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Szanowni Mieszkańcy
Pozwólcie Państwo, że na koniec drugiej już mojej kadencji pozwolę sobie
przedstawić informacje z tego co udało się nam zrobić w mijającej kadencji 2010 –
2014.
Uważam, że mijająca kadencja samorządowa to czas dalszego rozwoju Gminy
Spytkowice, realizacji licznych projektów oświatowych, modernizacji placówek
szkolnych, budowy i modernizacji dróg gminnych, a także rozbudowy oczyszczalni
ścieków, czy też sieci kanalizacji sanitarnej.
Dzięki funduszom unijnym i pozyskiwanym środkom zewnętrznym udało nam się
zrealizować liczne projekty edukacyjne. Inwestowaliśmy w dzieci i młodzież.
Powstała nowoczesna baza sportowa przy szkołach, oświatowa, a także
kulturalna. Centrum Kultury zyskało nowe oblicze. Udało nam się też
odrestaurować przydrożne zabytkowe kapliczki. Wszystko to było możliwe dzięki
wspólnej i wytrwałej pracy nas wszystkich, w tym również i pracowników gminy,
ale i zrozumieniu mieszkańców dla inwestycji uciążliwych. Myślę, że czas nie tylko
ostatniej mojej kadencji został dobrze wykorzystany co zaowocowało dalszym
rozwojem gospodarczym gminy, czego przykładem może być i to, że wysokość
majątku gminy na koniec 2007 roku wynosiła 17 211 186 zł, a według danych z
miesiąca maja 2014 roku wzrosła do kwoty 36 956 526 zł. Pozostawiam gminę w
dobrej kondycji finansowej i dobrymi perspektywami na jej dalszy rozwój.
Przedstawione osiągnięcia to tylko te najważniejsze, które udało się wykonać, gdyż
wiele innych, drobniejszych, ale również ważnych zostało zrobionych.
Gmina nasza stała się bardziej nowoczesna i otwarta na potrzeby nie tylko naszych
mieszkańców. Zachęcam do zapoznania się z treścią wydania specjalnego Kuriera
Spytkowickiego.
Wójt Franciszek Sidełko
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Inwestycje - drogi
Ponad 5 km dróg powstało na terenie gminy począwszy od 2010 roku. Obudowano
też kładkę pod Królami, na Szyszkówce i most na Dziedzicówce. Remonty i
modernizacje kosztowały, co prawda 3 mln 290 tys. zł, jednak aż ponad 1 mln 542
tysiące złotych udało się pozyskać ze środków zewnętrznych.
W ten sposób udało się w analizowanych latach wyremontować i położyć nowe
nawierzchnie asfaltowe na 25 odcinkach dróg gminnych. Rozbudowano też w
Górnych Spytkowicach - przy drogach gminnych: „Do Kulki”, „Do Machów” oraz
przy drodze krajowej E7 - oświetlenie uliczne ze środków własnych w kwocie 180
692 złotych.
Wszystko to spowodowało, iż na chwilę obecną sieć dróg gminnych o nawierzchni
asfaltowej wynosi ponad 25 km, co przy ogólnej ilości dróg gminnych, czyli aż 130
odcinkach o długości w granicach 150 km, nie jest być może oszałamiającym, ale
jednak znaczącym, osiągnięciem.
Gmina co roku przeznacza środki finansowe przy wsparciu środkami Urzędu
Marszałkowskiego na poprawę dróg dojazdowych do pól. I tak tylko w bieżącym
roku wywieziono na drogi prawie 1600 ton tłucznia co kosztowało gminę około
80.000 złotych.
Udało się również na kilkunastu
odcinkach
dróg
gminnych
uregulować ich stan prawny,
przejmując je na własność gminy.
Na kilku odcinkach dróg proces ten
jest w toku. Regulacja stanu
prawnego dróg gminnych winna być
nadal kontynuowana. Proces ten
powinien być ciągły, nie tylko z
uwagi na obowiązujące
Droga pod Tartak

uwarunkowania prawne, ale chociażby z tego powodu, że nowej perspektywie
finansowej na lata 2014 – 2020, gminy wiejskie będą miały możliwość korzystania
ze środków unijnych na modernizację i rozbudowę dróg gminnych pod warunkiem,
iż będą właścicielem tych dróg, a nie tylko władającym, czy zarządcą.
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Inwestycje kulturalne, oświatowe, sportowe i ekologiczne
Dbałość o rozwój kulturalny, oświatowy, a także świadomość ekologiczną i dbałość
o rozwój sportowy młodego pokolenia były widoczne w prowadzonych w latach
2010 – 2014 inwestycjach. W tym czasie przygotowano i zrealizowano kilkanaście
projektów za fundusze unijne oraz pozyskane dotacje.
Współpraca z partnerami ze Słowacji
Spytkowicka gmina wraz z partnerską słowacką Blatnicą realizowały wspólnie
mikroprojekt pn. „Pierwsze kroki na drodze do wzajemnej współpracy gminy
Spytkowice i wsi Blatnica. W jego ramach organizowano wspólne spotkania,
imprezy, działania, a wszystko po to, aby mieszkańcy i samorządy lepiej się poznały,
a w efekcie nawiązały bliskie relacje partnerskie obu społeczności. Projekt, który
był realizowany od 1 czerwca 2009 roku do 31 lipca 2010 roku kosztował w sumie
116 200 złotych, przy dofinansowaniu 94 062 zł z PWT PR Republika Słowacka
2007 – 2013.
W 2013 roku zrealizowano kolejny mikroprojekt pn. „Wzmocnienie współpracy
partnerskiej pomiędzy Gminą Spytkowice i miejscowością Orawski Biały Potok”. Z
PWT RP Republika Słowacka 2007 – 2013 udało się pozyskać 57 472 zł na zadanie,
którego całkowita wartość opiewała na 60 500 zł.! Także i w ramach tego projektu
realizowane były różnorodne wydarzenia kulturalne, artystyczne, wyjazdy studyjne.
Wydana została też broszura podsumowująca cykl zajęć artystycznych dzieci i
młodzieży z obu miejscowości. Celem projektu było bowiem wzmocnienie więzi
partnerskich Spytkowic i Orawskiego Białego Potoku.
Kultura i sztuka
Przez trzy lata od 2011 do 2014 roku przebudowywano, modernizowano i
rozbudowywano budynek na potrzeby Centrum Kultury. Choć kosztowało to
641 544,53 zł, to jednak z PROW gmina pozyskała – 305 689 zł.

Zmodernizowany budynek Centrum Kultury z podjazdem dla niepełnosprawnych
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Z kolei w ubiegłym roku utwardzono plac obok budynku Centrum Kultury, zrobiono
kostkę brukową oraz idąc z duchem czasu wykonano specjalny podjazd dla
niepełnosprawnych. Inwestycja powstała w ramach programu „Infrastruktura
towarzysząca na potrzeby Centrum Kultury w Spytkowicach”. Kosztowało to
68 877,18 zł, jednak aż 44 798 zł pozyskano z PROW.
Pomyślano w gminie i o ocaleniu od zniszczenia zabytkowych figur szkoły
białopotockiej. Najpierw przeprowadzono prace konserwacyjne figury Matki Boskiej
z Dzieciątkiem Jezus, co kosztowało 18 992 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego wyniosło 7000 zł.
W ubiegłym roku była przeprowadzona konserwacja figury Przydrożnej z Krzyżem i
inskrypcją fundacyi Macieja Komperdy 1906. I tym razem gmina pozyskała z PROW
fundusze – 9768 zł. Odnowa kosztowała – 12760 zł. Brakującą kwotę gmina
dołożyła z własnego budżetu.

Figura przydrożna z krzyżem i inskrypcją

Kapliczka św. Nepomucena

fundacyi Macieja Komperdy 1906

Na koniec w tym roku zakończono prace konserwatorskie figury Św. Nepomucena –
koszty to 25410 zł, z czego dofinansowanie z programu Lider wyniosło 20328
złotych.
Wykonano i regionalny budynek wraz z ogrodzeniem oraz dokonano i renowacji
figury św. Ambrożego. To było potrzebne dla realizacji projektu powstania
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zabytkowej pasieki pszczelarskiej. To w niej można poznać nie tylko pasje
pszczelarza, ale i dowiedzieć się o życiu pszczół i historii pszczelarstwa na Podhalu.
W sumie wydano na to zadanie 40 690 zł, a pozyskano z PROW – 22 734 złotych.
W tym roku zakupiono scenę mobilną, tak konieczną na gminne imprezy.
Zapłacono za nią co prawda 80 811 zł, jednak aż 52 560 zł były to fundusze
pozyskane z PROW.

Scena mobilna

Nabyto też i zamontowano tablice powitalne. Kosztowało to 24 624 zł, gmina z
PROW pozyskała jednak aż 16 016 zł.

„Witacz”

Budowa chodnika dla pieszych i oświetlenia ulicznego na drodze „Pod Tartak” oraz
modernizacja parkingu przy Zespole Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych była
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wykonana w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Spytkowice z
uwzględnieniem bazy społeczno – kulturalnej”. Projekt zrealizowano już w 2010
roku i kosztował on 174 191 zł. Z PROW udało się na niego zdobyć 80 082 zł.

Parking ogólnodostępny przy Zespole Szkół

Oświata i sport
100 procent funduszy, czyli 889 532 zł pozyskano w gminie na projekt edukacyjny
pn. „Lepsi od miasta – i basta!” z Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007 –
2013. Był on realizowany do 31 lipca 2011 roku. W jego ramach najmłodsi
mieszkańcy gminy korzystali z programów rozwojowych na terenie Szkół
Podstawowych nr 1,2 i 3 oraz Gimnazjum.
To także z myślą o najmłodszych przy
szkołach zbudowano w 2011 roku
nowoczesne place zabaw. Dodatkowe
środki pozabudżetowe pochodziły z
Urzędu Wojewódzkiego. Ten przy SP nr
2 kosztował w sumie 109 783 zł, z czego
pozyskano 54 869 zł, a przy SP nr 3 –
77 544 zł, z czego dofinansowanie
wyniosło aż 45 000 zł!

Boisko przy Zespole Szkół z ogrodzeniem
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Powstały i inwestycje sportowe. W latach 2012 – 2013 zbudowano ogrodzone
boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych. Wydano
na to co prawda 189 271 zł, jednak aż 116 367 zł pozyskano z PROW. (Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Plac zabaw i „Orlik” przy SP. nr 3

Z kolei przy SP nr 3 w 2011 roku powstał „Orlik” w ramach programu „Moje boisko
– Orlik 2012”. Inwestycja kosztowała 1 146 000 zł, jednak 833 000 zł uzyskano z
Ministerstwa Sportu oraz Województwa Małopolskiego.
Udało się też wykonać termoizolację SP nr 3 wraz z salą gimnastyczną. Kosztowało
to aż 165 536 zł, w tym były jednak i środki zewnętrzne w wysokości - 59 043 zł.
Tym razem gmina potrzebne pieniądze pozyskała z dotacji i pożyczki z WFOŚIGW
w Krakowie. W 2012 roku zakończono proces przebudowy i modernizacji budynku
SP. nr 2 wraz z budową boiska wielofunkcyjnego o sztucznej kolorowej
nawierzchni. Koszty przebudowy wyniosły 1 504 580 zł, częściowo pokryte dotacją
Ministerstwa Sportu. W wyniku czego powstał prawie nowy, funkcjonalny,
nowoczesny i przyjazny uczniom i młodzieży z pełnym zapleczem obiekt szkolny.

Plac zabaw i sala komputerowa SP Nr 2
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Ekologia
W 2011 zakończono realizację VI etapu budowy kanalizacji sanitarnej w
Spytkowicach. Kosztowało to - 1 236 408 zł. Z PROW udało się gminie jednak
pozyskać aż 728 930 zł. Z kolei w ubiegłym roku zakończono i rozliczono
rozbudowę oczyszczalni ścieków tzw. etap I wraz z kolejnym etapem kanalizacji
sanitarnej (kolektory A,B,C,D). Inwestycja była jedną z kosztowniejszych w gminie.
Jej koszt to – 4 458 268 zł, jednak 2 712 403 zł pozyskano z PROW na lata 2007 –
2013.

Oczyszczalnia ścieków

Tym sposobem gmina dysponuje nie tylko nowoczesną, rozbudowaną oczyszczalnią
ścieków, ale również i prawie 50 km siecią kanalizacji sanitarnej, czego
Spytkowicom mogą pozazdrościć sąsiednie gminy. Na tym gmina nie poprzestaje
kończąc prace projektowe na dalszą rozbudowę sieci kanalizacji w Górnych
Spytkowicach.
Edukacja i sport dla mieszkańców projekty
Spytkowicka gmina stawia nie tylko na edukację najmłodszych swych mieszkańców,
ale i na tych nieco starszych. Udało jej się bowiem w ciągu minionych 4 lat pozyskać
fundusze zarówno na zajęcia pozaszkolne, naukę pływania i jazdy na nartach dla
uczniów, jak i na zakup komputerów i dostęp do Internetu dla wszystkich tych
mieszkańców gminy, których nie stać na tego rodzaju luksus. Zmodernizowano także
oddziały przedszkolne. W sumie gminę kosztowało to 966 590 zł, z czego aż
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871 436 zł to środki zewnętrze i dofinansowania!
Gmina już od 2008 roku, każdego roku uczestniczy w programie „Już pływam”. W
jego ramach organizowany jest kurs nauki pływania dla uczniów szkół
podstawowych. Skorzystało z niego już 380 uczniów. Kosztuje to w sumie 109 052
zł, z czego 47 000 to środki z budżetu. Fundusze gmina przeznacza na to zadanie
jednak nie tylko własne. Większość 62 052 zł to dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego.
To nie koniec pomysłów władz gminy na zdobycie środków na naukę pływania, tak
ważną umiejętność, dla najmłodszych mieszkańców gminy, którzy są jej
przyszłością. Udało się bowiem środki zdobyć także w ramach dofinansowania z
Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt pn. „Upowszechnianie pływania”. Dzięki
niemu aż 120 uczniów szkół podstawowych brało udział w zajęciach,
zorganizowanych w dwóch edycjach w 2013 i 2014 roku. Kosztowało to w sumie
40 400 zł, z czego 20 400 była to dotacja z ministerstwa, a 24 600 zł pochodziło z
budżetu gminy.
W 2014 roku pomyślano i o nauce jazdy na nartach dla 12 uczniów z spytkowickich
szkół podstawowych. Na program pilotażowy pn. „Jeżdżę z głową” pozyskano
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w
wysokości 5 660 zł. Natomiast 8 502 zł były to środki własne gminy i wpłaty
rodziców.
Jak ważny jest dostęp do Internetu w obecnych czasach nie trzeba przekonywać.
Niestety nie każdego stać na jego zakup i komputera. To dlatego władze gminy
pozyskały 100 procent funduszy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców gminy
Spytkowice”. Projekt kosztuje 617 770 zł i jest realizowany od 1 listopada
ubiegłego roku. Zakończy się 31 października 2015 roku. W jego ramach do domów
prywatnych zakupiono 40 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu oraz
45 zestawów do szkół podstawowych i 25 dla Gimnazjum.
Także 100 procent środków aż 91 494 tys. zł. gmina pozyskała z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt
„Rozwijamy się przez indywidualizację”. W jego ramach zorganizowano zajęcia
pozaszkolne, pozalekcyjne i specjalistyczne dla uczniów klas od 1 do 3 oraz
doposażono szkoły w pomoce dydaktyczne. Program trwał od 1 września 2012 roku
do 30 czerwca 2013 roku.
Także za środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki udało się pozyskać aż 89 112 tys. zł na projekt
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„Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach
podstawowych”. Jest on realizowany w tym roku począwszy od 1 września do 31
grudnia. Dzięki projektowi do dwóch oddziałów przedszkolnych trafi nowe
wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne.
Pomoc rodzinie
Gmina myśli o pomocy dla wszystkich mieszkańców. Prowadzi dożywianie dzieci,
aktywizuje bezrobotnych, by mogli znaleźć pracę. W gminie jest też od tego roku
Samorządowa Karta Dużej Rodziny, dzięki której rodzinom wielodzietnym
przysługują zniżki np. na przejazdy kolejowe, czy wejściówki do muzeum i
ośrodków sportowych na terenie całego kraju. Gmina przystąpiła i do projektu
„Pierwszy dzwonek”.
Już od 2008 roku na terenie gminy realizowany jest projekt „Program aktywizacji
społecznej i zawodowej w gminie Spytkowice” realizowany przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W sumie
kosztował on od początku gminę 767 189 zł, jednak aż 663 527 zł były to dotacje
gminy z budżetu państwa i z EFS. W tym czasie z projektu skorzystały aż 102 osoby!
Gdy początkowo w 2008 roku było jedynie 3 chętnych, teraz przez ostatnie 4 lata z
programu korzysta rocznie po 20 osób, najwięcej, bo 21 chętnych było, w 2011 roku.
W ramach tych zajęć odbywają się spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym,
terapeutą uzależnień. Są też warsztaty grupowe na których porusza się takie sprawy
jak: kompetencje rodzicielskie, społeczne, mówi się o rynku pracy. Są też
organizowane szkolenia zawodowe.
Gmina także już od 2008 roku przeznacza fundusze oraz zdobywa dodatkowe środki
na dożywianie dzieci w szkołach. Od początku trwania akcji z dożywiania
skorzystało już 422 dzieci. W 2008 roku jedynie 47, najwięcej bo 67 w 2012 roku, w
roku ubiegłym 66, a bieżącym – 54 dzieci. Kosztowało to w sumie już 305 022 zł, z
czego 237 727 były to środki z dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a
67 295 zł środki własne gminy.
Dożywianie najmłodszych mieszkańców gminy prowadzi się na terenie wszystkich
szkół podstawowych, w gimnazjum i w gminnym przedszkolu „Stokrotka”.
Dodatkowy posiłek jest też opłacany tym dzieciom, które uczęszczają do
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Targu oraz Zespołu
Szkół im. Wojska Polskiego w Wysokiej, począwszy od 10 września br.
To nie koniec pomocy gminy dla mieszkańców. W tym roku spytkowicka gmina
przystąpiła do projektu pn. „Pierwszy dzwonek”. W jego ramach udzielane jest
wsparcie dla rodzin wielodzietnych 4+. W sumie dla 105 uczniów z 32 rodzin. Na
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ten cel gmina pozyskała 15 750 złotych z Urzędu Marszałkowskiego. Środki te są
przeznaczone na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, pomocy
dydaktycznych oraz podręczników szkolnych.
Jeszcze w tym roku gmina planuje wprowadzenie Samorządowej Karty Dużej
Rodziny dla rodzin z terenu gminy. Dzięki niej rodziny te będą mogły korzystać ze
zniżek m. In. w opłatach za gminne przedszkole i korzystanie z gminnej bazy
sportowej. Do tej pory zgłosiło się jednak jedynie 9 rodzin wielodzietnych liczących
w sumie 52 osoby.
Warto jednak dodać, że zgodnie z ustawą, która weszła w życie 16 czerwca br., w
sprawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, została właśnie
wprowadzona Karta Dużej Rodziny. Jest ona wydawana bezpłatnie każdemu
członkowi rodziny i dzięki niej można otrzymać zniżki na przejazd koleją, wejścia
do muzeów, czy do ośrodków sportowych. Kartę rodzice otrzymują na czas
nieokreślony, a dzieci do 18 roku życia, a jeśli się uczą do 25 roku. Natomiast jeśli
dziecko na orzeczona niepełnosprawność do końca ważności orzeczenia.
Tekst i zdjęcia; Beata Szkaradzińska

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Spytkowice
z dnia 01 października 2014 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do jednostek
organów samorządu terytorialnego .
Numer
obwodu
głosowania
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Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

Granice obwodu głosowania

Część sołectwa Spytkowice

Szkoła Podstawowa Nr 3

od nr 113 do nr 265

im. Ojca Św. Jana Pawła II w Spytkowicach
Spytkowice 153

Część sołectwa Spytkowice
2

od nr 1 do nr 112

Zespół Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w
Spytkowicach

od nr 266 do nr 320

Spytkowice 12

od nr 754 do 765 i nr 767
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Część sołectwa Spytkowice
3

od nr 321 do nr 473 i nr 766

Zespół Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w
Spytkowicach
Spytkowice 12
Lokal
wyznaczony
korespondencyjnego

Część sołectwa Spytkowice
4

od nr 621 do nr 753

do

głosowania

Zespół Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w
Spytkowicach
Spytkowice 12

5

Część sołectwa Spytkowice

Szkoła Podstawowa Nr 2

od nr 474 do nr 620 i nr 768

im. 12 Pułku Piechoty w Spytkowicach
Spytkowice 566

Numery budynków z dodatkowym oznakowaniem literowym przynależą do obwodu z
głównym numerem liczbowym.
Wszystkie lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.
Głosowanie odbędzie się w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 16 listopada
2014 r. w godzinach od 700- 2100
Wójt Gminy
Franciszek SIDEŁKO

!!! UWAGA !!!
Zgodnie z art. 52 Kodeksu Wyborczego PRZYPOMINA SIĘ ŻE:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO GŁOSOWANIA W DNIU 16 LISTOPADA
Wyborca okazuje Obwodowej Komisji Wyborczej
DOWÓD OSOBISTY
LUB KAŻDY INNY DOKUMENT Z FOTOGRAFIĄ UMOŻLIWIAJĄCY USTALENIE
TOŻSAMOŚCI WYBORCY

Adres do korespondencji:
„Redakcja Kuriera Spytkowickiego”
34-745 Spytkowice 26
E-mail: kurierspytkowicki@spytkowice.pl
zapraszamy na witrynę internetową www.spytkowice.pl
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