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DIAMENTOWE I ZŁOTE GODY
03 czerwca 2007r. w Spytkowicach odbyła się uroczystość - 50 lecia pożycia
małżeńskiego. Poprzedziła ją msza święta odprawiona w intecji jubilatów przez proboszcza
parafii Józefa Hajnosa.
Następnie w Restauracji „Maria Teresa” spotkały się świętujące pary i ich rodziny z władzami
gminy. Przed półwiekiem miłość i wierność przyrzekały sobie następujące pary:
Stefania i Franciszek BIŁEK
Aniela i Andrzej DZIUR
Barbara i Stanisław RZESZÓTKO
Maria i Tadeusz WIERZBA
Irena i Tadeusz ŻĄDŁO
Natomiast Diamentowe Gody świętowała jedna para:
Maria i Franciszek SUTOR
Wójt Gminy Franciszek Sidełko przy współudziale Przewodniczącego Rady Zbigniewa Zygmunt
wręczył medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie „ przyznane przez Prezydenta RP. Jubilaci
otrzymali też listy gratulacyjne od Wojewody Małopolskiego oraz piękne kwiaty i drobne
upominki, nie zabrakło też lampki szampana i pamiątkowych dyplomów. Wspomnień radości i
wzruszeń było co niemiara. Wójt w swoim wystąpieniu mówił o roli jaką pełni rodzina w życiu
społecznym, dziękował im za trud podtrzymywania więzi rodzinnych i wkład w rozwój lokalnej
kultury. Inicjatorem uroczystości był kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Spytkowicach Jadwiga
Wierzba.
Uroczystość uświetnił występ miejscowej Orkiestry Strażackiej pod batutą Jacka Klinowskiego.

Jubilaci i zaproszeni goście

Wręczenie pamiątkowego pucharu Diamentowej Parze
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Z życia Gminnego Przedszkola „Stokrotka”

Już po raz drugi nasze przedszkole zostało gospodarzem Międzyprzedszkolnej Olimpiady
Sportowej, która na stałe wpisała się w bogatą tradycję przedszkolnych uroczystości. Tak jak
poprzednio, tak i tym razem postanowiliśmy rozpropagować ideę olimpizmu, która łączy w sobie
wizję przyjaźni i szlachetnego współzawodnictwa.
Do wspólnej rywalizacji zaprosiliśmy dzieci z sąsiednich przedszkoli. Naszą olimpiadę swoją
obecnością uświetnili przedstawiciele Urzędu Gminy, którzy dokonali uroczystej inauguracji,
przecinając biało – czerwoną wstęgę i zapalając olimpijski znicz.
Nasi sportowcy startowali w poszczególnych kategoriach wiekowych. Ich zadaniem było
pokonanie trasy wyścigu, na której musieli zmierzyć się z różnymi przeszkodami. Z radością
obserwowaliśmy ich umiejętności, determinację i niezwykłe zaangażowanie. Wszyscy bez względu
na miejsce przekraczali linię mety z uśmiechem na twarzy. Naszych dzielnych olimpijczyków
zagrzewała do walki niezwykle rozentuzjazmowana publiczność, która na trasie wyścigu nagradzała
zawodników gromkimi brawami.
Po zakończeniu konkurencji sportowych wszystkie dzieci otrzymały poczęstunek i przyłączyły się
do wspólnej zabawy. Wreszcie nadszedł upragniony moment. Nasi sportowcy zajęli miejsca na
podium, otrzymując piękne medale i dyplomy. Po łącznej klasyfikacji rozdano również puchary dla
przedszkoli, które osiągnęły najlepsze wyniki.
Zmęczeni, ale niezwykle dumni i szczęśliwi zawodnicy pozowali do wspólnych zdjęć.
Kto wie, może wśród naszych młodych olimpijczyków są przyszłe gwiazdy sportu, które tak
jak dzisiaj, dostarczą nam w przyszłości wiele radości i wzruszeń. Żegnamy się na rok i już
zapraszamy naszych przyjaciół na kolejną olimpiadę.
Anna Nieć

otwarcie olimpiady

fragment konkurencji

laureaci jednej z grup wiekowych

dekoracja zwycięskich przedszkoli
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III Puchar Szlaku Solnego MTB

Spytkowice 24.06.2007.r

CEL IMPREZY. Zawody mają na celu spędzenie miłego wypoczynku na łonie natury
oraz popularyzacje kolarstwa górskiego MTB wśród dzieci i młodzieży
jak również pośród dorosłych.
Promowanie Gminy Spytkowice wraz z jej walorami i terenami.
HASŁO PRZEWODNIE. ( ZDROWO ROWEROWO-WESOŁO NA
SPORTOWO)
ORGANIZATOR. Urząd Gminy Spytkowice. SKTFiR-TEAM-SPYTKOWICE.
MIEJSCE. Stadion sportowy obok kościoła .
TRASY. Dla zawodników i młodzieży przygotowano dwie różne trasy A i B oraz dla
Dzieci trasę C
A. ok.6000.m.
B.ok.2400.m.
C.ok.800.m-i krótsze
Ilość okrążeń jest uzależniona od warunków atmosferycznych, wieku, oraz
Limitów czasowych PZKOL.
OBSŁUGA. Personel medyczny, Organizatorzy, Straż pożarna Sędziowie PZKOL,
PUCHAR SZLAKU SOLNEGO. Impreza jest rozgrywana w 5-ciu edycjach
Punktowanych do klasyfikacji generalnej .Przewidziane są nagrody w
postaci-Puchary, medale, dyplomy do-6-miejsca oraz gadżety, darmowy
poczęstunek, oraz atrakcje, takie jak FESTYN DNI SPYTKOWIC I INNE.
ZGŁOSZENIA. W dniu zawodów,godz.od.9,00,startowac mogą wszyscy bez
Względu na wiek. Startujący powinien posiadać dobry stan zdrowia, kask,
Sprawny rower (hamulce). Dowód tożsamości.
Dzieci uczestniczą za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna .
ZAWODY. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane na
Trasie przez : uczestników wyścigu oraz kibiców. Każdy uczestnik startuje
na własną odpowiedzialność, złożywszy własnoręczny podpis przed
startem.
GRUPY. Przewidziano 17 grup, wiekowych.
DZIECI.
MĘŻCZYZNI
KOBIETY
Do. lat. 6
młodzik
młodziczki
7 I 8 lat
junior młodszy
juniorka młodsza
9 I 10 lat
junior
junior + elite (open)
11 I 12 lat
orlik+ elita
Master I do 45 lat
Master II powyżej 45 lat
UWAGI. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.pucharszlakusolnego.pl.
KONTAKT. Czesław Kuczkowicz Tel.018 28 52 908 lub 607929961.
Czekamy- życzymy zwycięstw i miłej zabawy.

Podziękowania dla Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej za wsparcie finansowe
zawodów.

DNI SPYTKOWIC 2007

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU
W OBCHODACH DNI SPYTKOWIC W DNIU 24 CZERWCA 2007

Program uroczystości:
17:00 - koncert Orkiestry OSP
- okolicznościowe przemówienia- wręczenie nagród
za zaangażowanie w promocję Gminy
- występ dzieci z Gminnego Przedszkola “Stokrotka”
- program artystyczny przygotowany przez dzieci i młodzież
ze szkół Gminy Spytkowice
- występ zespołu regionalnego “Krzesani”
- występ Koła Gospodyń Wiejskich
-zabawa taneczna
ZAPRASZAMY
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O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Spytkowice
z dnia 04 czerwca 2007 roku
w sprawie: wyboru ławników do sądów powszechnych.
W bieżącym roku upływa kadencja dotychczasowych ławników sądów powszechnych.
Najpóźniej w miesiącu październiku br. Rada Gminy Spytkowice musi dokonać wyboru ławników na kolejną
kadencję 2008 - 2011.
Gminie Spytkowice ustalono 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Nowym Targu .
Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać najpóźniej do 31 czerwca br.
Ławnikiem może być ten kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie
Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2.

osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania
sądowego,
3. funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni, i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze służby więziennej
9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników
Można być ławnikiem tylko w jednym sądzie.
Prawo zgłaszania kandydatów mają:
a) prezesi sądów,
b) stowarzyszenia,
c) organizacje,
d) związki zawodowe wszystkie zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
e) co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.
Do sądów pracy kandydatów zgłaszają w równej liczbie:
11.
związki zawodowe,
12.
organizacje pracodawców.
Obywatele chcący dokonać zgłoszenia kandydatów na ławników mogą pobrać w sekretariacie Urzędu
Gminy w Spytkowicach niezbędne druki.

Wójt Gminy
mgr Franciszek Sidełko
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