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Dożynki Gminne 2005
    W niedzielę  4 września  odbyły  się  tegoroczne  Dożynki  Gminne.  Uroczystości
zapoczątkowała msza święta i poświęcenie wieńca dożynkowego przygotowanego przez
Koło Gospodyń.
Dalsza  część  uroczystości  odbyła  się  na  terenie  parkingu  za  Urzędem  Gminy
a rozpoczęła się występem orkiestry dętej OSP, następnie starości dożynek   Henryka
Kowalczyk  i   Marian  Kracik  przekazali  chleb  dożynkowy  Wójtowi   Ryszardowi
Papankowi.  Po  wystąpieniach  Wójta  i  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Józefa
Kościelniaka rozpoczęła się część artystyczna zapoczątkowana tradycyjnym występem
Koła  Gospodyń  Wiejskich.  W  dalszej  części  wystąpił  zespół  regionalny  “Krzesani”
i kabaret “Truteń”. Prezes SKR w Spytkowicach Józef Basisty wręczył nagrodę dla
kombajnisty  Bronisława  Brynkusa  za  długoletnią  pracę.  Należy  nadmienić  że  na
tegorocznym święcie był obecny Starosta powiatu nowotarskiego  Jan Hamerski oraz
Wójt  gminy  Raba  Wyżna  Edward  Siarka.  Całość  występów  została  urozmaicona
konkursami przeciągania węża strażackiego, obierania jabłek, podnoszenia beczki na
piwo  oraz  przenoszenia  worka  ze  zbożem.  Święto  zakończyła  zabawa  do  której
przygrywał zespół “Flash”.

Fot.Wręczenie chleba dożynkowego Wójtowi    Wejście orszaku dożynkowego do Kościoła
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Fot. Wręczenie nagrody kombajniście    Konkurs przeciągania węża strażackiego
PRZEMOC DOMOWA TO PRZESTĘPSTWO

Przemoc  domowa –  to  każde  zamierzone  i  wykorzystujące  przewagę  sił  działanie,
skierowane  przeciwko  bliskiej  osobie,  które   narusza  jej  prawa  i  dobra  osobiste,
powodując psychiczne lub fizyczne cierpienie.
Formy przemocy
*fizyczna
* psychiczna
*ekonomiczna
*seksualna  
Formy te mogą się przenikać, ale każda może też występować osobno. 
Przemocą jest także zaniedbanie i  niezaspokojenie podstawowych  potrzeb członka
rodziny, które prowadzi do jego cierpienia.
Jeśli  jesteś  ofiarą  przemocy  nie  powinnaś tego  ukrywać.  Przemoc  nie  jest  czymś
normalnym.  Powinno się  z nią walczyć. Nie  jesteś sam.  Pamiętaj,  że prawo jest po
Twojej stronie. Sąd, Sąd Rodzinny, Prokuratura, Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej
mają  obowiązek  Ci  pomóc.  Skontaktuj  się  z  instytucją  lub  organizacją  udzielającą
psychicznej i prawnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
Instytucje na naszym terenie, które mogą Ci pomóc to m. in.: 
*  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  ul.  Harcerska  1,   34-400  Nowy  Targ,
tel.26-642-07
*  Punkt  Konsultacyjny  Uzależnień  i  Przemocy-Spytkowice  przy  Urzędzie  Gminy
tel. 0607-167-689; 26-88-320
*  Punkt  Konsultacji  i  Informacji  dla  Ofiar  dotkniętych  przemocą  w  rodzinie
al. Kopernika 12, 34-400 Nowy Targ, tel. 26-636-98
*  Nowotarski  Klub  Abstynentów  “  Rodzina”  ul.  Kościuszki  8,  34-400  Nowy  Targ,
tel.26-629-32
• Centrum Praw Kobiet ul. Brodzińskiego 8, 31-004 Kraków, tel. 0-12/29-613-70 

Marzena Kolkowicz
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OGŁOSZENIE

Fundacja  Polsko-Niemieckie pojednanie  z  dniem 1  lipca  uruchomiła  “Nowy  program
stałej pomocy humanitarno-socjalnej i medycznej”.
W związku z tym osoby, które przynajmniej raz otrzymały świadczenia ze środków
FPNP w latach  1992-2005 mogą  skorzystać  raz  w roku  z  pomocy FPNP w formie
zasiłku socjalnego lub refundacji poniesionych kosztów z tytułu opieki pielęgnacyjnej,
pobytu w sanatorium, zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego itd.  na podstawie
faktur,  rachunków  ewentualnie  paragonów  z  okresu  12  miesięcy  poprzedzających
złożenie wniosku.
Wnioski  o  przyznanie pomocy z FPNP do odebrania  w Ośrodku  Pomocy Społecznej
w Spytkowicach lub na stronie internetowej www. fpnp.pl            Anna Takuśka

                              
POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest instalowanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność
przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu
umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych. Do ogłaszania
(odwoływania) alarmów wykorzystuje się: 
1) system alarmowy gminy /syrena zamontowana na budynku OSP /
2) urządzenia nagłaśniające/ zamontowane na sam. Policji i Straży Pożarnej/ 
3) dzwony na wieży kościelnej
Sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itp. )
ustala  szef obrony cywilnej gminy Spytkowice.
PAMIĘTAJ !!!
PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO,
ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI.
Po usłyszeniu sygnału:
     * włączyć radioodbiornik lub telewizor;
     * zastosować się do podanych komunikatów;
    * powiadomić rodzinę i sąsiadów. 
Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego:
1. Osoby znajdujące się w domu powinny:
      * ubrać się;
      * wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
      *  zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
      *  zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki
opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterię) itp.;
    *  zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego);
    *  pospiesznie udać się do najbliższego ukrycia ( np. piwnica). 
2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:
    *  przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróż;
    *  udać się do najbliższego ukrycia;

• pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
    *  podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych Policji , Straży Pożarnej itp.).  3.Prowadzący
pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów
komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia. Z pojazdów
konnych należy wyprząc konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.
PAMIĘTAJ !!!
JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI  UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ,
UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ.
W strefie zagrożonej skażeniami:

• starać się wyjść ze strefy skażonej prostopadle pod kątem 90 º do kierunku wiatru;
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    *  omijać kałuże wody po powstałym opadzie promieniotwórczym;
    *  nie brać do ręki przedmiotów w strefie skażeń;
    *  zgłosić się do najbliższego punktu zabiegów sanitarnych;
    * nie spożywać produktów żywnościowych. 
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:
    *  sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony;
    *  sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy;
    *  sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt;
    *  jeśli nie ma innych zaleceń – udać się do ukryć ochronnych 
  * przestrzegać bezwzględnie ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organówOC        
Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy:
•      opuścić ukrycie.                                                               Józef Brandys

Zakończenie I Edycji Pucharu Szlaku Solnego w wyścigach rowerowych MTB
4 września  w Podwilku odbyły  się ostatnie w tym roku zawody rowerowe o Puchar  Szlaku
Solnego oraz zakończenie całej serii tegorocznej edycji . Całość zawodów podsumował Wójt
Gminy Jabłonka  Julian Stopka. Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich
gmin biorących udział w organizacji zawodów w tym Wójt naszej gminy Ryszard Papanek.

Ze względu na obszerność materiału dotyczącego wyników w/w zawodów, zainteresowanych
zapraszamy na stronę internetową : www.mtb.strefa.pl , gdzie znajdują się wyniki wszystkich
edycji Pucharu Szlaku Solnego oraz bogaty materiał fotograficzny.  

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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