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                Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie „
    W Urzędzie Gminy Spytkowice dnia 27 sierpnia 2006r. o godz. 13°° Złote Gody świętowały 
3 pary, które zawarły związek małżeński przed 50 laty.
1.   Karolina i Włodzimierz KARCZ
2.   Maria i Czesław MUNIAK
3.   Władysława i Józef WĄCHAŁA
    Godzinę wcześniej szanowni Jubilaci uczestniczyli we mszy świętej, którą w ich intencji
odprawił proboszcz parafii Józef Hajnos. Wójt Gminy Ryszard Papanek przy współudziale 
Przewodniczącego Rady Kazimierza Bielaka wręczył medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie „ 
przyznane przez Prezydenta RP.Jubilaci otrzymali też listy gratulacyjne od Wojewody 
Małopolskiego oraz piękne kwiaty i drobne upominki, nie zabrakło też lampki szampana i 
pamiątkowych dyplomów. Wspomnień radości i wzruszeń było co niemiara. Wójt w swoim 
wystąpieniu mówił o roli jaką pełni rodzina w życiu społecznym, dziękował im za trud 
podtrzymywania więzi rodzinnych i wkład w rozwój lokalnej kultury. Inicjatorem uroczystości był 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Spytkowicach Jadwiga Wierzba.
Uroczystość uświetnił występ zespołu regionalnego z Raby Wyżnej oraz poetka ludowa
Izabela Zając.                                                                                                          Jadwiga  Wierzba

 

  Wręcznie odznaczeń „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie„  przyznanych przez Prezydenta RP.
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                                                DOŻYNKI 2006
  Doroczne obchody Gminnych Dożynek przypadły w tym roku na niedzielę 3 września i rozpoczęły 
sie uroczystym przemarszem, Koła Gospodyń, członków Związku Podhalan przeds6tawicieli władz 
gminy i Starostów wraz z wieńcem i chlebem dożynkowym do Kościoła Parafialnego, gdzie odbyła 
się uroczysta msza święta . Po zakończeniu uroczystości kościelnych dalsza część uroczystości 
odbyła się na placu przy urzędzie gminy, gdzie po rozpoczęciu części oficjalnej koncertem orkiestry 
OSP, starostowie dożynek – Pani Teresa Bywalec i Pan Krzysztof Iwan wręczyli władzom Gminy 
poświęcony bochen chleba. Okolicznościowe przemówienia wygłosił Wójt Pan Ryszard Papanek  i 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Bielak. Następnie wręczono odznaczenia lokalne w 
formie statuetki „Zasłużony dla Spytkowic” dla organizacji oraz osób szczególnie zasłużonych dla 
rozwoju naszej miejscowości przyznanych na wniosek Wójta przez Kapitułę odznaczenia . Statuetki 
otrzymali: Ksiądz Proboszcz Józef Hajnos, Pan Adam Kocoń dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 , 
Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna . Po części oficjalnej wystąpił zespół 
regionalny „Krzesani” oraz Koło Gospodyń prezentując przygotowany okolicznościowy program 
artystyczny. Po przeprowadzeniu konkursów związanych tematycznie z dożynkami, mieszkańcy 
bawili się do późnych godzin wieczornych przy akompaniamencie zespołu muzycznego „Allegro” 
prowadzonego przez Pana Jacka Klinowskiego.  

Wejście do Kościoła                                                                                         przekazanie chleba dożynkowego 

      

   

                                                                 
   Laureaci odznaczenia „Zasłużony dla Spytkowic”                                                        fragment konkursu
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                                    Ewakuacja szkoły

    W dniu 26 września  br. o godz. 10:47 w czasie trwania zajęć rozległ się alarmowy dźwięk 
dzwonka  będący  hasłem  do  rozpoczęcia  ewakuacji  uczniów  i  nauczycieli  z  Zespołu  Szkół 
Podstawowo-Gimnazjalnych w Spytkowicach  w związku  z  wystąpieniem zagrożenia  na  terenie 
szkoły. Tak rozpoczęły się ćwiczenia ewakuacyjne przeprowadzone wg wcześniej opracowanego 
scenariusza, zaakceptowanego przez Komendę Powiatową PSP w Nowym Targu.
   Celem ćwiczeń zorganizowanych przez  Urząd  Gminy przy współudziale  Dyrektora  szkoły i 
Państwowej  Straży  Pożarnej,  połączonych  z  pogadanką  na  temat  zagrożeń,  było  praktyczne 
sprawdzenie  warunków  ewakuacji  oraz  stopnia  przygotowania  kadry  pedagogicznej  do 
podejmowania  czynności  w  sytuacjach  wystąpienia  zagrożenia  zdrowia  i  życia  swoich 
podopiecznych.
    Ćwiczenia obserwował Komendant Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Rabce-Zdrój.

                                                                                                                      Józef Brandys

Strażacy w akcji                                                                                   powrót uczniów po odwołaniu alarmu

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

zwołuję XLVIII zwyczajną sesję Rady Gminy w Spytkowicach
na dzień 6 października 2006 r. /piątek/ na godz. 1200

w sali obrad Urzędu Gminy w Spytkowicach.

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2006 r.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Gminy o odbytych posiedzeniach.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Informacja  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Podstawowo-Gimnazjalnych  na  temat  realizacji  programu 

„Szkoła Marzeń”.           3
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8. Ocena pracy na bazie uchwalonego w 2004 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

związane z tym możliwości inwestowania oraz zainteresowanie zmianami w planie:
a) informacja pracownika Urzędu Gminy – Tadeusza Rafacz na temat obowiązującego planu
b) wystąpienie przedstawiciela starosty nowotarskiego
c) dyskusja.

9. Ocena pracy Urzędu Gminy.
10. Ocena stanu zaawansowania prowadzonych inwestycji na terenie gminy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej samorządowi wojewódzkiemu w Krakowie
b) zmian w budżecie na 2006 rok.

12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

W dniu 29 sierpnia 2006 r. (wtorek) odbyła się XLVII sesja zwyczajna Rady Gminy Spytkowice. 
Głównymi punktami porządku obrad były:

– Przedstawienie przez dyrektorów informacji w sprawie przygotowania placówek oświatowych 
do nowego roku szkolnego:

a) opinia Komisji Oświaty.

– Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze:

a) opinia Komisji Budżetowej

b) opinia Komisji Rewizyjnej.

– Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr XLVI/247/06 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 czerwca 2006 r.

b) udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatowemu w Nowym Targu

c) zmian w budżecie na 2006 rok.

– Rozpatrzenie wniosku o nadanie nazwy ulicy – dyskusja.

                                                                                                         Przewodniczący Rady
mgr inż. Kazimierz Bielak

INFORMACJA
Zasiłek rodzinny w miesiącu październiku będzie wypłacany w dniach od 16-17 

października od godziny 9 do 14:00. 
Mariusz Jagódka 

                              
              Adres do korespondencji:                                                  Zespół redakcyjny: 

„Redakcja Kuriera Spytkowickiego”                       Julian Obara, Barbara Kowalczyk, 
34-745 Spytkowice 26     Józef Brandys, Mariusz Jagódka 

Jadwiga Wierzba
   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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