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Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,  
pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego,  
wiosennego nastroju,  
serdecznych spotkań  
w gronie rodziny i wśród przyjaciół  
oraz Wesołego Alleluja! 
 

Życzą 
 
Przewodnicząca Rady                 Wójt Gminy                                                     

 

   Barbara Dziur                  Franciszek Sidełko 
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DODATKOWE ZATOKI AUTOBUSOWE 
 

 W związku z powtarzającymi się interwencjami i wątpliwościami odnośnie budowy dodatkowych 
zatok autobusowych informuję, iż z pisemną prośbą w sprawie konieczności budowy 5 a nie 2 zatok o które 
domagali się mieszkańcy przy drodze krajowej nr 7 wystąpiłem do GDDKiA w Krakowie Obwód w Nowym 
Targu w dniu 4 lutego 2011 . Po odbytej w tej sprawie wizji lokalnej na drodze krajowej w dniu 2.03.2011 
która miała na celu ostateczne wyznaczenie miejsc lokalizacji zatok autobusowych i otrzymaniu pisemnego 
protokołu zatwierdzającego poszczególne lokalizacje pismem z dnia 18.03.2011 nr IK.7020-04-2-2011 
wystąpiłem do zarządcy drogi z kolejnym wnioskiem o przygotowanie , zawarcie i podpisanie porozumienia 
na bezpłatne użyczenie terenu pod przyszłe zatoki. 
 Dopiero po podpisaniu porozumienia gmina będzie mogła przystąpić do projektowania 5 zatok 
autobusowych a zarządca drogi do wyznaczenia na drodze tymczasowych miejsc postojowych do czego 
zobowiązał się podczas prowadzonych wcześniej ustaleń. 
 Porozumienie jakie zostanie zawarte ma obejmować również przygotowanie projektu pod przyszłą 
budowę przejścia dla pieszych pomiędzy przystankami Spytkowice – Brzeg. 
 Ponadto informuję iż zgodnie z moją sugestią i dokonanymi w 2010 r. ustaleniami Generalna 
Dyrekcja Dróg jako zarządca drogi krajowej przystąpiła do wykonania 3 dodatkowych przejść dla pieszych. 
 

Wójt Gminy 
mgr Franciszek Sidełko 

 
 

SPRAWOZDANIE XI PUCHAR WÓJTA GMINY SPYTKOWICE  
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 

23 lutego 2011 roku o godzinie 9:00  wójt gminy Spytkowice,  Franciszek Sidełko dokonał otwarcia 
jedenastych zawodów  w narciarstwie 
alpejskim  o „Puchar Wójta Gminy 
Spytkowice”. 
           Wśród zaproszonych na otwarcie 
zawodów byli przewodniczący Rady  Gminy 
Spytkowice pani  Barbara Dziur pani Danuta 
Zawiłowicz dyrektor Zespołu Szkół 
Podstawowo - Gimnazjalnych , pan Stanisław 
Majchrowicz, właściciel Centrum Sportowo 
Rekreacyjnego „Beskid”. 
Przy pięknej słonecznej pogodzie na starcie 
zawodów stawili się uczniowie spytkowickich 
szkół: SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3,  uczniowie 
Gimnazjum, przedszkolaki z gminnego 
przedszkola „Stokrotka” oraz  dorośli 
narciarze ze Spytkowic. 
             Zawody rozpoczęły się  startem 
najmłodszej grupy narciarzy o godz. 9:30 , 
rywalizacja w grupie przedszkolaków i uczniów szkół  podstawowych zakończyła się ok. 12:15 uroczystym 
wręczeniem pucharów, medali i dyplomów dla najszybszych zawodników. 
             Nagrody wręczał wójt gminy Spytkowice, właściciel CSiR „Beskid” , dyrektor ZSzP-G i 
przewodniczący rady gminy. Następnie rozegrano zawody dla uczniów gimnazjum oraz dwóch grup  
„open”, tj. do 30 roku życia  i powyżej. Najszybszy narciarz na trasie slalomu otrzymał deskę 
snowboardową ufundowaną przez firmę Pepsi. W grupie przedszkolaków każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy medal za udział w zawodach narciarskich. 
              Za zdobycie miejsca od 1 do 6, zawodnicy otrzymali dyplomy, za miejsca od 1 do 3 medale a za 
zwycięstwo w każdej z grup wiekowych „Puchar Wójta Spytkowic”. Dodatkowo  zwycięscy z grupy 
gimnazjum otrzymali nagrody rzeczowe w postaci sportowych plecaków. Zawody zgromadziły na stoku 
„Beskid” 113 startujących zawodników  z terenu gminy Spytkowice, rywalizacja przebiegała sprawnie i w 
bardzo miłej sportowej atmosferze. 
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               Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali ratownicy z podhalańskiej grupy GOPR  oraz pani 
Małgorzata Soska –  dyplomowana pielęgniarka. 
             Trasę slalomu oraz elektroniczny pomiar czasu udostępnił pan Stanisław Majchrowicz – 
CSiR"Beskid". Ustawienie trasy slalomu, sędzia startowy - pan Stanisław Trybuła -  CSiR „Beskid” 
             Nagrody dla zwycięzców ufundował Samorząd Gminy Spytkowice. 
Organizację zawodów zapewnili  nauczyciele Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w 
Spytkowicach: 
Łukasz Łoboda – sędzia zawodów 
Leszek Smęt -  sędzia zawodów 
Bogusław Gumuliński – sędzia główny zawodów 
           Żegnając  serdecznie uczestników tegorocznej imprezy  organizatorzy zaprosili   wszystkich narciarzy 
do udziału  w XII zawodach o „Puchar Wójta Spytkowic” - to już za rok. 
          Stanisław Trybuła 

 
Konkurs na najpiękniejszy koszyczek Wielkanocny 

 
Regulamin konkursu na : Nojpiyknijso kosołka ze świynconkom wielkanocnom 
  
Celem konkursu jest podtrzymywanie i przekazywanie tradycji przygotowania i święcenia tradycyjnego 
koszyka wielkanocnego. 
  
Czas i miejsce:  23.04.20011r WIELKA SOBOTA po święceniu pokarmów o godz. 10.00 na placu 
przykościelnym. 
  
Patronat: Wójt Gminy Spytkowice 
  
Organizator: Związek Podhalan Oddział Spytkowice 
  
Nagrody: I, II, III miejsce i 20 wyróżnień, każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom. 
Zdobywca pierwszego miejsca w zeszłorocznym konkursie nie może zająć pierwszego miejsca w 
tegorocznym konkursie. 
  
Komisja zwracać będzie uwagę na obecność wszystkich tradycyjnych pokarmów, wygląd i wystrój 
koszyczka, tradycyjne techniki zdobienia pisanek, pokarmy własnego wyrobu. 
Zgodnie z tradycją kosołka powinna być wiklinowa przyozdobiona mirtem, bukszpanem, żywymi 
kwiatami....i zawierać chleb, sól, wodę święconą, pisanki, baranka...  
A co jeszcze? zapytajcie i poradźcie się waszych babć! 
                                                                                                                                                   Beata Rzeszótko 

I N F O R M A C J A  

Informuje się , że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony w okresie od 
dnia 1 kwietnia 2011r. do dnia 30 czerwca 2011r. według stanu na dzień 31 marca 2011r. , godz.24.00. 

• od 1 kwietnia do 16 czerwca będzie to tzw. samospis internetowy , z którego mogą skorzystać 
wszyscy za pomocą strony internetowej : www.stat.gov.pl lub www.spis.gov.pl 

• od 8 kwietnia do 30 czerwca , spis mogą przeprowadzać telefonicznie ankieterzy GUS 
• w tym samym czasie bezpośrednie wywiady na terenie Spytkowice przeprowadzą rachmistrzowie , 

tj.  Anna GOŁDA oraz Alicja KASZA  
W związku z powyższym , że udział w spisie jest obowiązkowy , udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze 
stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne (kara 
grzywny ) przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej. 

 mgr Franciszek Sidełko 
Gminny Komisarz Spisowy 
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OGŁOSZENIE 

 Osoby które zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej a nie podpisywały umowy na 
odprowadzanie ścieków proszę aby zgłaszały się do pokoju nr 8 w celu ich podpisania. 

 Apelujemy po raz kolejny aby użytkownicy sieci kanalizacji sanitarnej użytkowali ją w sposób 
prawidłowy zapewniający bezawaryjność a nie wrzucali jak to się już powtarza po raz kolejny różnego 
rodzaju szmat, ścierek, czy też dziecięcych chusteczek „pampersów”. 

 

INFORMACJA  

Osoby które nie korzystają z usług firmy ASA wywożącej śmieci  i nie wpłaciły w Urzędzie 
należności za wywóz śmieci za poprzednie lata proszone są o jak najszybszą zapłatę tych zaległości bowiem 
urząd będzie występował do urzędu skarbowego o egzekucyjne ich ściągnięcie co narazi te osoby na 
dodatkowe koszty egzekucyjne. 

Terminy wywozu śmieci 

 20 kwietnia, 4 i 18 maja, 1 i 15 czerwca, 6 i 20 lipca, 3 i 17 sierpień, 7 i 21 wrzesień, 5 i 12 październik, 
3 i 17 listopad, 7 i 21 grudzień. 

Termin wywozu śmieci to 1 i 3 środa miesiąca i tylko wtedy prosimy o ich wystawianie najwcześniej 
wieczorem przed dniem przejazdu śmieciarki.  

 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 
informuje, że od stycznia 2011 r.  
 
PUNKTU INFORMACJI WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB DOTKNI ĘTYCH PRZEMOC Ą W 
RODZINIE działa wg następującego harmonogramu 
Dyżury pracowników socjalnych: 
Poniedziałek: od 15.00 do 17.00  
Środa: od 9.00 do 11.00  
 
Dyżur Radcy Prawnego:  
piątek: 16.00 do 17.00 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Społecznej tel. 18 26 88 582  
 
Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać pomoc w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia” pod numerem telefonu 801 12 00 02 , który działa całodobowo . 
 

Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

mgr Ewa Cholewa 
 
Adres do korespondencji:                                                                Zespół redakcyjny:                                                                                                           
„Redakcja Kuriera Spytkowickiego”                  mgr Mariusz Jagódka – Koordynator, Redaktor Naczelny,                                                                                                                                 
34-745 Spytkowice 26                                           Julian Obara – członek zespołu  redakcyjnego 
 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 


