWIERADÓW
ZDRÓJ

ORZEŁ PLATERÓWKA
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