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             UCZNIOWIE KLASY IV MISTRZAMI ORTOGRAFII

W dniu 27 . 02 . 2006 r . wychowankowie klasy IV Szkoły Podstawowej nr 3
im. Ojca Świętego Jana Pawła II walczyli o tytuł Mistrz ortografii . 

Honorowy patronat nad przebiegiem konkursu objęło Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe , które ufundowało nagrody . 

Tytuł mistrza zdobyli : Bartłomiej Blańda i Bożena Kulka . 
Wyróżnienia otrzymali : Wiktor Bala , Joanna Niedźwiedź , Elżbieta Jagódka , 
Mariusz Kulka . 

Szczegółowa relacja z przeprowadzonego konkursu , a także zadania z którymi
zmierzyli się uczniowie , znajduje się na stronie internetowej www.gwo.pl 
 ( Wspieramy konkursy , Mistrz ortografii ) . 

         Wręczanie nagród                                                                                L aureaci konkursu

               OGÓLNOPOLSKI WIELKI SPRAWDZIAN LEPSZA SZKOŁA
Od 01 . 09 . 2005 r . uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej nr 3 uczestniczą 

w prestiżowym programie edukacyjnym Wielki Sprawdzian Lepsza Szkoła zainicjowanego przez
Gdańską Fundację Rozwoju . Głównym jego celem jest : sprawdzanie kompetencji uczniów i
porównanie ich osiągnięć z wynikami wychowanków z całej Polski , przygotowanie do
sprawdzianu kompetencji w klasie VI . 

Badanie odbywa się poprzez systematyczny pomiar osiągnięć z wykorzystaniem specjalnie
do tego celu przygotowanych testów . W ciągu roku szkolnego uczniowie piszą 5 sprawdzianów
cząstkowych oraz jeden podsumowujący edukację polonistyczną całego roku . 
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Sprawdziany zostały ułożone w taki sposób , aby przyzwyczajać czwartoklasistów do

różnorodności typów zadań oraz by sprawdzić wiele umiejętności . 
W bieżącym roku szkolnym do Wielkiego Sprawdzianu z języka polskiego przystąpiło ok.

10 tysięcy uczniów klas IV z całego kraju . Wśród nich są 22 osoby z naszej gminy , które z nimi
z powodzeniem rywalizują . Niezmiernie cieszy fakt , iż nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki z
poszczególnych testów i zajmują czołowe miejsca w tabelach zbiorczych . Więcej informacji na
stronie internetowej Fundacji www.gfr.pl .

Uczestnictwo w programie będzie kontynuowane  w klasie VI , aby nasza szkoła stała się
jeszcze Lepszą Szkołą .

Pragnę jeszcze nadmienić , iż uczennica IV klasy Sabina Bydłoń zdobyła wyróżnienie w X
Ogólnopolskim Przeglądzie Poezji Patriotyczno – Religijnej im. Katarzyny Kracik w Maniowach w
kategorii „Poezja wybrana”.
                                                                                                                                            Czesława Basisty

          Najlepszy zespół SKKT w kraju!
Drużyna Szkolnego Koła Krajoznawcze - Turystycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 im 12
Pułku Piechoty w Spytkowicach, w składzie: Ewelina Czerniawska, Alicja Lubińska, Damian
Koszarek zdobyła I miejsce w Finale Krajowym Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Turystyczno - Krajoznawczego PTTK w Sierakowie. Drużyna Sz. P. nr 2 wygrała, po drodze
eliminacje powiatowe i wojewódzkie. Ponadto w konkurencjach turnieju: Turystyczny marsz na
orientacje i prezentacja własnego regionu-nasza drużyna zajęła I miejsce. Małopolskę
reprezentowali:
1.  kat. szkoły podst.- Szkoła podst. nr. 2 im. 12-go Pułku Piechoty w Spytkowicach
2.  kat. szkoły gimnazjalne- Gimnazjum w Inwałdzie (pow. Wadowicki)
3.  kat. Szkoły ponadgimnazjalne- I LO im. S. Goszczyńskiego N. Targ Warto dodać że uczniowie
przygotowywani w zeszłym roku w Sz. P. nr.2 przez   pana   K.   Surówkę   reprezentowali   w   tym
roku   Gimnazjum  w Spytkowicach i zdobyli II miejsce na etapie wojewódzkim
W turnieju startowało   17  3-osobowych zespołów reprezentujących wszystkie województwa
Polski.
Celem turnieju jest poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i
teraźniejszości, popularyzowania kultury wycieczkowania, rozwijanie sprawności fizycznej,
wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa swojego regionu.
W kwietniu br. K. Surówka przygotowywał zespół w składzie:
•    Sylwia Sołtys
•   Ewelina Czerniawska
•   Grzegorz Bielarczyk

                                                                                                                               Ewelina Czerniawska
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                                               MŁODZI OLIMPIJCZYCY

7 czerwca 2006 r. w Gminnym Przedszkolu „Stokrotka” miało miejsce niezwykłe
wydarzenie. Nasze przedszkole zostało gospodarzem I Międzyprzedszkolnej Olimpiady Sportowej.
Do wspólnej rywalizacji zaprosiliśmy przedstawicieli z sąsiednich przedszkoli. 
Uroczystej inauguracji dokonali przedstawiciele Rady Gminy, przecinając biało– czerwoną wstęgę,
zgodnie z tradycją zapłonął również olimpijski znicz. 
Nie  pozostało  więc  nic  innego,  jak  stanąć  w  szranki.  Nasi  zawodnicy  startowali  w  różnych
kategoriach wiekowych. Mieli do pokonania tor przeszkód, który pozwalał im zaprezentować swoje
umiejętności, wykazać się sprytem i odwagą.
Naszych dzielnych, młodych sportowców dopingowała niezwykle rozentuzjazmowana publiczność,
która gromkimi brawami witała na mecie zwycięzców. 
Nadszedł wspaniały moment dekoracji. Młodzi sportowcy zostali obdarowani medalami
 i dyplomami. Po łącznej klasyfikacji rozdano również puchary dla poszczególnych przedszkoli. 
Zmęczeni, ale niezwykle szczęśliwi olimpijczycy pozowali do wspólnych zdjęć z flagą olimpijską
w tle. 
Zgodnie z ideą Pierra de Coubertin, który wskrzesił na nowo igrzyska olimpijskie, nam również
przyświecała wizja przyjaźni i szlachetnego współzawodnictwa. 

Mamy  nadzieję,  że  za  rok  również  spotkamy  się  z  naszymi  przyjaciółmi  z  innych
przedszkoli, aby kultywować ideę olimpizmu. 

                                      Anna Nieć
 

 Olimpijczycy pozują do wspólnych zdjęć z flagą olimpijską w tle                    Fragment konkurencji sportowych

 

                                              INFORMACJE RADY GMINY

1. W dniu 29 maja 2006 r. (poniedziałek) odbyła się XLV sesja zwyczajna Rady Gminy Spytkowice.
Głównymi punktami porządku obrad były:

1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.

2. Podjęcie uchwały w sprawie:

– zmiany uchwały Nr XXXVIII/211/05 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 października 2005 r. (w
sprawie: przyjęcia Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Spytkowice).

Przewodniczący Rady

Józef Kościelniak
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                                                                          OGŁOSZENIA

  Ukończono budowę 1 etapu kanalizacji sanitarnej o dł. 3200m. Podłączonych zostało
32  gospodarstwa.  Przystępuje  się  do  budowy  etapu  Va  oraz  podłączenia  ok.60
gospodarstw  na  Brzegu.  Przypominamy  że  zabrania  się podłączania  do  kanalizacji
odwodnień,  rynien,  gnojówki. Nie  wolno  zasypywać studzienek  kanalizacyjnych.
Podczas prac polowych należy uważać aby nie uszkodzić studzienek.
 Osoby nowo podłączone do kanalizacji proszone są o zgłoszenie się w pok. Nr 8 w celu
podpisania oświadczenia o ilości faktycznie zamieszkałych osób, oraz po odbiór
książeczki opłat za  zrzut ścieków. Opłaty za ścieki wysokości 5,14 zł  miesięcznie za
osobę należy wpłacać w kasie UG do 15 go każdego miesiąca.

    Przypomina się że wywóz śmieci odbywa się w drugą i czwartą środę miesiąca
    czerwiec 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 

           Osoby które nie zapłaciły za wywóz śmieci proszone są o niezwłoczne
uregulowanie należności .  
                                                                                                                        Halina Łukaszka-Kasza

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO
UDZIAŁU

W OBCHODACH DNI SPYTKOWIC 
W DNIU 25 CZERWCA 2006

  Program uroczystości:
15:00  - koncert Orkiestry OSP

           - okolicznościowe przemówienia- wręczenie nagród
             za zaangażowanie w promocję Gminy

           - program artystyczny przygotowany przez Zespół
             Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych

           - program artystyczny przygotowany przez Szkołę 
             Podstawową Nr 3

           - występ dzieci z Gminnego Przedszkola “Stokrotka”
           - występ zespołu regionalnego “Krzesani”

           - występ Koła Gospodyń Wiejskich
           - koncert chóru z zaprzyjaźnionej Gminy Szemud

           - zabawa taneczna

                                                                                                                                                
                         Adres do korespondencji:                                                                                         Zespół redakcyjny:
            „Redakcja Kuriera Spytkowickiego”                                                       Czesława Basisty,  Anna Nieć, Ewelina Czerniawska
                          34-745 Spytkowice 26                                                                                Halina Łukaszka – Kasza,  Julian Obara,
      E-mail: kurierspytkowicki@spytkowice.p  l                                  

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

                                                                              zapraszamy na witrynę internetową  www.spytkowice.pl


