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Dni Spytkowic 2007
 
          Doroczne obchody rozpoczął koncert orkiestry OSP pod dyrekcja Pana Jacka Klinowskiego 
Część  oficjalną  uroczystości  zainaugurowało  przemówienie  okolicznościowe  Pana  Wójta 
Franciszka  Sidełko  oraz  zaproszonych  gości  :  posła  RP  Pana  Edwarda  Siarki,  Starosty 
Nowotarskiego Pana Krzysztofa Fabera i  Przewodniczącej  Komisji  Kultury Rady Gminy,   Pani 
Danuty Tomczyk. Na uroczystości obecni byli również : Pan Marek Wierzba Sekretarz Powiatu 
Nowotarskiego i zarazem były Wójt Spytkowic w latach 1998-2002, Wójt Gminy Jordanów – Pan 
Stanisław Pudo, V-ce Wójt Gminy Jabłonka Pan Bolesław Wójcik. 
Głównym  punktem  uroczystości  było  wręczenie wyróżnień dla  osób  zasłużonych  dla  promocji 
Gminy aktywnie działających na rzecz samorządu i mieszkańców.
Wyróżnienia w postaci dyplomów oraz pamiątkowych pucharów otrzymali:
Państwo Liliana i Andrzej Słupscy za przekazanie zbioru książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej 
o znacznej wartości.
Państwo  Anna  i  Jacek  Krakowiakowie  za  pracę  z  młodzieżą  i  zdobycie  nagród 
w przeglądach teatrzyków lalkowych 
Pani  Maria Faber za długoletnią pracę wychowawczą w Szkole Podstawowej .
Pan Kazimierz Surówka --nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 i zarazem opiekun szkolnego koła 
SKKT – za pracę z młodzieżą owocującą  wieloma sukcesami na różnych konkursach w tym 
ogólnopolskich. 
Pan Jacek Klinowski  za całokształt pracy z orkiestrą OSP i uczniami szkól gdzie  pomaga 
w organizowaniu muzycznym przedstawień oraz zajmuje się prowadzeniem uzdolnionej muzycznie 
młodzieży . 
Pani Anna Trzop - instruktor dziecięcego  zespołu regionalnego "Krzesani" 
Pan Stanisław Trybuła za propagowanie sportu w gminie w zimie narciarstwa, latem rowery MTB  , 
czynny zawodnik,  współorganizator zawodów 
rowerowych  O  Puchar  Szlaku  Solnego, 
imprezy rowerowej o randze ogólnopolskiej.
Część artystyczną rozpoczęły  przedszkolaki z 
gminnego przedszkola "Stokrotka" a dalej   w 
kolejności: 
-przedstawienie  uczniów  Zespołu  Szkół 
Podstawowo Gimnazjalnych 
-występ  wychowanków  Pana  Jacka 
Klinowskiego-- Marta Puszkar, Kinga Kojs 
- szkoła nr2 - teatrzyk 
 -szkoła nr 3 przedstawienie "Trzy kotki" 
-występ Faustyny Kurańda bardzo uzdolnionej 
uczennicy szkoły nr 3
-Koło Gospodyń Wiejskich 
-zespół "Krzesani"                                                foto. J. Obara 
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PUCHAR SZLAKU SOLNEGO 2007
             Niedzielnym  przedpołudniem 
Spytkowice  powitały  kolejny  raz  kolarzy 
górskich na swych trasach. Pogoda dopisała, 
BIKERZY  również.  Wystartowało  228 
zawodników  i  zawodniczek  w  większości 
zrzeszonych  w  ościennych  klubach  jak 
również  amatorów  kolarstwa  górskiego 
z  całej  małopolski  ale  byli  także  zawodnicy 
z  bardziej  oddalonych  terenów  jak  Tarnów; 
Gorzów  Wielkopolski,  Łódź,  Śląsk,  Zielona 
Góra nawet Słowacji.  Jak widać popularność 
SZLAKU SOLNEGO  rośnie pośród młodzieży 
jak również dorosłych. Panów powyżej 35 roku 
życia wystartowało 25 i wcale nie ustępowali 

młodszym od siebie, sądząc po czasach jakie osiągali na tych 
samych  okrążeniach  jakie  przygotowali  organizatorzy.  Trasy 
były nieco zmienione niż w poprzednich sezonach, nie obyło się 
bez defektów i pechowiczów I edycji do takich można zaliczyć 
braci  Czerniawskich  rodowitych  Spytkowian  obecnie 
reprezentujących  klub  UKS  PODWILK  ,a  mianowicie  jeden 
z nich rwie łańcuch dwukrotnie  na trasie  a drugi  łamie koło. 
Obaj  jednak  wyścig  ukończyli ,nie byli osamotnieni,  podobny 
pech  dotknął  innych  kolarzy  a  nawet  przypuszczalnych 
zwycięzców, na przykład wyścigu nie kończy Pan Oględziński 
czy Panie Patrycja Lewandowska, Katarzyna Solus, liczące się 
zawodniczki  w  kolarskim  górskim.  Nie  byli  oni  jednak 
osamotnieni podczas I edycji pucharu ,na otarcie łez pozostało 
losowanie  drobnych  upominków,  gorący  posiłek,     o  który 
zadbali  organizatorzy   oraz  upajanie  się  piękną  pogodą 
i  dopingowaniem  swoich  kolegów.  Rywalizacja  na  trasach 
Spytkowic  toczyła się  w przyjemnej  atmosferze przy muzyce 
i gorącym dopingu miejscowych gospodarzy którzy  udostępnili 
swoje  grunty do wytyczenia tras wyścigu. Trasy które wytyczył 
i  przygotował  Stanisław  Trybuła  z  kol.  Kowalcze  były 
zróżnicowane  tak  aby  można  było  powalczyć,  jak  również 
zachęcić najmłodszych                             i początkujących. 

Hasłem przewodnim edycji było ZDROWO ROWEROWO-WESOŁO NA SPORTOWO.
O zwycięstwo nie było łatwo ponieważ poprzedniego dnia padał 
deszcz i trasy były miejscami podmokłe. Pomimo to zawodnicy 
wspaniale  sobie  radzili,  ci  najszybsi  zdobyli  pierwsze  punkty 
klasyfikacji  PUCHARU  SZLAKU  SOLNEGO   I  PUCHAR 
WÓJTA SPYTKOWIC 2007 MTB.
Szczęśliwcami okazali się począwszy od najmłodszej kategorii 
STASIAK  DOMINIK,  ŁACIAK   KLAUDIA,  ŻUR  JAROSŁAW, 
MAKUCH  PATRYCJA  ,SMĘTEK  KAMIL,  SOLIŃSKA 
AGNIESZKA.GIZICKI  SZCZEPAN,   CEREMON AGNIESZKA, 
ŻUR  MONIKA,  SPYTKOWSKA   AGNIESZKA,  GORYCKA 
PAULA,  WAWAK  BARTŁOMIEJ,  ADAMCZYK  MACIEJ, 
DYGACZ  TOMASZ,  SIKORA  TOMASZ  ,MICHALEC 
PRZEMYSŁAW, KOWALCZE STANISŁAW, Dekoracji  dokonał 
osobiście  Wójt  Spytkowic  Pan  FRANCISZEK  SIDEŁKO, 
wręczono  pamiątkowe  statuetki  dla  najmłodszego 
i  najstarszego  uczestnika  PUCHARU  SZLAKU  SOLNEGO: 
szczęśliwcami okazali  się  tym  razem  72-letni  Pan  JÓZEF 
KOPRZAK oraz  4  letni  SZYSZKA MATEUSZ.  Jest  to  jakoby 
symbol  więzi  pokoleń.  Całość  imprezy  zakończono 
rozlosowaniem  65  nagród  pocieszenia  dla  tych,  którzy  brali 
udział a nie mieli szczęścia stanąć na  podium .
Stanisław Trybuła                                             foto. J. Obara
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K O M U N I K A T

w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice

         Wójt Gminy Spytkowice  podaje, iż zgodnie z uchwałą  Rady Gminy Spytkowice z dnia  24 
kwietnia  2006r.  właściciele  nieruchomości  jak  i  lokali  oraz  najemcy  zostali  zobowiązani  do 
utrzymywania czystości i porządku na nieruchomościach przez nich zajmowanych  jak i mają oni 
obowiązek poddawać segregacji powstające na ich terenie odpady komunalne.
    W  związku  z  powyższym  przypominam  o  obowiązkach  i  zasadach  gromadzenia  i 
odprowadzania odpadów komunalnych:

     Śmieci pochodzące z gospodarstw domowych  wzorem lat ubiegłych gromadzone w workach 
foliowych  są odbierane w drugą i czwartą środę  każdego miesiąca i wynoszone nie wcześniej 
niż w dzień poprzedzający wywóz śmieci. 
      Worki ze śmieciami należy wynosić na pobocze drogi krajowej ( prawa strona w kierunku na 
Chyżne) oraz na pobocza dróg gminnych w miejscach jak dotychczas. 

Wyniesione worki ze śmieciami po terminie nie będą przez gminę dodatkowo zabierane w związku 
z tym proszę nie wynosić śmieci po przejeździe śmieciarki, lecz je przechować na swojej posesji 
do kolejnego wywozu.

      Zakupione zostały dwa komplety pojemników plastikowych z przeznaczeniem:
białe – na szkło bezbarwne,  
zielone-  na szkło kolorowe

niebieskie – na makulaturę             
żółte - na plastiki 

                      
Pojemniki te   zostały wyłożone  obok budynku Urzędu Gminy i  Szkoły Podstawowej  Nr 2 
( Spytkowice Dolne).

Stare pojemniki na szkło  są wyłożone obok budynku Zespołu Szkół , Szkoły Podstawowe Nr 3 
(Górne Spytkowice) , na poboczu drogi krajowej  graniczącym z posesją Pana Banasia  oraz za 
mostem na drodze gminnej koło Pana  Jana Krupy.
      Wyznaczony został teren na składowanie odpadów wielkogabarytowych, jak np. meble, okna, 
drzwi , na terenie SKR Spytkowice  ( brama wjazdowa obok cmentarza ).
      W dniach 16 i 17 sierpnia będą tam przyjmowane  odpady wielkogabarytowe w godzinach 
otwarcia  SKR. Kolejny termin  zbiórki  tych odpadów  będzie podany do publicznej  wiadomości 
wiadomości poprzez odrębne ogłoszenie i będzie miał  miejsce prawdopodobnie w ostatnich
miesiącach  tego roku.
      Prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy  nie mogą korzystać z wystawionych 
pojemników na odpady segregowane,  które są przeznaczone wyłącznie dla  osób fizycznych - 
mieszkańców gminy ,dlatego też mają oni obowiązek we własnym zakresie segregować powstałe 
z działalności  odpady i je wywozić poprzez zawarcie stosownych umów z firmami posiadającymi 
koncesje na wywóz odpadów .

Posegregowane  odpady,  jak  i  odpady  wielkogabarytowe  osób  fizycznych  będą  każdorazowo 
wywożone na koszt gminy ,w związku z czym  bardzo proszę o przestrzeganie powyższych zasad i 
gromadzenie odpadów w terminach i miejscach do tego  wyznaczonych  co w sumie powinno 
przyczynić  się do właściwego  utrzymania czystości  i porządku  na terenie gminy i uniknięcia 
nieuzasadnionych kosztów.

     Przypomina  się  o  obowiązku  opłacenia  należności  za  wywóz  śmieci w  aktualnie 
obowiązującej  stawce 60  zł   przez osoby z gospodarstw  nie posiadających  zawartych 
umów z firmami wywozowymi. 

Wójt Gminy Spytkowice 
mgr Franciszek Sidełko
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Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej       
CZY  ZŁOŻYŁEŚ JUŻ WNIOSEK O ZASIŁEK RODZINNY?

SZCZEGÓŁOWE  INFORMACJE:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ TEL. 018 26 88 486,  018 26 88 582 
Informuje  się,  iż  od  dnia  10.  07.  2007r. w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej 

w Spytkowicach wydawane są wnioski o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2007/2008. 
Do wniosku należy dołączyć:

– zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2006r. obydwojga małżonków, a także pełnoletnich 
dzieci powyżej 18 roku życia pozostających na utrzymaniu rodziców do 25 roku życia, (już teraz możesz 
zgłosić się do Urzędu Skarbowego w celu pobrania stosownych zaświadczeń)

W  przypadku, gdy:
– osoba  ubiegająca  się  o  świadczenia  rodzinne  na  nowy  okres  zasiłkowy  złoży  wniosek  wraz 

z  dokumentami  do  dnia  31  lipca  2007r.,  ustalenie  prawa  do  świadczeń  rodzinnych  oraz  wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień 2007r. następuje do dnia 30 września 2007r.,

– osoba  ubiegająca  się  o  świadczenia  rodzinne  na  nowy  okres  zasiłkowy  złoży  wniosek  wraz 
z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia  2007r. do dnia 30 września 2007r.,  świadczenia rodzinne 
przysługujące za miesiąc wrzesień 2007r. zostaną wypłacone do dnia 31 października 2007r.,

Ponadto:
osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne lub członkowie ich rodzin, pracujące za granicą zobowiązane 
są do składania zaświadczeń (przetłumaczonych na język polski) o dochodach netto uzyskiwanych z pracy 
za granicą za cały 2006 rok, bądź też za pełny przepracowany miesiąc(w przypadku podjęcia pracy w 2007r) 
Dostarczenie zaświadczeń pozwoli na uniknięcie zwrotu pobranych do tej pory świadczeń rodzinnych wraz 
z odsetkami.
mgr Ewa Cholewa
WAŻNA INFORMACJA

Zmiana godzin przyjęć stron!
Do 31 sierpnia br. w sprawach geodezji i gospodarki gruntami, 
ze względu na konieczne prace w terenie
strony będą przyjmowane do godz 11 30   za utrudnienia przepraszamy.
                                                                       mgr inż. Mariusz Mikrut
INFORMACJA
W miesiącu sierpniu rodzinne będzie wypłacane w dniach 27 sierpnia od godz.10:00 – 15:00, 
oraz 28 sierpnia od 8:30-14:00.

mgr Mariusz Jagódka - Kasjer
PRZYPOMNIENIE
PRZYPOMINA SIĘ O WYMIANIE KSIĄZECZKOWYCH DOWOÓD OSOBISTYCH, wniosek 
można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu. Do wniosku 
należy dołączyć 2 jednakowe zdjęcia, odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu 
małżeństwa.                                               Barbara  Madeja 
____________________________________________________________________________ 
         
    Adres do korespondencji:                                             Zespół redakcyjny:  
„Redakcja Kuriera Spytkowickiego”                          Mariusz Jagódka, Julian Obara, 
34-745 Spytkowice 26                                                    Barbara Madeja,  Mariusz Mikrut
                                                                                                  Ewa Cholewa, 
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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	     Przypomina się o obowiązku opłacenia należności za wywóz śmieci w aktualnie obowiązującej stawce 60  zł  przez osoby z gospodarstw nie posiadających  zawartych umów z firmami wywozowymi. 

