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WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PALM WIELKANOCNYH
W dniu 20.03.2005r, odbył się doroczny Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych
podczas którego komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
Kategoria palm małych:

1.Klaudia Walek
1. Konrad Żądło
2. Joanna Kołodziejczyk
2. Marcin Żmuda, Michał Żmuda
3. Aleksandra Pluta
3. Katarzyna Kołodziejczyk 3. Dorota
Bogdał
Wyróżnienia: Łukasz Żmuda
Maciej Brandys

Kategoria palm średnich:

1.Konrad Palarczyk
2. Michał Bogdał

1. Artur Żądło
2. Natalia Załazińska, Kinga Załazińska

Komisja biorąc pod uwagę dużą ilość palm średnich oraz ich pracochłonność
wykonania, postanowiła utworzyć dla nich oddzielną kategorię , w której komisja
wyłoniła następujących laureatów :

1. Karol Kalemba
2. Łukasz Żmuda
3. Bartłomiej Smętek

1. Ewelina Wróbel
2. Marcin Garbacz, Paweł Garbacz
3. Joanna Dziwisz, Anna Dziwisz

Kategoria palm dużych:

1.Rozalia Bachula, Katarzyna Golba, Przemysław Golba
2.Rafał Węglarczyk
3.Grzegorz Wróbel, Przemysław Wróbel
Nagroda specjalna Wójta :

Konrad Żądło

Karol Kalemba
Nagroda specjalna Przewodniczącej Komisji Kultury: Klaudia Walek
Nagroda specjalna Przewodniczącego Rady Gminy :

Wręczenie nagród -w dniu 31.03.br. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Spytkowice
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ZAPROSZENIE
na XXXI zwyczajną sesję Rady Gminy w Spytkowicach
w dniu 30 marzec 2005 r. /środa/ o godz. 1330
w sali obrad Urzędu Gminy w Spytkowicach. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, która odbyła się w dniu
28 lutego 2005 roku.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Spytkowice za rok
2004.
7. Sprawozdanie Pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych za rok
2004.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu
należności pieniężnych ,do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa
oraz udzielenia innych ulg w spłaceniu tych należności, a także wskazania organów do tego
uprawnionych.
b)Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
c)Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Spytkowice na rok 2005.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
10.Wolne wnioski i zakończenie sesji.
Przewodniczący
Rady
Józef Kościelniak

Podsumowanie sezonu zimowego 2004/2005 w biegach narciarskich
W sezonie zimowym 2004/2005, począwszy od biegu sylwestrowego nasi biegacze zimowi
osiągają bardzo wysokie wyniki na szczeblach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Do ich
największych sukcesów należy zaliczyć takie tytuły jak: mistrzostwo powiatu nowotarskiego,
mistrzostwo województwa małopolskiego, czy też wysokie lokaty w punktacji Pucharu Polski. Nasi
zawodnicy, a przede wszystkim młodzicy startowali w różnych zakątkach kraju, promując naszą
miejscowość. Niedawno cała ekipa biegała na II Biegu Papieskim z Gliczerowa Górnego do Nowego
Targu. Na przeszło 20- kilometrowej trasie nasi zawodnicy zajęli bardzo wysokie lokaty,
mieszcząc się w ścisłej “dziesiątce”. Wśród startujących 180 zawodników najlepszy z naszej grupy
okazał się Bartek Trybuła zajmując 4-miejsce, mimo że dzień wcześniej wygrał 5 km stylem
dowolnym. Wśród kobiet również 4-miejsce zajęła Ania Trybuła.
Prezentujemy nazwiska dzieci i młodzieży, która reprezentuje nasza gminę w tym ciężkim z
zarazem bardzo widowiskowym sporcie.
Juniorzy: Ania Trybuła SMS Zakopane/KS Wierchy
Młodzicy: Bartek i Jakub Trybułowie, Dominik Zapała
Dzieci: Justyna i Szymon oraz Asia Trybułowie
Weterani: Stanisław i Jan Trybuła wszyscy UKS “Sprint” Spytkowice/ KS Wierchy Rabka.
oraz trener Bogusław Gumuliński
Stanisław Trybuła
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Opłaty za śmieci i z zrzut ścieków w 2005 r.

Obowiązuje Uchwała Rady Gminy Spytkowice w sprawie szczegółowych zasad
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice z dnia 27 stycznia
2003r.
1.Własciciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór
odpadów /śmieci/ z gospodarstwa domowego minimum 1 raz w miesiącu
worek 110 l .
2.W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z
usług przewoźnika posiadającego zezwolenie w zakresie usuwania i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych ,obowiązek ten przejmuje w ramach
wykonania zastępczego Gmina, pobierając od właściciela gospodarstwa
domowego opłatę w wysokości 5 zł za miesiąc czyli 60 zł. rocznie.
3. Osoby zamieszkujące samotnie w wieku powyżej 65 lat zwolnione są z płacenia
za wywóz śmieci.
Przypomina się ze wywóz śmieci odbywa się w drugą i czwartą środę miesiąca
kwiecień 13 i 27 , maj 11 i 25 ,czerwiec 8 i 22 , lipiec 13 i 27 , sierpień 10 i 24 , wrzesień 14 i 28 ,
październik 12 i 26 , listopad 9 i 23 , grudzień 14 i 28
Osoby które nie zapłaciły za wywóz śmieci za 2004r proszone są o niezwłoczne uregulowanie
należności aby uniknąć dodatkowych kosztów upomnienia w wysokości 8,80 zł.

Przypominamy, że opłatę za zrzut ścieków do Gminnej sieci kanalizacyjnej
należy uiszczać bez wezwania w kasie tutejszego Urzędu Gminy do 15-tego każdego
miesiąca .
Wysokość opłat według poprzednich ustaleń czyli 3,53 zł od osoby brutto.
Kontakt pokój nr 8.
Osoby, które chcą wywieźć ścieki na oczyszczalnię ścieków mogą to uczynić
korzystając z usług firm posiadających koncesję na wywóz ścieków na terenie Gminy
Spytkowice:
Czyszczoń Stanisław-Chabówka 140-(0-18) 2679141;
”Pafex”-Spytkowice 3-(0-18) 2688305.
Uwaga! Rolnicy którzy pobierają dopłaty z ARiMR a nie są podłączeni do
kanalizacji muszą posiadać dowody wywozu ścieków na oczyszczalnię.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, rozdzielania na kolejne numery „Kuriera”
artykułów i ogłoszeń.
Adres do korespondencji:
„Redakcja Kuriera Spytkowickiego”
34-745 Spytkowice 26
E-mail: kurierspytkowicki@spytkowice.pl
zapraszamy na witrynę internetową www.spytkowice.pl

