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„W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy” 
 

 
Wszystkim mieszkańcom 

 Gminy Spytkowice 

 z okazji Świąt  

Wielkanocnych życzenia  

zdrowia, pogody ducha,  

radosnych spotkań  

w gronie rodziny i przyjaciół,  

otwarcia na potrzeby innych,  

tworzenia zgody i pokoju w środowiskach, 

w których żyjemy  

Życzy Wójt Gminy,  
Rada Gminy 

oraz 
Pracownicy  

Urzędu Gminy  
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Stan i perspektywy finansowe naszej Gminy 
 

 Uchwalony w dniu 30 stycznia 2012 r. uchwałą budżetową nr XIV/71/2012 Rady Gminy 
Spytkowice budżet na rok 2012 zakłada po stronie dochodów kwotę 12.320.711,26 zł, a po stronie 
wydatków kwotę 16.329.568,76 zł. 
 Tak przyjęte na bieżący rok kwoty zakładają, iż na koniec tego roku podstawowe relacje czy 
też progi długu publicznego gminy będą wynosiły odpowiednio 8,74% i 34,88% na możliwe 
ustawowo określone w art. 169 i 171 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15% i 60%.  
Jak z powyższego wynika wykazane wyżej wskaźniki zadłużenia są na bezpiecznym poziomie, co 
znalazło wyraz w pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie 
przesłanego projektu uchwały i prognozy długu. 
 W ramach tak uchwalonych kwot wydatków w bieżącym roku spośród najważniejszych 
spraw zamierzamy przeprowadzić: 

• przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku na potrzeby „Centrum Kultury” w ramach 
unijnego programu PROW na co otrzymaliśmy przyznane środki unijne plus zabezpieczony 
własny udział finansowy gminy i mamy podpisaną umowę o dofinansowaniu. Jesteśmy już 
po wynikach ogłoszonego przetargu, a całość zadania zamierzamy zakończyć do 30 
września tego roku 

• przy Zespole Szkół „ Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniami nową bramą 
wjazdową” również w ramach PROW oś LEADER na co posiadamy właściwy projekt 
 i promesę przyznania środków unijnych. Całość zamierzamy wykonać w miesiącach 
przerwy wakacyjnej 

• rozpoczniemy w tym roku w ramach PROW działanie – Podstawowe usługi dla  gospodarki 
i ludności wiejskiej – I etap rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji 
sanitarnej (kolektory A,B,C,D) co ma dać gminie podstawę i możliwość dalszej rozbudowy 
kanalizacji sanitarnej w górnej części Spytkowic. Jest to inwestycja  kilkumilionowa i być 
może uda się ją zakończyć jeszcze w bieżącym roku. 

Oprócz tych głównych zadań na ten rok, jak co roku i w tym też, w ramach usuwania skutków 
powodzi z lat poprzednich chcemy położyć asfalt na pięciu drogach gminnych, które 
zatwierdzone zostały do dofinansowania przez Urząd Wojewódzki w Krakowie. 
 Jeżeli będzie w II półroczu przydział drugiej transzy tych środków pomocowych to 
będziemy o nie występować i być może uda się przeprowadzić modernizację kolejnych dróg 
gminnych. 
 W ramach programu Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie – dofinansowania 
modernizacji i remontów remiz strażackich OSP chcemy i wystąpiliśmy z wnioskiem 
o dofinansowanie zmiany ogrzewania z tradycyjnego na gazowe w naszej remizie. 
 Są to najważniejsze w bieżącym roku zadania stojące przed naszym Urzędem do realizacji  
w ramach tych wszystkich wynikających z zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego 
nałożonych obowiązującym w tym zakresie prawem. 
 Myślę, iż na koniec i tego roku budżetowego uda nam się – o co zawsze zabiegałem starania 
pozyskać dodatkowe dochody, co pozwoli nie tylko na lepsze zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców, ale również i na zmniejszenie obciążeń kredytowych a tym samym i redukcji 
długu publicznego gminy. 

Franciszek Sidełko 

Puchar Wójta 

Dnia 29 lutego 2012 roku o godzinie 9:00 rozpoczął  się XII Puchar Wójta Spytkowic  
w narciarstwie Alpejskim. Kolejny raz gminne zawody narciarskie  dla wszystkich  mieszkańców 
gminy  zorganizowano na stoku „Beskid” w Spytkowicach. 
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Formalnego otwarcia zawodów dokonał wójt 
Spytkowic Pan Franciszek Sidełko. 
       W sportowej rywalizacji udział wzięli 
uczniowie trzech szkół podstawowych ( SP 
1, SP 2, SP 3), przedszkola gminnego oraz 
dorośli mieszkańcy Spytkowic, razem  113 
zawodniczek 
i zawodników. 

Najlepsi zawodnicy otrzymali następujące nagrody:  za 
miejsca pierwsze w każdej kategorii startowej  „Puchar 
Wójta”, za miejsca od pierwszego do trzeciego medale, za 
miejsca od pierwszego do szóstego  dyplomy. 

Nagrody dla zwycięzców wręczali: wójt Franciszek Sidełko, 
Vice przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Stachura, pani 
Danuta Zawiłowicz - dyrektor ZSP-G 
 w Spytkowicach, pan Stanisław Majchrowicz – właściciel 
kompleksu sportowego „Beskid”,  radny powiatowy pan 
Jacek Klinowski.  Przy organizacji zawodów pracowali  
nauczyciele Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych  
w Spytkowicach: mgr Leszek Smęt, mgr Bogusław 
Gumuliński, mgr Łukasz Łoboda, mgr Andrzej Sabara. 

Przygotowaniem tras slalomu giganta oraz elektronicznym pomiarem czasu  zajmowali się 
pracownicy CSiR „Beskid” : pan Stanisław Trybuła – sędzia narciarski, Rafał Karpiel, Robert 
Rapacz, Szymon Trybuła.  W biurze zawodów pracowały uczennice Gimnazjum w Spytkowicach. 
 
Leszek Smęt 

 
 
Kim jesteśmy? 
 
 Być może mieszkańcom Spytkowic obiła się już o uszy ta nazwa. W zeszłym roku nasze starsze 
koleżanki brały udział w III edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego ,,Drugie życie elektrośmieci”, 
a teraz my – uczennice klas drugich Gimnazjum przejęłyśmy od nich pałeczkę i bierzemy udział w IV edycji 
tego konkursu. Po pierwszym etapie zajmujemy II miejsce w kraju.  Jesteśmy zespołem bardzo wesołych,  
ambitnych i oddanych działaniom na rzecz ochrony środowiska dziewcząt : Zofia Dziur  (IIb), Patrycja 
Brandys (IIa), Aleksandra Rapacz (IIb), Izabela Kulka (IIc) – kapitan zespołu, Patrycja Smółka (IIc), Rozalia 
Kapuściak  (IIb), Anna Krupa (IIa), Faustyna Kuranda (IIc),  Adriana Bielak (IIb), Sylwia Dziur (IIb)  oraz 
nasz  wspaniały opiekun pani mgr Katarzyna Folwarska 

 
Czym się zajmujemy? 
             W ostatnich latach technologia znacznie się rozwinęła i ludzie mają coraz więcej zużytych sprzętów 
elektrycznych i elektronicznych (ZSEE), a także zużytych baterii, którymi były zasilane. Nieświadomi 
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zagrożenia wyrzucają je w pozornie ,,niewidoczne” miejsca, takie jak lasy, rzeki, dzikie wysypiska, czy 
pojemniki z innymi odpadami.  Nie wiedzą jednak jakie niosą zagrożenia, zawarte w nich metale ciężkie 
oraz związki chemiczne nie tylko dla środowiska przyrodniczego, ale i dla nich samych. Tym problemem 
zainteresowali się organizatorzy konkursu ,,Drugie życie elektrośmieci”,  Europejska Platforma Recyklingu 
Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA. oraz ERP Batteries Poland Sp.  
z o.o. jak również koordynator czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu  Fundacja Zielony Horyzont. 
EKOSPYTKI po raz kolejny włączyły się do ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej, której 
celem jest podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego 
postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zużytymi bateriami oraz zwiększenie 
poziomu zbiórki tego sprzętu.  
 
Kto wspiera nasze działania konkursowe? 
Nasz sukces to zasługa wielu osób. Już teraz składamy podziękowania na ręce pani Dyrektor         
mgr Danuty Zawłowicz i kierujemy niskie ukłony w kierunku naszej opiekunki mgr Katarzyny Folwarskiej. 
Dziękujemy sponsorom naszych nagród konkursowych: Wójtowi Gminy mgr Franiszkowi Sidełko, pani 
prezes Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej Halinie Szewczyk. Wszystkim pomagającym nam 
Pracownikom Urzędu Gminy w Spytkowicach. I oczywiście Wam Mieszkańcy Spytkowic i Uczniowie 
Szkół za wszystkie powierzone nam elektroodpady i zużyte baterie, które nieodpłatnie oddamy do recyklingu 
 
Kiedy i jak zbieramy elektro śmieci i zużyte baterie? 
 Na terenie placówek oświatowych i sklepów na terenie Spytkowic zorganizowałyśmy punkty zbiórki 
zużytych baterii.  
Organizujemy również szkolne konkursy, loteriady promujące zbiórkę. 
Chcemy, aby jak najwięcej Spytkowian miało możliwość oddania elektrośmieci, stąd kolejną naszą 
inicjatyw ą będzie zorganizowanie 21 kwietnia 2012r.  punktów zbiórki elektrogratów na terenie całej 
miejscowości. 
 

Patrycja Smółka, uczennica klasy IIc Gimnazjum w Spytkowicach 

Konkurs na 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:  07.04.20012r. WIELKA SOBOTA po święceniu pokarmów o godz. 10.00 na 
placu przy ko ściele parafialnym.  
 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 konkurs ie nie mo że 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 
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