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NA OBCHODY „DNI SPYTKOWIC” 27-28 CZERWCA 2009r. 

27.06.2009r (sobota) 

PUCHAR WÓJTA W ROWERACH GÓRSKICH 

teren zawodów- stadion sportowy, rozpoczęcie od godz. 9:00 do ok. godz. 15:00 

- wyścig Australijski na, pętli o długości 1km 

*  jazda w strojach regionalnych o miano nojśwarniyjsego górala - góralki Spytkowic 

-wyścig na torze przeszkód o miano najsprawniejszego rowerzysty Spytkowic 

28.06.2009r (niedziela) 

Godzina 16:00 Plac przy Urzędzie Gminy 

Koncert orkiestry OSP 

Okolicznościowe Przemówienia 

Prezentacja Partnerskiej Gminy Blatnica (Słowacja) 

Występ Koła Gospodyń Wiejskich 

Występ zespołu regionalnego „Krzesani” 

Prezentacja młodych artystów ze Spytkowic wokaliści, zespoły i tancerze 

Zabawa taneczna 
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PUCHAR WÓJTA W ROWERACH GÓRSKICH 
Z OKAZJI DNI SPYTKOWIC 27.06.2009 

                  Dnia 27 czerwca (sobota)na boisku sportowym w Spytkowicach zostaną 
zapoczątkowane obchody DNI SPYTKOWIC coroczną imprezą sportowo - rekreacyjną. Zawody 
tego typu są organizowane od momentu powstania naszej gminy w Spytkowicach i mają na celu 
zakończyć na wesoło rok szkolny i równocześnie poprawić ducha sportowego wśród młodzieŜy i 
dorosłych poniewaŜ cała impreza jest traktowana w charakterze zabawy i koleŜeńskiego spotkania 
mieszkańców naszej gminy. Główne atrakcje to : 
-wyścig Australijski na, pętli o długości 1km,  
-jazda w strojach regionalnych o miano nojśwarniyjsego górala - góralki Spytkowic, -wyścig na 
torze przeszkód o miano najsprawniejszego rowerzysty Spytkowic. 
To cieszy Ŝe chcecie się poruszać na świeŜym powietrzu a tereny mamy ku temu wyśmienite. Więc 
nie pozostaje mi nic innego jak jeszcze raz zaprosić na 27 czerwca do wspólnej ZABAWY. Będą 
jeszcze inne atrakcje, przedział wiekowy startujących to od 2 do 100 lat z podziałem na 
odpowiednie grupy wiekowe. Początek zawodów godzina 9:00 – przewidywane zakończenie ok. 
godz. 15:00 

ZAPRASZAMY !!! 
STANISŁAW TRYBUŁA  

    

    

DIAMENTOWE I ZŁOTE GODYDIAMENTOWE I ZŁOTE GODYDIAMENTOWE I ZŁOTE GODYDIAMENTOWE I ZŁOTE GODY    

 

Urząd Stanu Cywilnego w Spytkowicach organizuje w dniu 28 czerwca 
2009r. Jubileusz – 50 - lecia poŜycia małŜeńskiego. Uroczystość poprzedzi 
msza święta odprawiona w tutejszym kościele o godz. 12:00, po czym Wójt 
Gminy zaprasza Jubilatów na wręczenie medali do restauracji „Maria 
Teresa”.    
Jubilaci którzy w tym roku obchodzą złote gody to: 
 

1. BACHÓRZ Franciszek i Bronisława 
2. MACH Józef i Władysława 
3. PIETRZAK Tadeusz i Anna 
4. RUSNAK Jan i Władysława 
5. RZESZÓTKO Andrzej i Franciszka 
6. SOSKA Józef i Czesława 
7. TRUTY Stanisław i Rozalia 
8. ZAGATA Władysław i Marianna 
9. ZAJĄC Franciszek i Anna 
10. ZAJAC Tadeusz i Marianna 

 
Natomiast Diamentowe Gody świętować będzie jedna para: 
 

1. MARAŃDA Marcin i Janina 
 

 Wójt Gminy oraz Kierownik Urzędu Stanu w Spytkowicach, Ŝyczy 
Wszystkim „Złotym Parom”, kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz radości 
 i satysfakcji z tego, co przez te pół wieku zbudowali trwając przy sobie 
zgodnie z przyrzeczeniem: w zdrowiu i w chorobie, w smutku i w radości 
 w bogactwie i w biedzie. 

 Jadwiga Wierzba  

    

 

2222    
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 V Puchar Szlaku Solnego o Puchar Wójta Gminy Spytkowice 2009 

Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia LZS w Kolarstwie 
Górskim 

JuŜ po raz piąty w naszej gminie będzie rozgrywany PUCHAR SZLAKU SOLNEGO o PUCHAR 
WÓJTA gm, SPYTKOWICE w KOLARSTWIE GÓRSKIM MTB. Impreza cykliczna ciesząca się coraz 

większą popularnością, startuje w niej ponad 250 kolarzy górskich z całej Polski i okolic. 
Podczas rozgrywanego Pucharu równorzędnie będą rozgrywane MISTRZOSTWA POLSKI 

KRAJOWEGO ZRZESZENIA LZS. PZKol postanowił tym razem przydzielić rozegranie mistrzostw  
w Spytkowicach, co w duŜej mierze podnosi prestiŜ całości pucharu rozgrywanego w naszej miejscowości. 

O miano mistrza będą rywalizować kolarze w gr. Juniorka Młodsza, Junior Młodszy, Juniorka, Junior, 
Orliczka, Orlik. Zawody mają na celu wyłonienie Mistrzów Zrzeszenia LZS, oraz wyłonienie Mistrzów XII 

Ogólnopolskich Igrzysk Zrzeszenia LZS. Jak równieŜ sprawdzenie poziomu wyszkolenia zawodników. Więc 
mili BIKERZY miejscowi i z okolic nie pozostało nic innego jak serdecznie Was ZAPROSIĆ na naszą trasę 
i popróbować swoich sił z zawodnikami przybyłymi z POLSKI, wynik jest waŜny ale sama rywalizacja czy 

start w nowym gronie zawodników jest swoistym przeŜyciem nawet dla amatora kolarstwa górskiego. A 
mamy ku temu okazje właśnie w Spytkowicach 05.07.2009. Zapraszam równieŜ grono kibiców na stadion i 

na trasy - będzie co oglądać, ci ludzie mają swój charakter "walka, strome podjazdy, zjazdy, technika, 
defekty, słabości i inne przeciwności losu " to czyni cały spektakl więc cały serial na weekend lipcowy, 

muzyka, bufet. Regulamin oraz inne informacje na temat zawodów - na stronie www.pucharszlakusolnego.pl  
Organizatorzy serdecznie dziękują za wsparcie finansowe imprezy:  

Bankowi Spółdzielczemu w Rabie WyŜnej oraz Firmie Panda 

Zapraszamy 
               STANISŁAW TRYBUŁA 

Orkiestra OSP we Lwowie 
 
W dniach 29 maja – 03 czerwca 
Orkiestra OSP Spytkowice 
uczestniczyła w uroczystościach 
Dnia Dziecka organizowanym 
dla polskich dzieci 
mieszkających we Lwowie na 
Ukrainie, szczególnie z bardzo 
biednych rodzin. Orkiestra 
została zaproszona przez 
Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP – Konsula 
Generalnego Ambasady Polskiej 
we Lwowie Pana Marcina 

Zieniewicza. Koncerty odbywały się 
przed Katedrą Polskiego Kościoła 
Katolickiego w centrum Lwowa oraz 
Operą Lwowska. RównieŜ  Orkiestra 
oprawą muzyczna uświetniła Mszę 
Świętą w tejŜe Katedrze gdzie 
spotkała się z ogromnym aplauzem 
mieszkających we Lwowie Polaków. 
Były łzy wzruszenia i gromkie 
oklaski jako podziękowanie. 
W Uroczystościach brała udział Pani 
Prezydentowa Maria Kaczyńska, 
która w wypowiedziach do mediów  
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równieŜ dziękowała Orkiestrze za udział i oprawę muzyczną uroczystości, szczególnie na 
Cmentarzu Historycznym Orląt Lwowskich. 
            W imieniu Orkiestry dziękuję Panu Wójtowi i Radzie  Gminy Spytkowice oraz Zarządowi 
OSP za wsparcie materialne, dzięki któremu mogliśmy uczestniczyć w tak zacnym celu i 
jednocześnie promować naszą Gminę.  

Twórca tego przedsięwzięcia a zarazem Kapelmistrz Orkiestry OSP Spytkowice. 
       Jacek Klinowski.          

Jacek Klinowski 
 

Z wizytą w Blatnicy na Słowacji 
 

W dniu 22 maja br. delegacja 
przedstawicieli z naszej gminy udała się z 
roboczą wizytą do naszego partnera na 
Słowacji – obecu Blatnica. Cel wizyty 
wiązał się ze złoŜeniem przez naszą gminę 
wniosku w ramach Programu Współpracy  
Transgranicznej RP-Republika Słowacka 
2007-2013 współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej. Chcemy 
bowiem ze słowackim partnerem 
zrealizować tzw. mikroprojekt, w ramach 
którego, jeszcze w tym roku, 
dofinansowane zostaną działania z obszaru 
kultury, promocji, sportu i ochrony 
środowiska. W trakcie wizyty podpisane 
zostało przez Wójta Franciszka Sidełko i Starostkę Ivicę Súkenikovą stosowne porozumienie 

wymagane przy składaniu wniosku. Blatnica jest 
naszym partnerem od 2006 roku. PołoŜona jest 
niedaleko miasta Martin w bardzo urokliwym 
zakątku. Na jej terenie znajduje się zamek 
obronny, kościoły: katolicki i ewangelicki, 
muzeum słynnego fotografika i filmowca Karola 
Plicku oraz filia Instytutu Botanicznego 
Uniwersytetu Bratysławskiego. Część Blatnicy 
znajduje się na terenie Słowackiego Parku 
Narodowego Wielka Fatra. Nasi słowaccy 
partnerzy odwiedzą nas w ramach zbliŜających 
Dni Spytkowic a zespół „Krzesani” uda się tam w 
dniu 21 czerwca zaprezentować swój dorobek 
artystyczny i promować naszą miejscowość. 

Artur Szyszkiewicz 
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