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Zaproszenie na dożynki 2008
Wójt Gminy i Rada Gminy Spytkowice 
serdecznie zapraszają mieszkańców 

na Mszę  Świętą  Dożynkową 
w niedzielę 14 września o godzinie 17:00. 

Po Mszy Świętej przekazanie wieńca 
dożynkowego oraz występ Koła Gospodyń 
Wiejskich nastąpi w salce parafialnej przy 

plebanii .

Dni   Spytkowic
Tegoroczne Dni Spytkowic przypadły w 10 
rocznicę powstania gminy Spytkowice
i  zostały  zdominowane  akcentami 
upamiętniającymi  tą  rocznice.  Obchody 
rozpoczęły  się  w  sobotę   21  czerwca 
uroczystą Mszą Świętą na której dokonano 
poświęcenia sztandaru gminy. Sztandar do 
Kościoła  wprowadzał  poczet  sztandarowy 
złożony z przedstawicieli Rady Sołeckiej w 
składzie   Władysław  Rzeszótko,  Andrzej 
Łukaszka i Władysław Kudzia, samego zaś 
aktu  poświecenia  dokonał  Ksiądz  Jerzy 
Biernat. 
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Po  poświęceniu  nastąpił  przemarsz  pocztów 
sztandarowych   przy  akompaniamencie  orkiestry 
OSP do sali  w restauracji  Maria  Teresa gdzie po 
przywitaniu  przez  Wójta  przybyłych  gości  wśród 
których byli posłowie A. Gut-Mostowy i E. Siarka 
nastąpiło przekazanie sztandaru Przewodniczącemu 
Rady Gminy a następnie Wójtowi, który przekazał 
go  pocztowi  sztandarowemu  składającemu  się  z 
radnych: Marka Trybuły,  Kazimierza Blańdy oraz 
Roberta Trybuły.  Po przekazaniu sztandaru Radni 
złożyli  uroczyste  ślubowanie.  Następnie 
przystąpiono  do  uroczystego  wbicia  gwoździ 
pamiątkowych  do  specjalnej  tablicy  przez  osoby 
które  przyczyniły  się  do  wykonania  sztandaru 
poprzez  wsparcie  finansowe.  W  dalszej  części 
uroczystości  wójt  gminy  Pan  Franciszek  Sidełko 
wręczył  odznaczenia  „Za  zasługi  dla  Gminy 
Spytkowice”  osobom  instytucjom  oraz 

organizacjom,  które  swoja  działalnością  przyczyniły  się  do  powstania  i  rozwoju  gminy  oraz 
promują naszą gminę na zewnątrz.

I tak medale pamiątkowe otrzymali:

Krzysztof Bolek
Józefa Cholewa
Maria  Faber
Anna i Jacek  Krakowiakowie
Roman Latoń
Ryszard  Papanek
Józef  Różański
Władysław Rzeszótko
Edward Siarka
Jan Siepak
Kazimierz  Surówka
Marek  Wierzba
s. Paulina Wilkoń
Lucjan  Załaziński
Stanisław Trybuła

Kom plek s  „B E S KID ”
B ank  S p ó łd z i e l czy  w  R ab ie   Wy żn e j
Gmina Szemud
Firma „KABANOS”
Orkiestra OSP
Firma „PANDA”
Firma „PAFEX”
Firma „REDOX”
Skup  i  Sprzedaż  Surowców  Wtórnych  oraz 
Odpadów Poprodukcyjnych Stefana Łukaszki
Zakład Stolarski Marii i Stanisława Ziobro
Zes p ó ł  r eg ion a lny  „Kr zes an i”
Zrzes zen i e  Kas zu b s k o  Pom ors k iego 
Od d zia ł  Gm in ny  w S zem u d zie

    Po uroczystości wręczenia odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście, składając władzom 
gminy i jej mieszkańcom gratulacje z okazji jubileuszu 10-lecia oraz nadania sztandaru. Głos 
zabrali min. przedstawiciele zaprzyjaźnionej gminy Szemud, Krzysztof Faber, Roman Latoń, 
Edward Siarka a na zakończenie tej części uroczystości wystąpił z krótkim okolicznościowym 
programem kabaret „Truteń”. 

Niedzielna część obchodów Dni Spytkowic rozpoczęła się od przemówienia Wójta i 
prezentacji sztandaru gminy przez poczet sztandarowy, następnie wystąpiła orkiestra OSP pod 
dyrekcją kapelmistrza Jacka Klinowskiego. Po koncercie nastąpiło wręczenie statuetki „ Zasłużony 
dla Spytkowic” Panu Stanisławowi Kracikowi, która została Mu przyznana za jego wkład i 
zaangażowanie przy reaktywowaniu gminy oraz za całokształt jego działalności promującej 
Spytkowice. Po wręczeniu statuetki i okolicznościowych przemówieniach nastąpiła część 
artystyczna w której wystąpiły dzieci i młodzież, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Góralski zespół 
regionalny „Krzesani”z okolicznościowymi programami. Po zakończeniu części artystycznej 
mieszkańcy bawili się przy muzyce zespołu „Biesiada”.
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Tradycyjnie już Dni Spytkowic posiadały również akcenty sportowe, i tak w sobotę 

rozegrano zawody rowerowe o Puchar Wójta, których wyniki przedstawiają się następująco: 
Kategoria  do 6 lat                                                                    Kategoria  7-8 lat
       1.Bartłomiej Jażdrzewski                       1.Hubert Borzęcki               1.Patrycja Paff                 
       2.Piotr Skawiniak
       3.Bartłomiej Trzop  

               Kategoria  9-10 lat                                                        Kategoria   11-12 lat                    
1. Szymon Domalik         1.Klaudia Paff                  1.Mateusz Pluta              1.Gabriela Komperda 
2.Przemysław Paff           2.Izabela Czerniawska     2.Krystian Wojtasiak
3.Atrur  Żądło
         Kategoria  GIMNAZJUM 1,2,3                                         Kategoria    17-35 lat
1.Dominik Czerniawski        1.Aleksandra Pluta          1.Tomasz Mach                 1.Anna Trybuła
2.Tomasz Skawiniak             1.Justyna Trybuła            2.Mateusz Czerniawski
3.Bartłomiej Domalik                                                    3.Dawid Czerniawski                                  
                                                 Kategoria   36-100 lat
1.Jan Trybuła                                          1.Agata Czerniawska
2.Stanisław Trybuła                                2.Zofia Gwiazdoń
3.Wiesław Czerniawski
Podczas tych zawodów rozegrano również pierwsze wyścigi rowerów górskich  w strojach 
regionalnych w których laureatami zostali:
        Kategoria   2-8 lat                                                          Kategoria     9-12 lat
1.Piotr Skawiniak           1.Patrycja Paff             1.Mateusz Pluta               1.Gabriela Komperda
2.Bartłomiej Trzop                                              2.Patryk Borzęcki

         

Kategoria 13-30 lat                                                    Kategoria 30-100 lat
1.Szczepan Sutor           1.Anna Trybuła                 1.Stanisław Trybuła           1.Anna Trzop
2.Tomasz Skawiniak      2.Aleksandra Pluta           2.Stanisław Sutor               2.Zofia Gwiazdoń
3.Marcin Trzop              3.Monika Trzop                3.Józef Łukaszka
4.Krzysztof Kosek         3. Justyna Trybuła            4.Wiesław Czerniawski 
5.Szymon Trybuła
6.Bartłomiej Trybuła

JAZDA NA JEDNYM KOLE
1.Bartłomiej Trybuła 
1.Aleksandra Pluta
2.Szymon Trybuła
3.Marcin Trzop
4.Adrian Rzeszótko
5.Michał Żołnierczyk
6.Grzegorz Lubiński
W niedzielę 22.06.br odbył się turniej piłki 
siatkowej o Puchar Wójta z okazji 10-lecia 
gminy w którym udział wzięły cztery zespoły, 
które zajęły następujące miejsca:
1.Podwilk
2.Raba Wyżna
3.Spytkowice I
4.Spytkowice UG 

Julian Obara, Stanisław Trybuła
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Międzygminne zawody sportowo - pożarnicze

W niedziele 17 sierpnia br, odbyły się coroczne 
międzygminne Zawody Sportowo Pożarnicze w których 

reprezentacja OSP Spytkowice zdobyła zaszczytne 
pierwsze miejsce w kategorii seniorów.
W zawodach, które  w tym roku odbyły się w 

Skawie startowało  8 drużyn męskich, 2 kobiece oraz 
4 młodzieżowe z terenu Gminy Raba Wyżna i Spytkowice.

W imprezie oprócz Wójtów Gmin był również 
obecny Poseł na Sejm Pan Edward Siarka.

Remonty w szkołach
Na tegoroczne inwestycje i remonty w okresie ferii letnich w szkołach przez nią prowadzonych 
Gmina Spytkowice wydała przeszło 102 tys. zł.

Po zakończeniu roku szkolnego od razu zabrano się za remonty w Szkole Podstawowej 
Nr 2. W trzech salach lekcyjnych wymieniono tam wykładzinę podłogową, wymalowano ściany i 
sufity w czterech salach lekcyjnych, częściowo wymieniono instalację elektryczną w budynku 
szkoły, a także wymieniono dwoje drzwi wejściowych. Łączny koszt prac remontowych 
wykonanych w szkole wyniósł 29.433 zł.

Zakończono trwające od połowy lipca prace remontowe w Zespole Szkół Podstawowo-
Gimnazjalnych. W budynku szkoły wymieniono grzejniki c.o. (w przyziemiu i na parterze) i 
założono nowe drzwi w pięciu salach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim i łazience na parterze. 
Ponadto na korytarzu na parterze zerwano ze ścian boazerię i odnowiono (wyszpachlowano i 
pomalowano) ściany i sufity w czterech salach lekcyjnych i na korytarzu na parterze oraz na 
świetlicy dla uczniów dojeżdżających. Wymieniono również zbiornik hydroforowy w piwnicy 
budynku. Łączny koszt wszystkich prac wykonanych w tejże szkole wyniósł 35.062 zł.

Rozpoczęte zostały również mające potrwać kilka dni prace remontowe w Szkole 
Podstawowej Nr 3. Obejmą one wymianę stolarki okiennej (w przyziemiu i na parterze) oraz drzwi 
wejściowych w budynku szkoły, a ich planowany koszt to ok. 37.600 zł.

Wszystkie prace zaplanowane na okres wakacyjny zostaną wykonane w terminie tak, aby na 
dzień 1 września placówki oświatowe gotowe były na przyjęcie uczniów rozpoczynających nowy 
rok szkolny. 

Na remonty bieżące w placówkach oświatowych Gmina Spytkowice otrzymała 
dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 11.589 zł, zaś pozostała część 
kosztów prowadzonych prac remontowych pokryta zostanie ze środków własnych. Kwota 
dofinansowania jest bardzo niska, podobnie jak wysokość przyznanej dotacji  dla gminy z 
przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 
socjalnym (stypendia szkolne). Przy ok. 200 wnioskach kwalifikujących się do przyznania pomocy 
otrzymana dotacja na okres styczeń-czerwiec 2008 r. wyniosła 4.601 zł i nie została ona zwiększona 
mimo naszych pisemnych wystąpień w tej sprawie.

    Barbara Kowalczyk
____________________________________________________________________ 
 Adres  do  korespondencji:                               Zespół  redakcyjny: 
„Redakcja  Kuriera  Spytkowickiego”                 Mariusz  Jagódka Julian  Obara, 
34-745 Spytkowice 26                           Kowalczyk Barbara 
 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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http://www.spytkowice.pl/

