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                                                      KAMIL MURZYN
                          WICEMISTRZEM POLSKI !!!

W przełajowych  mistrzostwach Polski  rozgrywanych w Wejherowie  Kamil
Murzyn zdobył srebrny medal w biegu na 10 kilometrów seniorów. Po bardzo
zaciętej walce w bardzo trudnych warunkach pogodowych uzyskał czas 30min
58sek, nieznacznie ustępując na finiszu Michałowi Kaczmarkowi.

Kamil aktualnie jest zawodnikiem Cracovii a jego trenerem klubowym jest
Zbigniew Rolbiecki. Następnym startem Kamila jako reprezentanta Polski będzie
udział w mistrzostwach świata seniorów w biegach przełajowych  które odbędą się w
japońskiej miejscowości Fukuoka w  pierwszych dniach kwietnia bieżącego roku.

Fot. Wacław Klag                                                                                       Fot. PAP – Stefan Kraszewski

Srebrny medal wicemistrza Polski                                Finisz biegu na 10 km
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                                        XII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

w sportach zimowych Dolny Śląsk 2006
Pięciu naszych zawodników brało udział w zimowej Olimpiadzie młodzieży w Karpaczu i Szklarskiej Porębie.

Ich starty okazały się wielkim sukcesem -  już pierwszego dnia kolega z gimnazjum Jan Ziobro zdobywa złoty medal
skacząc na odległość 81,5 i 83,5 m. W drugim dniu medal srebrny skacząc 91,5 i 77,5 ulegając koledze Jakubowi
Kotowi z Zakopanego obydwaj są uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego . 
Również naszych 4 uczniów tejże szkoły reprezentujących obecnie klub “Witów Mszana Górna” skąd wywodzi się
Justyna Kowalczyk nasza olimpijka, pozyskało nominacje uczestnictwa w olimpiadzie pośród 50 zawodników
startujących z całej Polski w danych grupach.
A oto ich rezultaty:
Ania Trybuła  sprint – 9 miejsce, klasyk - 9 miejsce, łyżwa – 8 miejsce
Bartek Trybuła sprint finał A – 4 miejsce, klasyk – 9 miejsce, łyżwa -7 miejsce
Jakub Trybuła sprint – 12 miejsce, klasyk - 17 miejsce, łyżwa – 16 miejsce
Dominik Zapała sprint – 36 miejsce, klasyk - 16 miejsce, łyżwa – 16 miejsce.
Są to miejsca bardzo obiecujące biorąc pod uwagę że są najmłodszymi zawodnikami w grupach 50 biegaczy z całej
Polski. Największa niespodziankę nie tylko dla nas bo również dla całej imprezy sprawili kuzyni Bartek i Jakub
Trybułowie. Na koniec zawodów rozegrano sprinterskie sztafety Tim 2 x 1000 CL i po udanych eliminacjach
spośród 19 sztafet nasi dostali sie do 10 najlepszych czyli do tzw ścisłego finału. Biegnąc bardzo równo i mocno
zyskiwali na każdym okrążeniu co dało w rezultacie wicemistrzostwo Polski czyli następny srebrny medal dla
Spytkowic. Ulegli niespełna 2 metry starszym kolegom z Poronina pozostawiając  w polu walki wiele liczących się
sztafet. Walka była  pasjonująca do samego końca sądząc po tym jak kolega ze zwycięskiej sztafety po
przekroczeniu linii mety utracił świadomość. Nasi chłopcy walczyli do końca i opłaciło się, to były nasze “młode
tygrysy” olimpiady w Jakuszycach. Sztafeta Anny Trybuła z koleżanką Moniką Naporą zajmuje 4 lokatę.
Jak widać sportowcy ze Spytkowic odciskają piętno na imprezach sportowych w kraju i za granicą.

                                          Stanisław Trybuła

      Od lewej B. Trybuła, trener L.Tokarz i  J.Trybuła                                Zwycięskie sztafety na podium

      VI  ZAWODY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM O PUCHAR  WÓJTA GMINY
SPYTKOWICE

  7 marca odbyły się doroczne zawody narciarskie o Puchar Wójta Gminy Spytkowice  Udział w zawodach wzięło 165
narciarzy- 45 zawodniczek i 120 zawodników- we wszystkich dwunastu  grupach startowych.     
    Jednocześnie na dwóch zboczach obok wyciągu „ Beskid” odbywała się w ramach projektu „Szkoły Marzeń”,
sportowa zabawa dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Spytkowicach, którzy nie startowali w
slalomie gigancie. 
     Na łagodniejszym stoku bawili się pod opieką swoich nauczycielek uczniowie SP Nr 1 , na drugim nieco bardziej
stromym zmagania sportowe toczyli uczniowie Gimnazjum w Spytkowicach również pod czujnym okiem nauczycieli.
W przerwie zmagań sportowych i zabawy na śniegu wszyscy uczniowie zostali zaproszeni na ciepły posiłek i gorącą
herbatę. Ok. godz.14:00, po rozdaniu pucharów i dyplomów dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i przedszkola
w slalomie gigancie oraz po wręczeniu pucharów w klasyfikacji zespołowej szkół podstawowych, uczniowie  odjechali
szkolnym autobusem do domu. 
       Udział w zabawie na śniegu i w slalomie gigancie o „Puchar Wójta Spytkowic” wzięło 450 młodych mieszkańców
Spytkowic i 35 nauczycieli ZSzP-G, to było prawdziwe „Święto Sportów Zimowych” w Spytkowicach.
        Pełna lista wyników zawodów będzie dostępna na stronie internetowej    www.spytkowice.pl
                                                                       Na podstawie tekstu  Pana mgr Leszka Smęta  - opracował  Julian Obara
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                                        KRYNICA    ZDOBYTA 
           Połączone Orkiestry OSP Spytkowic i Rabki-Zdrój zafascynowały publiczność w

największym Kurorcie południowo-wschodniej Polski.                     
W pełnej po brzegi sali koncertowej Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju odbył się koncert
połączonych Orkiestr OSP Spytkowic i Rabki-Zdrój. Zespołem dyrygował Jacek Klinowski, który
to doprowadził do tak wspaniałego wydarzenia dla samych słuchających jak i również dla grających
strażaków. Długotrwałe przygotowania i wiele godzin mozolnych prób pod kierownictwem
Dyrygenta pozwoliło wykonać utwory, które na co dzień nie są grane.

Wystarczy wspomnieć tylko, że zagranie utworów Chopina, Gounoda, Armstronga czy
Straussa wymaga to nie lada wysiłku i mistrzowskiego opanowania instrumentu tym bardziej, że
jest to zespół amatorski. Nie zapomniano również o utworach regionalnych i strażackich, gdyż
koncert rozpoczęła syrena na tle piosenki ”W Kwaśniewicach stanął w ogniu dom” Ogromny
aplauz, który wzruszył słuchaczy i wielkie brawa otrzymali, mali soliści : Krystian LENART, Marta
PUSZKAR ze Spytkowic oraz Daniel SZEWCZYK i Krzysztof WÓJCIAK z Rabki w utworze
„Wesołe trąbki” w aranżacji samego Kapelmistrza. Gorące oklaski i kilkakrotny bis zakończył ten
wspaniały koncert w miejscu, gdzie przebywa cała Polska a muzyka jest ceniona ponad wszystko.
(szkoda, że inni tego nie widzą).

Podkreśleniem tego wydarzenia jest fakt napływających propozycji koncertowych z
Kieleckiego Centrum Kultury, Chorzowskiego, Szczawnicy oraz podziękowanie na ręce 
Pana Wójta Spytkowic  mgr. Ryszarda Papanka wraz z propozycją współpracy na kanwie
artystycznej. W ten sposób promowanie Wsi Spytkowice, OSP i Orkiestry, daje obraz szerokiej
widowni, która również poprzez prasę, częściej będzie zwracać uwagę na naszą miejscowość i
podnosi to jej prestiż.                                                                                                           
                                                                                                Jacek Klinowski

W KARNAWALE  SAME  BALE
Zgodnie  z  maksymą „W karnawale  same bale”,  nasze  przedszkole  postanowiło  również

urządzić tradycyjny bal karnawałowy. I tak 9 lutego w Gminnym Przedszkolu „Stokrotka” odbyła
się długo oczekiwana zabawa karnawałowa.
W przedszkolu panował niezwykle bajkowy i tajemniczy nastrój. W tym dniu w naszych progach
zagościły: przepiękne księżniczki, dzielni rycerze i kowboje, tajemnicze wróżki, piraci i zabawne
pajace. Panie  przygotowały  salę  balową  dla  najmłodszych,  strojąc  ją  kolorowymi  balonikami  i
serpentynami. Zadbały również o odpowiednią oprawę muzyczną.

Nie pozostało więc nic innego, jak ruszyć na parkiet. Nasze przedszkolaki bardzo chętnie
podjęły wspólną zabawę. Dzieci pląsały w kółeczku, radośnie się bawiąc. Zorro pragnął zaprosić do
tańca piękna biedronkę, a dobra wróżka próbowała zwrócić uwagę dzielnego batmana. Sala balowa
mieniła się kolorami niczym wiosenna łąka. Radosne przedszkolaki  obiecały, że za rok również
postarają się stworzyć cudowną bajkową atmosferę.

Anna Nieć

                                                              

  
                       Zdjęcia:   Barbara Kowalczyk-Maśnica
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    OGŁOSZENIA
  W Niedziele Palmową, 9 kwietnia odbędzie się doroczny konkurs palm wielkanocnych na
terenie Kościoła Parafialnego po poświeceniu palm na Mszy Świętej.
Palmy będą oceniane w następujących kategoriach:
1. Palmy małe o długości do 1,5 m         2. Palmy średnie o długości od 1,5 m  do 3 m

                               3. Palmy duże  o długości powyżej 3 m 
Komisja będzie oceniać palmy biorąc pod uwagę  – użycie naturalnych materiałów

                                                                          - staranność wykonania
                                                                          - oryginalność (ozdoby wykonane samodzielnie)

Palmy biorące udział w konkursie powinny mieć trwale przymocowaną kartkę z nazwiskiem i
adresem wykonawcy.
Lista nagrodzonych oraz termin wręczenia nagród zostanie wywieszona na gminnych
tablicach informacyjnych, w szkołach oraz opublikowana w następnym wydaniu Kuriera
Spytkowickiego.

Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców do wzięcia udziału  w
konkursie

                                        ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
                                                   dla hodowców drobiu - chów przyzagrodowy
Główny Lekarz Weterynarii, biorąc pod uwagę konieczność kontynuowania działań zapobiegawczych, mających na celu
ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, związaną z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz ograniczenie bardzo
dużych strat ekonomicznych spowodowanym ewentualnym wybuchem choroby, przedstawia zalecenia umożliwiające
skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia się choroby.
           ZALECA SIĘ:
*    karmienie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
*    przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktu z
dzikim 
      ptactwem (zastosowanie siatek ochronnych, zadaszenia);
*    odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
*    przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym
kontakt z dzikim 
      ptactwem;
*    unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników
wodnych i 
      rzek);
*    zgłasznie lekarzowi weterynarii, wójtowi nagłych zwiększonych padnięć drobiu;
*    ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana
jest karma 
      dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
*     po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
*     wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
*     nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia martwych lub chorych ptaków;
*     MYJ RĘCE po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym; DOPILNUJ, ABY
ROBIŁY   TO     TAKŻE DZIECI.  

                                                          
 Adres do korespondencji:                                                                        Zespół redakcyjny:

    „Redakcja Kuriera Spytkowickiego”                                         Anna Nieć , Józef Brandys, Jacek Klinowski
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zapraszamy na witrynę internetową  www.spytkowice.pl
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