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                          Dni Ziemi Spytkowickiej 2006

Koncertem orkiestry OSP  rozpoczęły się doroczne obchody Dni Spytkowic, 
które w tym roku zorganizowano w niedzielę 25 czerwca. Część oficjalną rozpoczęły 
okolicznościowe przemówienia Wójta Pana Ryszarda Papanka i Przewodniczącego 
Rady Gminy Pana Józefa Kościelniaka. Następnie wręczono puchary i 
podziękowania za zaangażowanie w promocję gminy Spytkowice dla OSP 
Spytkowice, Koła Gospodyń Wiejskich, zespołu regionalnego „Krzesani”,Pana 
Józefa Różańskiego, Pana Stanisława Majchrowicza, Pana Mieczysława 
Legierskiego, dla szkolnego koła SKKT ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz dla 
wyróżniających sie młodych sportowców: Kamila Murzyna, Anny Trybuła, 
Bartłomieja Trybuła, Jakuba Trybuła, Jana Ziobro i Elżbiety Żądło. 

  
 
  Inauguracyjny koncert orkiestry OSP                     Wręczenie nagrody za zaangażowanie w     
                                                                                  promocję Gminy Panu Józefowi Różańskiemu
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W dalszej części programu wystąpił chór „Batuta” z zaprzyjaźnionej gminy Szemud 
a po występie gości kolejno wystąpili: dzieci z Gminnego Przedszkola „Stokrotka” , 
młodzież ze SP nr1 i Gimnazjum prezentująca pokaz tańca, spektakl lalkowy pt.” 
Szewczyk Dratewka” oraz występ zespołu muzycznego „ Krystian Band” . Młodzież 
ze Szkoły Podstawowej Nr 3 zaprezentowała przedstawienie historyczne 
opowiadające o  powstaniu naszej miejscowości, następnie wystąpił zespół 
regionalny „Krzesani” prezentując bogaty program muzyczno – taneczny. Część 
artystyczną zakończył występ Pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Równocześnie 
zgromadzeni mieszkańcy mogli obejrzeć na przygotowanych przez uczniów 
stoiskach materiały i prace które powstały podczas realizacji programu „ Szkoła 
Marzeń”. Obchody Dni Spytkowic zakończyła zabawa taneczna do której 
przygrywał zespół „Folk”. 

 Spektakl lalkowy „Szewczyk Dratewka”                      Inscenizacja historyczna uczniów SP 3

                           Puchar szlaku solnego 2006
W niedzielę 25 czerwca przy pięknej słonecznej pogodzie rozegrano pierwszą w tym 

roku eliminację w wyścigach rowerów górskich o Puchar Szlaku Solnego. Podobnie 

jak w roku ubiegłym zawody w Spytkowicach  rozpoczęły tegoroczna edycję 

Pucharu gromadząc na starcie ponad 190 zawodników we wszystkich kategoriach 

wiekowych. W opiniach wyrażanych przez kończących  wyścig zawodników trasa 

wymagała bardzo wysokich umiejętności kolarskich  zarówno pod względem 

kondycyjnym jak i technicznym. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 

odwiedzenia  strony internetowej  www.pucharszlakusolnego.prv.pl gdzie można 

znaleźć komplet wyników  wszystkich kategorii oraz dodatkowe informacje 

dotyczące zawodów -      regulamin oraz terminy eliminacji. 

                                                                  2

http://www.pucharszlakusolnego.prv.pl/


 Gminny Informator Samorządowy                            Nr 07 (38), lipiec 2006

  

na starcie wyścigu                                                       dekoracja zwycięzców 
SZEMUD 2006

     W dniach 14-17 lipca 2006r. delegacja naszej gminy - w skład której wchodzili 
Wójt-Ryszard  Papanek,  Sekretarz  –  Grażyna  Wojdyła,  radni  w  osobach 
Przewodniczącego – Kazimierza Bielaka, Zofii Worwy, Jana Kowalczyka
i Zbigniewa Zygmunta a także zespół dziecięcy–„KRZESANI” wraz z opiekunami – 
gościła  na  Kaszubach  w Szemudzie.  Harmonogram spotkań  i  występów naszego 
zespołu był niezwykle napięty. 
15  lipca  nasza  delegacja  zwiedzała  Gdańsk,  mając  za  przewodnika  rodowitego 
gdańszczanina-Krzysztofa  Jaskota,  który  mimo,  że  mając  problemy  zdrowotne 
chętnie zgodził się oprowadzić Spytkowian po przepięknym mieście. Posłuchaliśmy 
organów w katedrze oliwskiej, zwiedziliśmy Stary Rynek i Bazylikę Mariacką (na jej 
wieżę  ze  wspaniałą  panoramą  miasta  prowadzi  408  schodów),  oddaliśmy  hołd 
poległym żołnierzom na Westerplatte i stoczniowcom pod Stocznią Gdańską. 
W niedzielę „KRZESANI” uświetnili  swoim występem uroczystą Mszę Świętą na 
zakończenie  tygodniowego odpustu w parafii w Kielnie. Pieśni góralskie wzruszyły 
mieszkańców Kielna, którzy gorącymi brawami na zakończenie wspomnianej mszy 
św. podziękowali naszym artystom. Proboszcz kielnieński, zachęcał swoich parafian 
do  degustacji  oscypków,  podarowanych podczas  nabożeństwa  przez  Górali.  Tego 
samego dnia nasi mali artyści dali popis swoich umiejętności wokalno – tanecznych 
na  szemudzkim  festynie  kończącym  odpust.  Przedstawiciele  naszej  gminy 
podziękowali   Kaszubom  za  wieloletnią  owocną  współpracę  obu  gmin,  która, 
wierzymy będzie trwała jeszcze wiele długich lat. 
17 lipca zrobiliśmy dzieciom wycieczkę nad morze do miejscowości Karwia, gdzie 
bawiły  się na plaży oraz sprawdziły, czy woda morska ma rzeczywiście  słony smak.
Trzeba  powiedzieć,  że  Spytkowianie  zostali  niezwykle  serdecznie  ugoszczeni,  na 
każdym  kroku  spotykali  się  z  wyrazami  sympatii  i  szacunku  oraz  podziwu  dla 
naszego przywiązania do tradycji góralskiej.
                                                                                                                    Artur Szyszkiewicz
                                                             Informacja

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił II Małopolski 
Konkurs Literacki “Ludzie znają mnie tylko z jednej, jesiennej strony”.
Konkurs adresowany jest do seniorów. Jego celem jest promocja aktywności w 
starszym wieku poprzez przedstawienie ciekawych sposobów na jesień życia, 
prezentowanych przez mieszkańców Małopolski.
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Aby wziąć udział w konkursie należy nadesłać prace pisemną  własnego 

autorstwa (proza) na temat “Moje życie,to życie aktywne”.
Termin składania  prac upływa dnia 16 sierpnia 2006 r. Dla laureatów 

Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody, a najlepsze prace zostaną 
opublikowane.

Karta zgłoszeniowa oraz Regulamin Konkursu dostępne w tut. Ośrodku 
Pomocy Społecznej lub w siedzibie ROPS  w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 1 a 
także na stronie internetowej www.rops.krakow.pl  .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel: (012) 42-20-636
                                                                                                             Marzena Kolkowicz

INFORMACJA

Wójt Gminy Spytkowice przypomina, iż od dnia 17. 07. 2006r. w Gminnym 
Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Spytkowicach  wydawane  są  wnioski  o  zasiłek 
rodzinny. 

Do wniosku należy dołączyć:
1. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2005r.,
2. nakaz płatniczy za 2005r.,

natomiast  osoby pobierające,  do  chwili  obecnej,  zasiłek  rodzinny w zakładach 
pracy dostarczają dodatkowo:

3. dowód osobisty,
4. akty urodzenia dzieci.

W  przypadku, gdy:
-osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek wraz z dokumentami do dnia 31. 07. 2006r., świadczenia rodzinne 
przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 30. 09. 2006r.
-osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy  złoży - 
wniosek wraz   z dokumentami w okresie od dnia 01. 08. 2006r. do 30. 09. 2006r. 
świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 

30. 10. 2006r.

                                                                                                                                                 
              Adres do korespondencji:                                                  Zespół redakcyjny: 

„Redakcja Kuriera Spytkowickiego”                        Artur Szyszkiewicz, Julian Obara, 
34-745 Spytkowice 26                                                                  Marzena Kolkowicz
   E-mail: kurierspytkowicki@spytkowice.pl                                

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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