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Uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego OSP Spytkowice.

Uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego OSP Spytkowice. 8 maja 2005 roku
przemarszem jednostki OSP i pocztów sztandarowych z kościoła na plac przy remizie
OSP  rozpoczęły  się  uroczystości  przekazania  i  poświęcenia  nowego  lekkiego
samochodu pożarniczego. Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień przez Wójta
Gminy,  Prezesa  OSP  Spytkowice,  zaproszonych  gości  nastąpiło  poświęcenie
samochodu  i  przekazanie  kluczy  kierowcy.  Dalszą  część  uroczystości  uświetniły
występy Kola Gospodyń i zespołu “Krzesani”. Festyn zakończył się zabawą do późnych
godzin wieczornych.                                                                        Julian Obara

           Ks.prof.  Jan Kracik dokonuje poświęcenia nowego samochodu         
                                      MAJÓWKA POKOLEŃ – 2005R.
W niedzielę 22 maja odbyła się III Majówka Pokoleń. Na sali parafialnej zaproszeni
przez Wójta i Radę Gminy mieszkańcy oglądnęli program artystyczny przygotowany
przez  dzieci  i  młodzież  z  Gminnego  Przedszkola,  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  oraz
zespołu  “Krzesani”.  Spotkanie  zakończyło  się  wręczeniem  skromnych  upominków
ufundowanych przez Radę Gminy oraz ks. Grzegorza Łomzika. 

Występ dzieci z Gminnego Przedszkola
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Uczestnicy majówki

                  Wójt i Przewodniczący Rady Gminy wręczają  upominki                     
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OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 3 ust.  3 z dnia 13 września 1996r ustawy o utrzymaniu
czystości  i  porządku  w  gminach  (Dz.  U.  96  z  20  listopada  1996r.  z
późniejszymi zmianami )  uprzejmie informujemy, że realizując obowiązek
wynikający  z  ustawy  „  Gminy  prowadzą  ewidencję  zbiorników
bezodpływowych  w  celu  kontroli  częstości  ich  opróżniania  ”  od  dnia1
czerwca rozpoczniemy prowadzenie ewidencji, o której mowa wyżej.

Prosimy  zatem  o  przyjęcie  i  udzielenie  informacji  pracownikowi
Urzędu Gminy,  który  w terenie  będzie  zbierał  niezbędne do  tego  celu
informacje.

Prosimy zatem o przygotowanie do wglądu:
1. Umowy na wywóz odpadków stałych.
2. Dokumentów potwierdzających uiszczenie opłat za wywóz odpadków

stałych i ścieków ze zbiorników na nieczystości płynne.
                                 

P r z y p o m i n a m y
         Osoby które w 2003r. lub  2004r. nie korzystały z usług Firmy ASY
i nie wpłaciły do Urzędu Gminy  za wywóz śmieci  muszą to uczynić
niezwłocznie (60 zł/rok+odsetki).
        Osobą podłączonym do kanalizacji przypominamy o wpłacie za ścieki
w kasie Urzędu Gminy do 15 go każdego miesiąca/ bez wezwania / 

Przypomina  się  ze  wywóz  śmieci  odbywa  się  w  drugą  i  czwartą  środę
miesiąca:
 czerwiec 8 i 22 , lipiec 13 i 27, sierpień 10 i 24, wrzesień 14i 28, październik
12 i 26, listopad 9 i 23, grudzień 14 i 28            

                                                                      H.Łukaszka-Kasza

Fotografie zamieszczone w numerze – Julian Obara

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, rozdzielania na kolejne numery „Kuriera”

artykułów i ogłoszeń. 

Adres do korespondencji:
„Redakcja Kuriera Spytkowickiego”

34-745 Spytkowice 26
E-mail: kurierspytkowicki@spytkowice.pl

zapraszamy na witrynę internetową  www.spytkowice.pl
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