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Z  KOPYTA KULIG  RWIE!

Na 3 lutego, dzieci z Gminnego Przedszkola „Stokrotka” w Spytkowicach czekały 
z wypiekami na twarzy. Już, bowiem po raz czwarty nasze przedszkolaki uczestniczyły 
w kuligu.

Kulig na „Górę Banię” zorganizowała dyrektor przedszkola w Spytkowicach pani
Grażyna Handzel. Udział w tym przedsięwzięciu mieli również nauczyciele i rodzice, którzy
doskonale pamiętają, ile radości dostarcza jazda na saniach. Warunki na kulig wyśmienite,
nawet mróz nie popsuł nastrojów. Nasz korowód liczył 12 sań zaprzężonych w piękne
konie.

 Leśne drzewa pokryte białą puchową pierzynką i piękna muzyka wybrzmiewająca 
z dzwoneczków zawieszonych na końskich uprzężach, wprowadziły nas w magiczny
nastrój, sprawiły, że poczuliśmy się jak w bajce o Królowej Śniegu.
„Chyba zamienimy samochód taty na takie sanie” – relacjonowały na gorąco
rozentuzjazmowane przedszkolaki. Spragnieni wrażeń i niezapomnianych przygód 
z utęsknieniem czekamy na przyszłoroczny kulig, który jest niewątpliwie jednym 
z przyjemniejszych przeżyć wpisanych w tradycję naszego przedszkola.
                                                                                                                                   Anna Nieć
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Marzenia się spełniają!

          Pierwszy kwartał realizacji projektu „Szkoła Marzeń” za nami. Z pozyskanych przez Szkołę
Podstawową nr 1 i Gimnazjum 176.000,00 zł. / po 88.000,00 zł na szkołę / wydaliśmy 45.760,00 zł.
          Możemy powiedzieć warto było. Świadczy o tym duże zainteresowanie uczniów naszego
Zespołu  prowadzonymi zajęciami. Realizacja projektu to wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży wiejskiej, stąd duża ilość dodatkowych zajęć podczas których nasi uczniowie
mogą niwelować swoje braki lub doskonalić umiejętności. Chcąc zapewnić wszystkim uczniom
możliwość udziału w dodatkowych zajęciach postanowiliśmy zorganizować je w soboty. Okazało
się, że pomimo wolnego dnia wielu uczniów  chętnie bierze w nich udział. Ale realizacja projektu
„Szkoła Marzeń” to nie tylko dodatkowe zajęcia, to również  wyjazdy i wycieczki dla uczniów.
Organizowane są one zarówno dla uczniów szkoły podstawowej jak i gimnazjum. 
          110 uczniów było w teatrze, wyjeżdżali na wycieczki do Wieliczki i Zakopanego. Brali udział
w programie „Nie gryź, bądź przyjacielem”, na to spotkanie zaprosiliśmy również uczniów kl. I - III
z sąsiednich szkół podstawowych. Uczniowie wyjeżdżali  na basen, w grudniu organizowane były
zajęcia  na wyciągu narciarskim. Wszystkie wyjazdy finansowane są ze środków pozyskanych na
realizację projektu. Zajęcia cieszą się dużym powodzeniem wśród naszych uczniów. Mogą w nich
brać udział wszyscy chętni.  
 Zapewniamy dowóz na dodatkowe zajęcia organizowane w szkole. Uczniowie biorą udział 
w spotkaniach z psychologiem, pedagogiem, policjantem, leśnikiem, byli w siedzibie GOPR-u 
w Rabce. Psycholog pełnił również dyżur dla rodziców.
          Wiedząc jak wiele zależy od umiejętności udzielania I pomocy w ramach  realizacji projektu
powołano Klub Młodych Ratowników. Każda klasa brała udział w zajęciach dotyczących sposobów
udzielania I pomocy  prowadzonych przez fachowców. W chwili obecnej przygotowujemy się do
kolejnych zajęć, które będą prowadzone przez wolontariuszy Maltańskiej Służby Medycznej. 
           Pozyskane środki wydajemy nie tylko na zajęcia, wycieczki , basen  czy wyjazdy na wyciąg
narciarski. Za ponad  7.500,00 zł zakupiliśmy materiały, z których uczniowie korzystają w czasie
zajęć. Wydaliśmy 11.000,00 zł na zakup środków trwałych, są wśród nich: projektor multimedialny,
bindownica, telewizor, aparat fotograficzny i 2 komputery z drukarką, kartą telewizyjną,
nagrywarką  i programem oppen offis. 2.000,00 zł przeznaczyliśmy na książki, tonery i papier do
kopiowania.
           W czasie ferii zimowych dzięki pozyskanym środkom będziemy w stanie zorganizować
ciekawe zajęcia. Będą to wyjazdy uczniów na wyciąg narciarski, zajęcia sportowe na hali, kurs
tańca i zajęcia zespołu wokalnego. 
           W ramach działań Gminnego Centrum Edukacyjnego zaprosimy uczniów z SP nr 2 i SP 
nr 3 na zajęcia informatyczne, warsztaty artystyczne i zajęcia z języka niemieckiego oraz spotkania
 z ciekawymi ludźmi. Dokładne informacje zostaną przekazane bezpośrednio do szkół.       

                                                                                                               Danuta Zawiłowicz
                                           III Bieg Podhalański im. Jana Pawła II
W bardzo mroźną niedzielę 5 lutego 2006 roku wystartowali mieszkańcy naszej miejscowości 
w biegu narciarskim im. Jana Pawła II. Z Gliczarowa Górnego do Nowego Targu na trasach 20 i 40
kilometrowych rywalizowano w stylu klasycznym.
Pośród 400 zawodników którzy postanowili pokonać dystans w to mroźne przedpołudnie, a nie
bagatela było około -150 C, nasi mieszkańcy pokazali się z bardzo dobrej strony. Mianowicie
dystans 40-kilometrów Ania Trybuła (SMS Zakopane) ukończyła na drugiej pozycji. Również drugą
lokatę zajął jej kuzyn Bartłomiej Trybuła (SMS Zakopane) w kategorii open na dystansie 20
kilometrów, prowadząc przez cały dystans po pasjonującym finiszu przegrywa o zaledwie 3
sekundy pierwsze miejsce ze znacznie starszym kolegą z AWF Katowice – Mateuszem Nuciakiem.
Kolejno Dominik Zapała - 6 miejsce, cała trójka jest obecnie uczniami Szkoły Sportowej w
Zakopanym. Na  32 miejscu kończy bieg Pan Stanisław Trybuła a Jan Trybuła ukończył bieg na 46
pozycji, Szymon Trybuła – 65 miejsce, kolejno 79,80 miejsce Joanna i Justyna również Trybułowie.
                                           2



Gminny Informator Samorządowy                         Nr 02 (33), luty 2006

Jak widać startowano rodzinnie w tym biegu ale nie tylko, bo na 84 pozycji kończy bieg 
P. Bogdan Gumuliński, 95 miejsce zajął Pan Stanisław Kowalcze a Pan Józef Łukaszka plasuje się
na 105 miejscu mimo że dopiero od miesiąca zaczął mocno trenować, Pan Jan Blańda również
próbował swych sił na nartach biegowych. Jak widać poruszać się na biegówkach może każdy – 
nie ważny wiek czy wynik byleby pokonać dystans i samego siebie. 

Serdecznie zapraszamy za rok będzie nam raźniej po Mszy Św. W Gliczarowie wystartować
w biegu im. Jana Pawła II.

“To się nie da opisać, to trzeba przeżyć”
Stanisław Trybuła

                Sukcesy Kamila Murzyna

Śledząc karierę sportową  mieszkańca Spytkowic - Kamila Murzyna pragnę Czytelnikom
przedstawić dotychczasowe jego osiągnięcia w telegraficznym skrócie, mając nadzieję że jego
przykład będzie wzorem do naśladowania dla utalentowanej sportowo młodzieży naszej Gminy.

– Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów –  czas 3,56min – srebrny medal
– Mistrzostwa Polski w biegach górskich -  bieg na 4000m – złoty medal
– Mistrzostwa Polski Juniorów -  bieg na 1500m -  czas 14,29min – srebrny medal
– Mistrzostwa Europy w Tilburgu – bieg na 6500 m – złoty medal 

Aktualnie zakwalifikował się do mistrzostw świata w biegach górskich  w Nowej Zelandii.
Kamil jest reprezentantem Polski seniorów a obecnym trenerem  jest Pan Zbigniew Rolbiecki.

                 Julian Obara

             Kamil Murzyn – trzeci z  prawej                                         Kolekcja medali Kamila
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O G Ł O S Z E N I A
Mieszkańcy etapu na którym obecnie budowana jest kanalizacja proszeni są o zgłaszanie się

do Urzędu Gminy pok. 8 w celu podpisania umowy na budowę przyłącza domu do kanalizacji

HAMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI W 2006 ROKU
Śmieci wywożone będą w drugą i czwartą środę miesiąca

styczeń 11 i 25 ,  luty 8 i 22,      marzec 8 i 22  , kwiecień 12 i 26 , 
 maj 10 i 24 ,czerwiec 14 i 28  , lipiec 12 i 26 , sierpień 9 i 23 , 
wrzesień 13 i 27 ,październik 11 i 25  , listopad 8 i 22 , grudzień 13 i 27 

    Przypomina się o obowiązku uregulowania
                                                         opłaty za wywóz śmieci     
   OPŁATY ZA WYWÓZ ŚMIECI W 2006 r. pozostają bez zmian  - 60 zł
Przypomina się osobą podłączonym do kanalizacji
 o uregulowaniu opłaty za ścieki do 15 –go  miesiąca.
Opłata za 1 osobę na miesiąc 5,14 zł 

           Halina Łukaszka - Kasza

                                     INFORMACJA PODATKOWA
Informujemy, że pierwsza rata podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego będzie
przyjmowana w KASIE Urzędu Gminy w godzinach 8:00 – 13:00, w dniach od 1 do 15 marca. 

Ze względu na sprawniejszą organizację i chęć uniknięcia dużej kolejki prosimy o
wyrozumiałość i w miarę możliwości dostosowanie się do zaproponowanych terminów odbierania
nakazów płatniczych i dokonywania wpłat w dniach: 

1) od 1 do 6 marca nr od 1 – 260, 

2) od 7 do 9 marca nr 261 – 520, 

3) od 10 – 15 marca od 521 do końca numerów, 

Wpłaty z poza terminów będą również przyjmowane.

Nakazy płatnicze będą wydawane w pokoju nr 13 od 1 do 15 marca.
                                                          Mariusz Jagódka

 Adres do korespondencji:                                                                        Zespół redakcyjny:
    „Redakcja Kuriera Spytkowickiego”                                                 Anna Nieć , Danuta Zawiłowicz
                 34-745 Spytkowice 26                                                               Stanisław Trybuła, Julian Obara,
E-mail: kurierspytkowicki@spytkowice.pl                                  Halina Łukaszka-Kasza, Mariusz Jagódka

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, rozdzielania artykułów i ogłoszeń na kolejne numery „Kuriera”. 

zapraszamy na witrynę internetową  www.spytkowice.pl
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