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                   Uroczyste obchody Konstytucji 3 Maja 

Jak co roku, mieszkańcy naszej Gminy uczestniczyli w obchodach rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po uroczystej Mszy Świętej, poczty sztandarowe,
przy akompaniamencie orkiestry OSP,  przemaszerowały do sali teatralnej przy
plebanii, gdzie odbyła się część artystyczna obchodów, zainicjowana
przemówieniem Wójta Pana Ryszarda Papanka, a uświetniona programem słowno –
muzycznym przygotowanym przez młodzież ze Szkoły nr 3 im. Jana Pawła II .
i występami dzieci z gminnego przedszkola “Stokrotka” .

         Przemarsz pocztów sztandarowych                                            Fragment programu artystycznego 

                              Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik.
     Już po raz czwarty w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Spytkowicach odbył się Przegląd
Recytatorski im. Katarzyny Kracik. Współorganizatorem imprezy był oddział Związku Podhalan, który od
początku swojej działalności w naszej miejscowości  współpracuje ze szkołami realizując jedno ze swoich
statutowych zadań, jakim jest pielęgnacja tradycji i kultury.
    W przeglądzie wzięło udział 56  uczniów z trzech przedszkoli,  pięciu szkół podstawowych i  jednego
gimnazjum. Uczestnicy reprezentowali placówki z Podwilka, Sieniawy, Jabłonki i Spytkowic. Recytowano
m.in. utwory Katarzyny Kracik , a także poezję Wandy Czubernat, Emila Kowalczyka, Izabeli Zającówny,
Zofii  Mieszczak,  Andrzeja  Skupnia-Florka,  Kazimierza  Przerwy-Tetmajera  oraz  Antoniny  Zachary-
Wnękowej. 

.            Mottem tegorocznego przeglądu był wiersz Katarzyny Kracik „Nie pozwólcie człowieka oderwać od
ziemi”, jako głos w dyskusji nad tożsamością wsi i jej miejsca we współczesnym, zmieniającym się świecie.

            W jury tegorocznego przeglądu  pracowali: Zofia Mieszczak,  poetka z Białego Dunajca, Renata
Klamerus,   Izabela Zając, poetka z Raby Wyżnej,  Anna Krakowiak,  aktorka i  specjalista-logopeda,  Jan
Kowalczyk  i  Kazimierz  Bielak  z  ramienia  Związku  Podhalan  oraz  Krystyna  Biskup  z  Koła  Gospodyń
Wiejskich ,Grażyna Handzel, dyrektor Przedszkola „Stokrotka” w Spytkowicach, 
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          a także Danuta Zawiłowicz , polonista, wicedyrektor Zespołu Szkół w Spytkowicach.       
                                                      W kategorii gwarowej najlepsi okazali się:

I. Przedszkole:
1.Bartosz Dydziak- Sieniawa 
2.Kamil Grzebień –Spytkowice i Natalia Rapacz-Spytkowice
3.Damian Żmuda –Spytkowice.
Wyróżnienie- Joanna Dziur –Spytkowice i Patryk Kubacka –Jabłonka
   Klasy I-III:

1. Patrycja Szyszka SP nr1 Podwilk 
2. Patryk Borzęcki –SP nr 1 Spytkowice
3. Katarzyna Golba –SP nr 3 Spytkowice

     Wyróżnienie:
Gabriela Komperda SP nr 1 Spytkowice. 
    IV-VI:  
 1.Anna Prylińska Podwilk
 2. Edyta Buksa  –SP nr1 Spytkowice oraz Wojciech Kowalczyk –SP nr1 Spytkowice
 3. Alicja Komperda SP Sieniawa 
 Wyróżnienia:
Joanna Dziur –SP nr3 Spytkowice
  Gimnazjum:
3.Adam Kowalczyk–Gimnazjum Spytkowice

                                                        Kategoria –język literacki:
   I. Przedszkole:  
1.Alicja Wojdyła- zerówka SP nr 3 Spytkowice 
Klasy I-III:

– Paulina Bafia - SP nr 1 Spytkowice i Natalia Bosak -Podwilk
Klasy IV-VI :

1. Aleksandra Pluta –SP nr1 Spytkowice
2. Rozalia Smętek –SP nr 3 Spytkowice 
3. Paulina Gołda- SP nr 1 Spytkowice

Wyróżnienie –Anna Kościelniak- SP nr 1   Spytkowice i Izabela Budna -Sieniawa
Gimnazjum:

1. Natalia Charyasz- Gimnazjum  Spytkowice
2. Aneta Żądło – Gimnazjum Spytkowice
3. Anna Szpórnóg - Gimnazjum Spytkowice

Wyróżnienie-Izabela Petryla- Spytkowice
          Przegląd zakończył występ zespołu „Krzesani” ze Spytkowic, który oprócz muzyki i tańca przygotował

inscenizację opowiadającą o życiu Pani Katarzyny Kracik , jej rodzinie, koleżankach 
        z Koła Gospodyń i potrzebie  tworzenia czegoś więcej ponad codzienne obowiązki.

                    Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów
                do Przeglądu. Do zobaczenia w przyszłym roku !                                     
                                                                                                                                            Organizatorzy
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                                                      INFORMACJA 

Dotyczy: projektu “ I ty możesz być aktywna zawodowo “ 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje iż, do końca maja 2006r przyjmowane będą
zgłoszenia na  szkolenia organizowane przez Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa dla kobiet
zarejestrowanych                        w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy
nie pozostające w zatrudnieniu.
 Szkolenia obejmują trzy tematy ( jeden do wyboru) 
1. Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej     (m.in. biznes plan, źródła zdobywania

funduszy , rejestracja działalności gospodarczej, podstawy analizy finansowej)

2. Umiejętność  poruszania  się  po  rynku  pracy   (  m.in.  sposoby  poszukiwania  pracy,  prowadzenie
rozmowy kwalifikacyjnej, list motywacyjny, CV)

3. Działalność w organizacjach pozarządowych   (m.in. zdobywanie i wyszukiwanie funduszy unijnych, jak
założyć fundacje, tworzenie i zarządzanie projektami) 

Kursy realizowane będą na terenie powiatu nowotarskiego, w weekendy, w miejscu najbardziej dogodnym dla
uczestniczek 
SKORZYSTAJ!! Jeżeli w obecnej chwili jesteś bez pracy a chcesz to zmienić nie czekaj dłużej. To dobry
powód aby zapisać się na to szkolenie i  pogłębić swoją wiedzę, nawiązać nowe kontakty i  skorzystać z
pomocy doradcy zawodowego.
Szkolenia są  bezpłatne
Z funduszu projektu opłacane są koszty:
-dojazdu na szkolenia  
-obiadu w czasie szkoleń
-opieki nad osobą zależną: dzieckiem do lat 7 lub starszą osobą
Po szkoleniu każda z uczestniczek otrzyma certyfikat potwierdzający udział oraz zdobyte umiejętności.
Więcej  informacji  uzyskasz  w tut.  Ośrodku  Pomocy Społecznej  tel.  018-26-88-486  lub  bezpośrednio  w
Fundacji tel.012 292-20-50 lub tel. kom. 0508-708-890
CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA!                                                                                     mgr Ewa Cholewa

                       PRZEMOC DOMOWA TO PRZEST?PSTWO

Jeżeli  we  własnym domu  zostałaś  uderzona  lub  pobita,  byłaś  poniżana,  ktoś  ograniczał  Twoje  prawa,
zmuszał Cię do robienia czegoś, na co nie miałaś ochoty, nie dbał o twoje podstawowe potrzeby, czujesz się
zagrożona i zastraszona-jest to PRZEMOC DOMOWA, która nie może dłużej trwać, a jej sprawca powinien
zostać ukarany. 
PRZEMOC  NIE  JEST  CZYMŚ  NORMALNYM.  POWINNO  SIĘ  Z  NIĄ  WALCZYĆ.  NIE  JESTEŚ  SAM.
PAMIĘTAJ,  ŻE  PRAWO  JEST  PO  TWOJEJ  STRONIE.  SĄD,  PROKURATURA,  POLICJA,  OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ MAJĄ OBOWIĄZEK CI POMÓC.  
Skontaktuj się z instytucją lub organizacją udzielającą psychicznej i prawnej pomocy ofiarom przemocy.
Instytucje na naszym terenie, które mogą ci pomóc to m.in.

* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Harcerska 1, 34-400 Nowy Targ tel. 018 26-642-07 (dawny
budynek Sądu)
* Poradnia Terapii Uzależnień SP ZOZ Nowy Targ ul.. Szpitalna 14 (budynek kuchni za pawilonem D) tel.
018 264-61-44 tel. kom. 0607-167-689 

   * Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej  ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ tel.
018 26-408-07
Jest to placówka której zadaniem jest udzielanie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach
kryzysowych lub będących ofiarami przemocy                    w rodzinie. 
Z jego usług mogą korzystać mieszkańcy całego powiatu nowotarskiego. Pomoc świadczona przez Ośrodek
jest nieodpłatna, a udzielana jest w następujących formach:
 * schronienia do 3 miesięcy w uzasadnionych sytuacjach 
 * poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i innego w zależności od potrzeb
 * pracy socjalnej
Do Ośrodka  nie  jest  wymagane żadne skierowanie,  a pomoc jest  świadczona bez względu na sytuację
materialną.
Osoby chcące skorzystać z pomocy Ośrodka mogą kontaktować się osobiście  z pracownikami Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu    (ul. Harcerska 1) lub telefonicznie.                 
 tel. Kontaktowy      018 266-42-07      lub    018 264-08-07
Mogą to również uczynić przez kontakt z właściwym dla swego miejsca zamieszkania Ośrodkiem Pomocy
Społecznej  lub innymi instytucjami (np. policja, szkoła)  
Ponadto dla ofiar przemocy domowej Ośrodek Interwencji Kryzysowej uruchomił dyżury specjalistów
tj.
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PSYCHOLOG  Poniedziałek  w godz. 8- 12
PEDAGOG Wtorek        w godz. 17-19
PSYCHIATRA Czwartek ( pierwszy i trzeci czwartek miesiąca ) w godz. 15-17
PRAWNIK Piątek        w godz. 9-12 

Dyżury  pełnione  są  w  siedzibie  Ośrodka  Interwencji-BURSA przy ul.  Bolesława Wstydliwego 14.
Można  zgłaszać  się  tam  bezpośrednio  lub  umawiać  za  pośrednictwem  PCPR-u-  osobiście  lub
telefonicznie 0-18 26-642-07 
      Marzena Kolkowicz

 INFORMACJA
dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania przez osoby niepełnosprawne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach zawiadamia, że w 2006r. w powiecie nowotarskim realizowane

będą zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania zakupu m.in.  telefonu komórkowego,  faksu, pościeli  antyalergicznej,

inhalatora, przystosowanych łóżek np. z regulacją wysokości, roweru stacjonarnego, obuwia ortopedycznego, kul i
lasek  inwalidzkich,  wózka  inwalidzkiego,  aparatów słuchowych,  pieluch anatomicznych,  pieluchomajtek ,  pasów

przepuklinowych i brzusznych i wielu innych przy jednoczesnym spełnieniu określonych warunków. Dofinansowanie

obejmuje również koszt napraw przedmiotów ortopedycznych.

Szczegółowy wykaz możliwych do dofinansowania w br. urządzeń, usług oraz prac budowlanych              z zakresu

likwidacji  barier  architektonicznych  w  komunikowaniu  się  i  technicznych  oraz  zasad  dofinansowania  sprzętu

rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych i zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dostępny

jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                   ul. Harcerska 1, 34-400 Nowy Targ – tel. 018 266-42-07,

018 262-08-07 e-mail: pcpr@nowotarski.pl                                                                                  mgr Ewa Cholewa 

  W dniu 24 kwietnia 2006 r. (poniedziałek) odbyła się XLIV sesja zwyczajna Rady Gminy Spytkowice.
Głównymi  punktami porządku obrad były:
1.Przedstawienie wykonania budżetu gminy za 2005 rok przez Skarbnika Gminy.

2.Wystąpienie Wójta Gminy – przedstawienie opinii RIO.

3.Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

4.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i dokonanie oceny wykonania budżetu.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Spytkowice

– przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Spytkowicach

– wystąpienia Gminy Spytkowice ze Związku Gmin Górnego Dorzecza Rzeki Skawy z siedzibą w Spytkowicach

– wyrażenia zgody na rozwiązanie Związku Gmin Górnego Dorzecza Rzeki Skawy z siedzibą w Spytkowicach i
zatwierdzenia sprawozdania z likwidacji Związku

– Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice

zmian w budżecie na 2006 rok.                                                 Przewodniczący Rady   Józef Kościelniak
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