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DO  UDZIAŁU  
W  UROCZYSTOŚCIACH 

ORGANIZOWANYCH  Z  TEJ 
OKAZJI

                                                          WÓJT
        mgr Franciszek Sidełko
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Program obchodów "Dni Spytkowic" z okazji  

Jubileuszu X-Lecia Gminy Spytkowice

21.06.2008 Sobota
Boisko Sportowe

 9:00-14:00
-zawody rowerowe o Puchar Wójta Gminy

-wyścig w strojach góralskich
- jazda na jednym kole

 15:00 Msza Święta - poświęcenie sztandaru- Kościół Parafialny

22.06.2008 Niedziela
9:00 - 14:00  turniej piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy- sala 

gimnastyczna  przy
Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych

9:00 - 15:00 w budynku Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych
w ramach małopolskiego projektu "Mieć wyobraźnię miłosierdzia"
odbędzie się akcja poboru krwi we współpracy z terenową stacja 

krwiodawstwa 
w Nowym Targu

Plac przy remizie OSP
14:00  występ zespołów

"ZBYRCOKI"
"BLACK ROCK BROTHERS"
 17:00 - Koncert orkiestry OSP

- uroczyste otwarcie
-okolicznościowe przemówienia
- przekazanie sztandaru Gminy

-występ dzieci z Gminnego Przedszkola
“Stokrotka”

-program okolicznościowy przygotowany 
przez młodzież ze szkół gminnych 

- Koło Gospodyń Wiejskich
-zespół regionalny  "Krzesani"

- zabawa dla mieszkańców
przy muzyce zespołów

"BIESIADA" 
oraz

 "ALLE - GRO"
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Z życia Gminnego Przedszkola „Stokrotka”

Już kolejny raz na łamach naszego „Kuriera” pragniemy się z państwem podzielić istotnymi 
wydarzeniami z życia naszego przedszkola. 

I tak na przełomie kwietnia i maja przedstawiciele „zerówki” 
wzięli  udział  w  kolejnej  edycji  Podhalańskiego  Przeglądu 
Poezji  Patriotyczno – Religijnej  im. Katarzyny Kracik,  który 
odbył  się  w  Maniowach.  Przegląd  od  kilku  lat  nosi  imię 
Katarzyny Kracik, poetki i gawędziarki ze Spytkowic, która w 
ciągu  całego  swojego  życia  krzewiła  i  propagowała 
dziedzictwo kulturowe. Jest nam więc tym milej oznajmić, że 
znaleźliśmy  się  w  gronie  laureatów,  zajmując  I  miejsce  w 
naszej  kategorii  wiekowej.  W  nagrodę  zwycięzcy  zostali 
zaproszeni na uroczystość galową, po której odbył się wspólny 
rejs po Jeziorze Czorsztyńskim. 
Kolejnym istotnym wydarzeniem był udział grupy 5 – latków 
w  uroczystych  obchodach  kolejnej  rocznicy  uchwalenia 

Konstytucji  3  Maja.  Przedszkolaki  przygotowały  montaż  literacko  –  muzyczny.  Dzieci 
prezentowały wiersze przeplatane piosenkami. To bardzo 
istotne,  aby wyczulić  i  rozbudzić      w  nich  poczucie 
przynależności  i  miłości  do  Ojczyzny,  bo  to  oni  są  jej 
przyszłością i nadzieją. 

Ponadto wystąpiliśmy na „Majówce Pokoleń”, na 
której to nasze dzieci z grupy starszaków zaprezentowały 
szacownym jubilatom, krótką inscenizację z morałem pt. 
„Chore Kotki”. Wszyscy zebrani nagrodzili nas gromkimi 
brawami i zaprosili do wspólnego biesiadowania. Bardzo 
dziękujemy  za  to,  że  mogliśmy  swoją  obecnością 
uświetnić tak wyjątkową uroczystość. 

Na koniec chcemy się pochwalić wizytą w naszym 
przedszkolu  pana  Ryszarda  Klamerusa,  który 
poprowadził dla nas warsztaty plastyczne. Ta forma 
aktywności  wzbudziła  wśród   przedszkolaków  wiele  radości  i  zadowolenia.  Powstało  wiele 
ciekawych i oryginalnych prac.
                                                                              Anna Nieć

„LALKARZE” ze Spytkowic na XL Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy 
w Puławach

Grupa Teatralna „LALKARZE” działająca przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych 
w Spytkowicach już po raz drugi wzięła udział w Ogólnopolskich Puławskich Spotkaniach 
Lalkarzy. W tym roku odbyły się one w dniach 
29 maja – 1 czerwca. Zespół pod kierunkiem Anny i 
Jacka Krakowiaków w marcu br. wygrał Małopolski 
Przegląd Teatrów Lalkowych w Żabnie, zdobywając 
nagrody: Wielką Złotą Nagrodę Zająca Poziomki, 
nagrodę jury dziecięcego oraz nominację do 
ogólnopolskiego festiwalu. 
"LALKARZE" pokazali spektakl „Pierścień i róża” 
Williama M.Thackeray w reżyserii Anny i Jacka 
Krakowiaków, którzy są również autorami 
scenariusza i scenografii. 
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Muzykę skomponował Bogdan Szczepański (kompozytor, aranżer, autor wielu realizacji teatralnych 
zarówno w kraju jak i zagranicą.). W przedstawieniu grali uczniowie spytkowickiego gimnazjum: 
Ewelina Czerniawska, Joanna Dziur, Paulina Gołda, Małgorzata Kalemba, Rozalia Smętek, Piotr 
Zając i Dominik Żądło. 
Spektakl powstał w ramach warsztatów teatralnych programu „Przyjazna szkoła”.
W konkursie festiwalowym w Puławach wzięło udział 13 zespołów z całej Polski wybranych z 
ponad 300 zgłoszonych przedstawień. Spotkania Lalkarzy to jedyny projekt  w Polsce  i Europie, 
gdzie spotykają się teatry zawodowe z amatorskimi. Impreza odbyła się pod patronatem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta 
Puławy oraz Polskiego Ośrodka Międzynarodowej Unii Lalkarskiej UNIMA. 

Zespół ze Spytkowic był jedynym przedstawicielem województwa małopolskiego. Swoje 
spektakle pokazali również teatry z Białegostoku, Lublina, Łomży, Słupska, Torunia oraz Brześcia 
(Białoruś).

Głównym  sponsorem wyjazdu grupy teatralnej jest PGNiG Gazownia Krakowska.
Wyniki i przebieg konkursu opiszemy w następnym wydaniu Kuriera(red.).

Anna Krakowiak  Anna Krakowiak    

KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Spytkowicach informuje, iż osoby, które znajdują się w 
trudnej sytuacji materialno-bytowej z powodu:

1. sieroctwa
2. bezdomności
3. bezrobocia 
4. niepełnosprawności
5. długotrwałej lub ciężkiej choroby
6. przemocy w rodzinie
7. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
9. bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
10.braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe 

placówki opiekuńczo-wychowawcze
11.trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
12.trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
13.alkoholizmu lub narkomanii
14.zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
15.klęski żywiołowej i ekologicznej

których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł (w przypadku osoby samotnie 
gospodarującej – 477 zł) mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w tutejszym Ośrodku Pomocy 
Społecznej.

W tym celu należy złożyć wniosek  w GOPS (szczegółowe informacje można uzyskać pod 
numerem tel. 018 26 88 582).

____________________________________________________________________ 
 Adres  do  korespondencji:                               Zespół  redakcyjny: 
„Redakcja  Kuriera  Spytkowickiego”                 Mariusz  Jagódka Julian  Obara, 
34-745 Spytkowice 26                  Anna Krakowiak, Anna  Nieć 
 E-mail: kurierspytkowicki@spytkowice.pl                                
Redakcja  zastrzega  sobie  prawo do skracania,  rozdzielania  artykułów i  ogłoszeń  na 
kolejne numery „Kuriera”.                     Zapraszamy na stronę internetową  www.spytkowice.pl
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