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Otwarcie hali sportowej 

     23 listopada mszą świętą rozpoczęto uroczyste otwarcie hali sportowej przy Zespole
Szkół  Podstawowo-Gimnazjalnych  w  Spytkowicach.  We mszy  uczestniczyli  przedstawiciele
władz  samorządowych,  oświatowych  i  kościelnych.  Po  uroczystym  przemarszu  pocztów
sztandarowych  ,zaproszonych  gości  oraz  młodzieży  przy  udziale  orkiestry  OSP  dokonano
przecięcia  wstęgi,  którego  dokonali  Wiesław  Zimowski-członek  Zarządu  Województwa
Małopolskiego,  Ryszard  Papanek  –  Wójt  Gminy  Spytkowice,  Krystyna  Gucwa  -  dyrektor
nowotarskiej  delegatury  małopolskiego  kuratorium  oświaty  oraz  biskup  archidiecezji
krakowskiej  Jan  Szkodoń  który  jednocześnie  poświecił  nową  halę  sportową.  Po  ceremonii
poświęcenia  głos  zabrał  wójt  Pan  Ryszard  Papanek  ,  który  w  swoim  wystąpieniu  nakreślił
historię budowy hali oraz trudności które przyszło pokonać w realizowaniu projektu. Gorące
słowa podziękowań skierował  do wszystkich którzy przyczynili  się do finalizacji  inwestycji.
Szczególne wyrazy  wdzięczności  Wójt złożył  na  ręce Metropolity  Arcybiskupa  Stanisława
Dziwisza, Pana Stanisława Antolaka z USA , członków Polonii ze Stanów Zjednoczonych, Pani
Eleonory  Zając.  Wspominając  koszty  realizacji  budowy  hali,  które  wyniosły  2  482  469  a
wyposażenie  144  735  złotych,  Wójt   zaznaczył,  że  ogromne  wsparcie  w  kwocie  600 tyś.
złotych przekazało na budowę hali  Ministerstwo Edukacji Narodowej i  Sportu,  a pozostałą
część kosztów pokryto z własnych środków. Oddzielne słowa podziękowań Wójt skierował do
Samorządu poprzedniej kadencji, który zapoczątkował budowę hali oraz mieszkańcom gminy.
Następnie  głos  zabrali  zaproszeni  goście  –  Wiesław  Zimowski,  Krystyna  Gucwa,  Józef
Kościelniak-Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice. Po oficjalnych przemówieniach młodzież
w  programie  słowno-muzycznym  przedstawiła  historię  edukacji  w   Spytkowicach  oraz
zaprezentowała różne dyscypliny sportu. Dalszą część uroczystości uświetnił występ zespołu
“Krzesani” składający się  z uczniów szkół z terenu gminy Spytkowice. Po zakończeniu części
artystycznej mieszkańcy oraz zaproszeni goście wśród których był pełniący obowiązki Wójta
Gminy Raba Wyżna Pan Andrzej Dziwisz oraz Wójt Gminy Jabłonka Pan Julian Stopka mieli
okazje zwiedzić szkołę, obejrzeć okolicznościową wystawę oraz dokonać wpisu
do księgi upamiętniającej to wydarzenie. 
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Fot. Przecięcie wstęgi                          Fot. Poświęcenie hali 

Fot. Uroczysta akademia                          Fot. Msza Święta

Fot. Występ zespołu “Krzesani”              Fot. Pokazy sportowe
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11 listopada 2005
Tegoroczne  obchody Święta Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się zbiórką

pocztów sztandarowych na placu przy remizie OSP  i przy akompaniamencie orkiestry
strażackiej przemaszerowały do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się msza święta
w intencji Ojczyzny.

Część artystyczna rocznicowych obchodów odbyła się w salce parafialnej przy
plebanii  a  zapoczątkował  ją  występ  orkiestry  OSP  prowadzonej  przez  P.  Jacka
Klinowskiego.  Wójt  Gminy  Pan  Ryszard  Papanek  w  swoim  okolicznościowym
przemówieniu  przypomniał  historię  odzyskania  przez Polskę niepodległości,  wymienił
czołowych działaczy niepodległościowych których działalność zaowocowała odnowieniem
polskiej  państwowości.  Po  zakończeniu  części  oficjalnej  zgromadzeni  mieszkańcy
obejrzeli  występ dzieci z gminnego przedszkola “Stokrotka” i  program artystyczny
przygotowany przez uczniów gimnazjum im. Wawrzyńca Spytka Jordana.

Fot. Przemarsz pocztów sztandarowych     Fot. Okolicznościowe wystąpienia

INFORMACJE RADY GMINY
W dniu 28 października 2005 r. (piątek) odbyła się XXXVIII sesja zwyczajna Rady
Gminy Spytkowice. Głównymi punktami porządku obrad były:

1. Przegląd stopnia zaawansowania inwestycji gminnych – objazd po terenie gminy.

2. Dyskusja na temat przeprowadzonych wizji w terenie.

3. Dyskusja na temat proponowanych inwestycji w 2006 roku.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie na 2005 rok

b) zmiany uchwały Nr XXXV/201/05 Rady Gminy Spytkowice z dnia 26 sierpnia
2005 r.

c) przyjęcia Planu Rozwoju Wsi Spytkowice.
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  W dniu  28 listopada 2005 r. (poniedziałek)  odbyła się XXXIX sesja zwyczajna
Rady Gminy Spytkowice. Na sesji tej podjęto następujące uchwały:

1) w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r.
2) w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości.
3) w sprawie: ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.
4) w  sprawie:  upoważnienia  Wójta  Gminy  do  zawierania  umów  najmu  i  zmian

dotyczących stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie Gminy w 2006 roku.
5) w sprawie:  upoważnienia Wójta Gminy Spytkowice do zawarcia umowy użyczenia

lokalu po dawnej Bibliotece Szkolnej na czas nieokreślony dla Związku Podhalan –
Oddział w Spytkowicach.

6) w sprawie: wysokości cen za odprowadzanie ścieków.
7) w sprawie: zmian w budżecie na 2005 rok.
8) w  sprawie:  zaciągnięcia  zobowiązań  na  zadanie  pod  nazwą  „zimowe  utrzymanie

dróg”.
9) w sprawie:  przystąpienia do realizacji  zadania inwestycyjnego w roku  2006 pod

nazwą  „Termomodernizacja  Zespołu  Szkół  Podstawowo-Gimnazjalnych  we  wsi
Spytkowice, pow. nowotarski”.

10)w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego w latach 2006-2008
pod nazwą „Budowa czterech etapów systemu kanalizacji sanitarnej o długości 17
760 m we wsi Spytkowice, pow. nowotarski”.

11) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/211/05 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28
października 2005 r.

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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SZANOWNI MIESZKAŃCY

     W  dniu  23  listopada  br.  odbyło  się  doniosłe  wydarzenie  w  dziejach  Spytkowic.
Z udziałem Jego Ekscelencji Biskupa J. Szkodonia, władz powiatu i województwa dokonane zostało
uroczyste otwarcie hali sportowej, wybudowanej przy Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych.

W związku z tym na łamach naszej lokalnej prasy pragnę skierować słowa wdzięczności do
mieszkańców Spytkowic.

Jestem nauczycielem, należę do tych, którzy najbardziej  rozumieją potrzeby,  pragnienia
dzieci, wiedzą co jest niezbędne do ich intelektualnego i fizycznego rozwoju. Dlatego ze wszystkich
sił  starałem  się  uskutecznić  rozpoczętą  przez  Samorząd  poprzedniej  kadencji  budowę  hali
sportowej. Na drodze realizacji tego przedsięwzięcia trzeba było pokonać różne bariery, a przede
wszystkim, te, związane z uzyskaniem dotacji. 

Rozumienie dzieci, ich potrzeb nie zawsze idzie w parze z ludzkimi sumieniami, bo różne są
ludzkie  serca.  Na  podstawie  starań  o  fundusze  z  przykrością  mogę  stwierdzić,  że  wiele  jest
obojętnych, zimnych serc. Przesłane prośby o pomoc finansową do różnych ludzi i instytucji nie
znalazły odzewu. Warto jednak podkreślić, że są serca czułe, ogromne, gorące. To one przyczyniły
się do realizacji kosztów tego pięknego obiektu, który wyniósł 2 482 469 zł i jej wyposażenia w
kwocie 144 735 zł. 

To właśnie na te potrzeby otwarli swoje serca: Metropolita Arcybiskup Stanisław Dziwisz,
Pan  Stanisław  Antolak,  członkowie  Polonii,  a  także  Pani  Eleonora  Zając.  Ogromne  wsparcie,
fundamentalną  kwotę  600 tys  zł  z  funduszu  Totalizatora  Sportowego  przekazało  Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu. Reszta kosztów została pokryta z własnych środków, które pochodzą
od podatników. 

W związku z tym szczególne gorąco pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom gminy. 
Hala sportowa to Wasz udział w wielkim patriotycznym czynie. W nią wtopione są środki

uzyskane trudem Waszych rąk i umysłów, Waszą mozolną pracą. To złotówki naszych podatników,
wśród których znajduje się nawet przysłowiowy ,, wdowi grosz ” cementują to wielkie dzieło, są
sprzęgłami wiążącymi jego konstrukcje, która służyć będzie naszym dzieciom, pokoleniom. 

Tak  więc  środki,  z  których  powstała  hala  sportowa  to  konglomerat  rozsądku,  sumień
i wrażliwych na potrzeby dzieci serc.

Niechaj  dla  wszystkich  fundatorów,  wykonawców,  sympatyków  tej  pięknej
i znaczącej inwestycji brzmi moje słowo: DZIĘKUJĘ. 

Młodemu pokoleniu daliśmy najwięcej z naszych możliwości. Niech przekonanie, że warto
uczynić wszystko, by dać dzieciom radość i szczęście kieruje nasze dalsze decyzje do inwestowania
w czyny i dzieła dla ich dobra, dla ich pięknej i bezpiecznej przyszłości. 

W  zamian  za  to,  niechaj  one  spełnią  nasze  oczekiwania.  Niech  godnie  wykorzystują
atrybuty ucznia – piórem, pędzlem i mądrym słowem, wznoszą naszą ukochaną ziemię  - Polskę
na wyżyny Europy i Świata.

                     Wójt Gminy

                          Ryszard Papanek


