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Wielkie Kolędowanie w Szkole Nr 3
Jak co roku i w obecnym okresie Świąt Bożego Narodzenia, Szkoła przygotowała występy
jasełkowe. Tegoroczne różniły się od innych tym, że zostały przygotowane trzy grupy, które
spełniły wszelkie oczekiwania pod względem aktorskim przedstawionych tradycyjnych
i nowoczesnych opowieści o Narodzeniu Chrystusa.
Najmłodszą grupę zerową przygotowała Pani Aneta Duda, spektakl w trzech aktach przygotowały
Pani Bernadeta Pulit i Elżbieta Lazar, grupę kolędniczą przygotowała Pani Barbara Załazińska.
Oprawę muzyczną do występów przygotował Jacek Klinowski. Scenografie oraz pieczę nad
całością sprawował niestrudzony jak zawsze Dyrektor Szkoły Pan Lucjan Załaziński.
Piękny półtoragodzinny spektakl oglądali rodzice występujących uczniów, Babcie i Dziadkowie
z okazji zbliżającego się Ich Święta, oraz specjalny spektakl wystawiony był dla zaproszonych
gości, między innymi oglądali go Wójt Gminy Pan Franciszek Sidełko, Przewodniczący Rady
Gminy Pan Zbigniew Zygmunt wraz z radnymi oraz Księża naszej Parafii.
Nowym elementem występów była mała Orkiestra Szkolna, która przygrywała kolędy
występującym grupom w składzie: Rozalia Bachula, Sabina Bydłoń, Grzegorz Jaromin, Szymon
Kowalcze, Rafał Węglarczyk, Wiktor Bala i Maksymilian Trybuła.
Jacek Klinowski

zdjęcia
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Z życia Gminnego Przedszkola „Stokrotka” w Spytkowicach.
Pragniemy państwa zaznajomić z wydarzeniami, które miały miejsce w naszym przedszkolu.
Zacznijmy od tego, że nasze przedszkole aktywnie włączyło się w akcję „Cała Polska czyta
dzieciom”. Pomysłodawcą i prowadzącym tę akcję jest Pani Anna Krakowiak. Raz w miesiącu
zapraszamy do przedszkola gościa, który czyta dzieciom bajkę znaną mu z własnego dzieciństwa,
do której chętnie wraca.
To bardzo ważne, aby zaszczepić wśród najmłodszych miłość do książki, która jest najlepszym
przyjacielem, która pozwala nam przenieść się w inny świat pełen ciekawych przeżyć, doznań,
wrażeń. To ona pozwala nam poznać wiele wspaniałych bohaterów z którymi się utożsamiamy
i
którzy towarzyszą nam w dorosłym życiu. Bo chyba przecież każdy z nas ma swoją ukochaną
książkę do której zawsze i chętnie wraca. Do tej pory bajki dzieciom czytały Pani Renata Klamerus
i Pani Maria Faber za co serdecznie im dziękujemy.
Innym ważnym wydarzeniem był udział naszych przedszkolaków w X Podhalańskim Przeglądzie
Jasełkowym, który odbywał się w dniach 5 – 7. I.2007r. w Maniowach. Uczestniczyły w nim 24
grupy podzielone na trzy kategorie wiekowe. Nasze przedszkole reprezentowała grupa 5 latków
przygotowana przez Panią Annę Nieć. Przedszkolaki zajęły II miejsce w kategorii nauczanie
początkowe. To dla nas ogromna radość, satysfakcja, obiecujemy więc nie spocząć na laurach.
Na koniec wspomnimy jeszcze o jednej niezwykle miłej uroczystości. 12.I.2007r. zaprosiliśmy do
naszego przedszkola babcie i dziadków. Przedszkolaki przygotowały uroczystą akademię. Były
występy, upominki, poczęstunek, aukcja prac dzieci. Dziękujemy naszym drogim Babciom
i
Dziadkom za ich ofiarność, ogromne serce, życzliwość, poświęcenie, miłość. Życzymy zdrowia,
zadowolenia, pomyślności i już zapraszamy za rok.

Anna Nieć
Uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy Spytkowice
z dnia 4 grudnia 2006 r.
w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26
lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługu-jących radnemu gminy (Dz. U. Nr
61, poz. 710)
Rada Gminy Spytkowice
uchwala, co następuje:
§1
Radnym przysługują diety za udział w sesjach i w posiedzeniach komisji Rady, do których zostali
wybrani.
§2
1. Podstawą dokonywania wypłaty diet jest lista obecności na sesji lub posiedzeniu.
2. Udział w sesji lub posiedzeniu radny i członek komisji potwierdza własnoręcznym podpisem na
liście obecności.
§3
1. Ustala się dietę dla radnych za udział w sesji Rady Gminy i w posiedzeniu komisji Rady
w
wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej, za każdą sesję lub posiedzenie.( to jest kwota 93,60zł)
2. Wiceprzewodniczący Rady za organizację pracy Rady i udział w prowadzeniu sesji
otrzymuje dietę w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, za każdą sesję.( to jest kwota 140,40)
3. Przewodniczący komisji Rady za organizację pracy komisji i prowadzenie jej posiedzeń
otrzymuje dietę w wysokości 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, za każde posiedzenie ( to jest kwota. 112,32)
4. Przewodniczący Rady otrzymuje dietę miesięczną w formie ryczałtu w wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej.( to jest kwota. 936,00) Kwoty powyższe obejmują również koszty podróży służbowych
na terenie gminy.
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§4
W przypadku, gdy radny uczestniczy w danym dniu w posiedzeniach dwóch komisji, których jest
członkiem, bądź też uczestniczy w posiedzeniu komisji i sesji Rady Gminy, radnemu przysługuje
jedna dieta określona w § 3 uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.
§6
Traci moc uchwała Nr I/8/02 Rady Gminy Spytkowice z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie:
ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy i diet dla Radnych.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Zbigniew Zygmunt
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Spytkowice z dnia 17 stycznia 2007 r.
Na podstawie § 19 ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIX/145/2004 Rady Gminy Spytkowice z dnia 15 marca
2004 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Spytkowice opublikowanej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego Nr 182 poz. 2142 z dnia 12 lipca 2004 roku, Wójt Gminy Spytkowice podaje do
publicznejwiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach sołeckich
komisji wyborczych utworzonych przez Radę Gminy Spytkowice Uchwałą Nr V/21/07 z dnia 16 stycznia 2007r.
dla przeprowadzenia wyborów sołtysa wyznaczonych na dzień 04 lutego 2007 r.
Nr obwodu
Granice obwodu
Siedziba Sołeckiej
Komisji Wyborczej
1
Sołectwo Spytkowice
Szkoła Podstawowa Nr 1
od nr 1 do nr 409
34-745 Spytkowice
( sala Nr 6 )
2
Sołectwo Spytkowice
Szkoła Podstawowa Nr 1
od nr 410 do nr 768
34-745 Spytkowice
( sala Nr 7 )

Głosowanie odbędzie się w lokalach Sołeckich Komisji Wyborczych w dniu 04 lutego 2007 r.
w godzinach od 800 - 1900 .
Wójt Gminy
mgr Franciszek SIDEŁKO
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Spytkowice z dnia 19 stycznia 2007 r.
Na podstawie § 22 ust. 5 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIX/145/2004 Rady Gminy Spytkowice z dnia 15 marca 2004
roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Spytkowice opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego Nr 182 poz. 2142 z dnia 12 lipca 2004 roku, Wójt Gminy Spytkowice podaje do publicznej
wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysa.
W sołectwie Spytkowice zarejestrowano następujące listy kandydatów:

Lista Nr 1 - zgłaszający Maciej Bachórz
1. DOMALIK Jan , lat 47, wykształcenie średnie, zam. Spytkowice
Lista Nr 2 - zgłaszający Stanisław Rzeszótko
1. RZESZÓTKO Władysław, lat 66,wykształcenie podstawowe, zam. Spytkowice
Lista Nr 3 - zgłaszający Marta Gromczak
1. GROMCZAK Marian , lat 51, wykształcenie średnie, zam. Spytkowice
Lista Nr 4 - zgłaszający Maria Ziobro
1. IRENKIEWICZ Zofia , lat 44, wykształcenie średnie, zam. Spytkowice
Lista Nr 5 - zgłaszający Marek Trybuła
1. SUTOR Kazimiera Bogusława, lat 48, wykształcenie średnie, zam. Spytkowice
Wójt Gminy
mgr Franciszek SIDEŁKO
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INFORMACJA
O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH SOŁTYSA
zarządzonych na dzień 04 lutego 2007 roku
● Należy głosować tylko na jednego kandydata stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska.
● Postawienie znaku „X” w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów powoduje, że głos jest nieważny.
● Głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku „X” w żadnej kratce.

OGŁOSZENIA
Sołtys Wsi informuje, że w dniu 28 stycznia 2007 roku o godzinie 1000 w remizie OSP odbędzie
się zebranie Wiejskie.
Proponowany porządek zebrania:
2. Otwarcie zebrania
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania
4. Wystąpienie Pana Wójta
5. Sprawozdanie Sołtysa
6. Ogólne tematy dotyczące sołectwa
7. Wolne wnioski
8. Zakończenie zebrania

Sołtys zawiadamia, że ubezpieczenia budynków od rolników są przyjmowane
do 2 lutego 2007 w godzinach od 800 do 1200
Władysław Rzeszótko
Przypomina się mieszkańcom o zakazie zasypywania pokryw studzienek kanalizacyjnych!
Mieszkańcy roli „Brzeg” proszeni są o zgłaszanie się w pok. nr 8 Urzędu Gminy w celu
odbioru książeczek opłat za zrzut ścieków.
Halina Łukaszka-Kasza
Zasiłek rodzinny będzie wypłacany 29 stycznia w godz. 9:00 do 14:30 oraz 30 stycznia
8:30-13:00.
Mariusz Jagódka

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI W 2007 ROKU
Śmieci wywożone będą w drugą i czwartą środę miesiąca
styczeń 10 i 24 , luty 14 i 28, marzec 14 i 28 , kwiecień 11 i 25 ,
maj 9 i 23 , czerwiec 13 i 27 , lipiec 11 i 25 , sierpień 8 i 22 ,
wrzesień 12 i 26 , październik 10 i 24 , listopad 14 i 28 , grudzień 12 i 27
Śmieci należy wynosić tylko w dniu przejazdu śmieciarki. Zakazuje się wystawiania śmieci w
inne dni jak również po przejeździe śmieciarki .
Osoby które mają podpisaną indywidualną umowę z firmą ASA nie mogą wystawiać śmieci
w/w terminach. Przypomina się o obowiązku uregulowania opłaty za wywóz śmieci
Opłaty za wywóz śmieci w 2007 r. pozostają bez zmian - 60 zł. Natomiast w stosunku do osób
nie płacących za wywóz, odpady nie będą odbierane.
Adres do korespondencji:
„Redakcja Kuriera Spytkowickiego”
34-745 Spytkowice 26

Zespół redakcyjny:
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