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ZG PKS to związek gmin Trzebownisko, Boguchwała, Krasne, Głogów Małopolski, Czudec, Świlcza, 
Chmielnik, Czarna oraz Tyczyn, powołany do wykonywania zadań publicznych obejmujących ogół spraw 
dotyczących lokalnego transportu zbiorowego. Gmina Czudec jest członkiem tego związku od czerwca 
2017 r. Decyzja o wstąpieniu gminy do ZG PKS była podyktowana potrzebą zapewnienia poprawy mo-
bilności mieszkańców naszej gminy. Szansą na to stało się przystąpienie gminy do projektu pn. „Rozwój 
gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważo-
nego transportu publicznego na terenie ROF”. W ramach tego projektu m.in. zostały zakupione 54 nowo-
czesne autobusy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, prowadzone są prace związane 
z budową zaplecza technicznego służącego obsłudze taboru, oraz tworzony jest system zarządzania 
ruchem integrujący transport publiczny miasta Rzeszów z pozostałymi gminami ROF. Wartość projektu 
została oszacowana na kwotę 60 995 030,60 zł, z czego dofinansowanie stanowi 42 162 189,72 zł.  

W ramach tego projektu, na terenie 
Gminy Czudec, został wybudowa-
ny nowy most na Zawisłocze, zatoki  
i przystanki autobusowe, ścieżka 
pieszo – rowerowa, a już niebawem, 
bo na przełomie roku 2019/2020 
Związek Gmin „Podkarpacka Ko-
munikacja Samochodowa” planuje 
uruchomienie nowych linii autobu-
sowych. Obecnie w ZG PKS trwa-
ją końcowe uzgodnienia związane  
z uzyskaniem zezwoleń na za-
trzymywanie się autobusów na 
istniejących przystankach. Nowa 
linia autobusowa będzie przebie-
gała na dwóch trasach: pierw-

sza - od Rzeszowa przez Niechobrz, Rynek Czudecki, stację PKP przy ul. Kolejowej do skrzy-
żowania drogi wojewódzkiej nr 988 (ul. Jasielska) z drogą powiatową nr 1915 R Pstrągowa 
- Nowa Wieś oraz druga „pętla” - od Rzeszowa przez Niechobrz, Rynek w Czudcu, a następ-
nie przez Babicę (DPS), Wyżne i Zawisłocze w kierunku do Czudca. Równolegle funkcjono-
wała będzie dotychczasowa linia na trasie Rzeszów – Pstrągowa, przez Boguchwałę, Babicę 
i Czudec. Na istniejących trasach PKS możemy już zobaczyć nowe autobusy AUTOSAN i IVECO  
w charakterystycznym turkusowym kolorze. Szczegółowe informacje dotyczące terminu uruchomienia 
nowej linii autobusowej, rozkładów jazdy, stref oraz cen biletów będziemy przekazywać Państwu na 
bieżąco - za pośrednictwem strony internetowej (www.czudec.pl) oraz za pomocą witryny informacyj-
nej Facebooka (Biuletyn Informacyjny Gminy Czudec).              (UG) 

Nowa linia MKS już niebawem na terenie Gminy Czudec!
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W dniu 22 listopada 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy  
w Czudcu odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Gminy. Po przyjęciu 
protokołu z poprzedniej sesji radni zapoznali się z informacją o realizacji 
uchwał i zadaniach wykonanych w okresie międzysesyjnym. W dalszej 
części posiedzenia radni przystąpili do podjęcia n/w uchwał:  
1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości - stawki podatku od nieruchomości na 2020 
rok zostały ustalone na następującym poziomie: budynki 
mieszkalne  - 0,50 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej; budynki z działal-
nością gospodarczą - 20,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; grunty  
z działalnością gospodarczą - 0,85 zł od 1 m2 powierzchni; budynki po-
zostałe - 3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; grunty pozostałe - 0,30 
zł od 1 m2 powierzchni; budynki z działalnością świadczeń zdrowotnych 
- 4,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; budynki zajęte na prowadzenie 
działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 
11,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; od budowli – 2% ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych; grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
– 4,80 zł od 1 ha powierzchni; grunty niezabudowane objęte obsza-
rem rewitalizacji – 2,50 zł od 1 m2 powierzchni; podatek rolny: 292,30 
zł/1ha fizyczny - stawka przy gruntach niestanowiących gospodarstwa 
rolnego, przy gospodarstwach rolnych - 146,15 zł/1ha przeliczenio-
wy; podatek leśny - 42,73 zł/1ha. Podatek do kwoty 100 zł płatny jest  
w jednej racie do 15 marca. Nowe stawki podatku od nieruchomości 
będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 r.,   
2. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na terenie Gminy Czudec - w związku ze 
wzrostem kosztów spowodowanych wyższą ceną za usługi fir-
my odbierającej odpady, wyłonionej w przetargu oraz przeprowa-
dzoną analizą finansową ustalono, że opłaty pobierane od wła-
ścicieli nieruchomości nie pokrywają kosztów funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w  gminie. Zatem,  
z uwagi na to, ze system gospodarowania odpadami musi się samofi-
nansować zaszła konieczność zwiększenia stawek. Miesięczne stawki 
od nowego roku dla nieruchomości zamieszkałych wynoszą: 17,00 zł od 
jednego mieszkańca jeżeli odpady są segregowane gdy nieruchomość 
nie posiada kompostownika, 15,00 zł od jednego mieszkańca, jeżeli od-
pady segregowane i nieruchomość wyposażona jest w kompostownik 
oraz 34,00 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady gromadzone są i 
oddawane jako niesegregowane, natomiast dla nieruchomości nieza-
mieszkałych stawki od nowego roku wynosić będą: 9,00 zł za pojemnik/
worek 120 l przeznaczony na odpady komunalne segregowane, 20,00 
zł za pojemnik/worek 120 l przeznaczony na odpady komunalne nie-
segregowane i 180,00 zł za pojemnik 1100 l przeznaczony na odpa-
dy komunalne niesegregowane. Nowe stawki obowiązywać będą od  

1 stycznia 2020 r.
3. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czudec nr II/26/2018 z dnia 
14 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Po-
rządku na terenie Gminy Czudec – w uchwale zostały określone warun-
ki uznania, że odpady są zbierane w sposób selektywny poprzez poda-
nie rodzajów odpadów, które należy wrzucać do worka odpowiedniego 
koloru. Został również podany minimalny poziom oddawania worków 
z odpadami przeznaczonymi do recyklingu i ponownego odzysku tj. 
papieru, tworzyw sztucznych, metali, szkła oraz odpadów ulegających 
biodegradacji,
4. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek w formie darowizny 
na własność Gminy Czudec - działki przekazane przez mieszkańców  
w formie darowizny na rzecz gminy z przeznaczeniem pod drogę gmin-
ną wewnętrzną w miejscowości Przedmieście Czudeckie,
5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych  
w Czudcu stanowiących własność mienia komunalnego -  
w związku z zamiarem sprzedaży działek w miejscowości Czudec przy 
ul. Leśnej nr: 953/12, 953/10, 953/8  została podjęta decyzja o sprze-
daży 3 działek przyległych do w/w nieruchomości, które proponuje się 
sprzedać łącznie,
6. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego – konieczność aktualiza-
cji stawek wynikała ze zmiany w ustawie o drogach publicznych,
7. 3 uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia 
zadania o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez 
radę gminy - zaciągnięcie zobowiązania na zadania wykraczające 
poza rok budżetowy (uchwały dotyczą zakupu pojazdu ratowniczo-ga-
śniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pstrągowa Dolna, 
opracowania projektu czterech odcinków sieci wodociągowej oraz czte-
rech odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czudec, 
oraz wykonania projektu odcinka sieci wodociągowej w miejscowości 
Czudec przy ul. Owocowej oraz projektu odcinków sieci kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowości Przedmieście Czudeckie oraz Czudec przy ul. 
Owocowej), 
8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej – na podsta-
wie uchwały zostanie udzielona pomoc finansowa w wysokości  
20 tys. zł dla Powiatu Strzyżowskiego z przeznaczeniem na zada-
nie dotyczące wykonania miejsc postojowych przy Zespole Szkół  
w Babicy. 
9. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Budżetowej Gminy 
Czudec na rok 2019 nr IV/37/2019 Rady Gminy Czudec z dnia 25 stycz-
nia 2019 r.

Na zakończenie sesji, w sprawach różnych radni wysłuchali i rozpa-
trywali pisma od mieszkańców gminy, które wpłynęły do biura rady  
w terminie od ostatniej sesji. Kolejna Sesja Rady Gminy planowana jest 
na grudzień br.                     (UG)

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy



Kolejny rok przyniósł zmiany dla uczestników ŚDS w Nowej Wsi. Na 
początku listopada Wójt Gminy Czudec pan Andrzej Ślipski prze-
kazał dla placówki nowy, 9-cio osobowy samochód marki FORD 
transit custom, przystosowany do przewozu osób niepełnospraw-
nych. Samochód zakupiono w ramach programu wyrównywania 
różnic między regionami współfinansowanego ze środków PFRON. 
Wartość samochodu wyniosła 124 845,00 zł, w tym dofinansowanie 
środków PFRON - 80 000,00 zł. Nowy samochód w pełni zabez-
pieczy potrzeby przewozowe uczestników Środowiskowego Domu, 
poprawi ich bezpieczeństwo, komfort i wygodę podczas przewozu 
uczestników do placówki i z powrotem do miejsca zamieszkania. 
Umożliwi również podopiecznym ośrodka większy udział w życiu 
społecznym, zapewni większe możliwości rozwijania inicjatyw w ra-
mach rehabilitacji i działań terapeutycznych.             (ŚDS)

Zakup nowego samochodu
dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi.

11 listopada to data ważna dla każdego Polaka. Co roku, w całym 
kraju, Święto Niepodległości jest obchodzone niezwykle uroczyście. 
Również i w gminie Czudec rokrocznie podejmowane są starania, aby 
dzień ten upamiętniać w sposób szczególny.
W tym roku gospodarzem uroczystości zorganizowanej z okazji odzy-
skania przez Polskę niepodległości była Szkoła Podstawowa w Nowej 
Wsi. Całość rozpoczęła uroczysta msza święta, na którą licznie przybyli 
zaproszeni goście, w tym władze Gminy Czudec na czele z Wójtem – 
panem Andrzejem Ślipskim i Przewodniczącym Rady Gminy – panem 
Sławomirem Szelą, przedstawiciele Rady Powiatu Strzyżowskiego, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli, sołtysi, radni i przedstawiciele placówek  

z terenu Gminy Czudec. Na 
mszę św. przybyli również 
uczniowie szkoły podstawo-
wej wraz z rodzicami oraz 
mieszkańcy wsi. Świetności 
całej uroczystości doda-
ły poczty sztandarowe ze 
wszystkich jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych  
z terenu gminy Czudec oraz 
z trzech szkół: SP z No-
wej Wsi, SP z Czudca i SP  
z Zaborowa. Po zakończonej 
celebrze, której przewod-
niczył Dziekan dekanatu 
czudeckiego – ks. Antoni 
Kocoł, zgromadzeni goście, 
w uroczystym pochodzie 

udali się do szkoły podstawowej, 
gdzie powitała ich Dyrektor - pani 
Agnieszka Lesiak. Na początku 
odśpiewano „Mazurek Dąbrow-
skiego”, a następnie kilka słów do 
zgromadzonych powiedział Wójt 
Gminy Czudec oraz ks. Dziekan,  
a po nich głos zabrał pan Kamil 
Stolarski – nauczyciel historii  
w SP w Nowej Wsi, który wygłosił 
prelekcję na temat roli wielkich, 
polskich artystów w odzyskiwa-
niu niepodległości przez nasz 
kraj. Całości dopełniła piękna 
akademia, przygotowana przez 
uczniów szkoły wraz z opiekuna-
mi. Zgromadzeni goście wysłuchali mało znanych pieśni patriotycznych, 
wymownych tekstów o tematyce narodowościowej oraz dialogu małżon-
ków z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, wzbogaconego odtańcze-
niem Krakowiaka. Dodatkowo polskie tańce narodowe: Mazura i Polo-
neza wykonali dla widzów tancerze z ZPiT „Zaborowiacy”, wzbudzając 
zachwyt publiczności zarówno stylem, jak i prezencją. Po akademii Dy-
rektor SP w Nowej Wsi pożegnała wszystkich przybyłych, dziękując za 
liczne przybycie.
Organizatorzy uroczystości, tj. Wójt Gminy Czudec, SP w Nowej Wsi  
i Ośrodek Kultury w Czudcu, jeszcze raz pragną serdecznie podzięko-
wać wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i uświetnili swoją 
obecnością tegoroczne obchody Święta Narodowego.    
                         (OK)

Dzień Niepodległości
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W ramach projektu: „Komplek-
sowa rewitalizacja na terenie 
ROF” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 
6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Te-
rytorialne, w miejscowości Czudec, już w przyszłym roku rozpocznie się 
realizacja dwóch dużych projektów inwestycyjnych tj. przebudowy Ryn-
ku i budowy Centrum Bezpieczeństwa, Kultury i Integracji Społecznej.  
„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” to projekt realizowa-
ny przez Stowarzyszenie ROF utworzone przez gminy Boguchwała, 
Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Miasto 
Łańcut, Miasto Rzeszów, Świlcza oraz Tyczyn. Jego realizacja rozpo-
częła się 28 maja 2014 r., a zakończenie planowane jest na 30 czerwca  
2021 r. 
W ramach tego projektu w dniu 29 listopada br. Gmina Czudec podpisa-
ła umowę o dofinansowanie rewitalizacji Rynku oraz budowę Centrum  
Bezpieczeństwa, Kultury i Integracji Społecznej w miejscowości Czudec. 
Szacowana wartość zadań na terenie naszej gminy to 6 600 000,00 zł  
z czego dofinansowanie wyniesie 4 419 468,47 zł. W ramach realizacji 
pierwszej  z w/w zinwestycji - rewitalizacji czudeckiego rynku zostanie 
wyeksponowana zabytkowa część Czudca m.in. dzięki wykonaniu:
• przebudowy nawierzchni Rynku - w tym wykonanie wymiany na-
wierzchni na płycie rynku, parkingach oraz ciągach komunikacyjnych 
wokół placu oraz zatoczce autobusowej z uwzględnieniem, przebudo-

wy istniejącej studni,
• stworzenie miejsc do handlu wyrobami lokalnymi i prezentacji i pro-
duktów lokalnych,
• rozbudowy i remontu istniejącego budynku handlowo-usługowego,
• montażu tablic informacyjno - promocyjnych,
• uporządkowania przestrzeni i poprawa estetyki centrum Czudca po-
przez wprowadzenie elementów małej architektury, w tym m. in. fontan-
ny, ławek, koszy na odpady, stojaków rowerowych, masztów flagowych, 
gablot, donic, wiaty przystankowej i słupków,
• przebudowy schodów do budynków w pierzei północnej, likwidacja 
barier architektonicznych,
• przebudowy sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w tym 
wyposażenie terenu w oświetlenie wraz z doświetleniem płyty rynku 
oraz związanych z nim obiektów: pomnika papieża i fontanny;
• wyposażenia Rynku w system monitoringu (zamontowania kamer  
i rejestratora).
Drugie z zadań rewitalizacyjnych będzie polegało na wybudowaniu, do-
stosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, `wielofunkcyjnego 
budynku w miejscu istniejącego placu targowego przy ul. Św. Marcina 
w Czudcu. Inwestycja obejmować będzie budowę:
•  garaży dla OSP wraz z świetlicą i zapleczem,
• pomieszczenia dla Sołtysa i Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń wsi 
Czudec i Przedmieście Czudeckie,
• sali konferencyjno-widowiskowej na około 120 miejsc, z zapleczem 
magazynowym i pomieszczeniami dla Ośrodka Kultury oraz sal warsz-
tatowych i szkoleniowych (pomieszczenia prób kapeli, zespołów regio-
nalnych, wykładów, gier itp.).
O postępach w realizacji w/w zadań będziemy informować Państwa
w kolejnych numerach Biuletynu.            (UG)
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Rewitalizacja Czudca w ramach ROF

W gminie Czudec istnieje 5 kół gospodyń wiejskich. Ale o dwóch z nich, 
które podjęły decyzję o zarejestrowaniu swojej działalności w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Strzyżowie kilka słów wię-
cej. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi za rok będzie obchodziło 
swoją 65 rocznicę powstania, z kolei Koło Gospodyń Wiejskich w Za-
borowie rok temu świętowało swoje 60 lecie. Oba wspomniane koła 
jednak dopiero przed rokiem podjęły decyzję o sformalizowaniu swojej 
działalności. Po co? Czy było im to potrzebne? Kiedy kilka miesięcy 
temu, na pierwszych moich spotkaniach z kołami, zapytałam po co 
przekształcały grupy nieformalne kobiet w podmiot prawny. Wyjaśniały, 
że możliwość zdobycia dotacji rządowych była tylko jedną z wielu przy-
czyn. Twierdziły, że w swoich kołach chcą coś zmienić, szukają nowych 
pomysłów do pracy na wsi. Z sąsiadami, z samorządem, z rodzicami w 
szkole…. żeby „coś się na wsi działo”, „żeby było z kim
i o czym porozmawiać”, by „pojawił się pretekst wyjścia z domu”.
Po tych spotkaniach dynamika zaplanowanej współpracy była spora. 
Z kół w Nowej Wsi i Zaborowie wyłoniły się 12 osobowe zespoły pań, 
które przyjęły od animatorki propozycję uczestnictwa w warsztatach. 
Tu, pod okiem trenerów, przez dwa dni dowiedziały się np. gdzie tkwi 
tajemnica sukcesów jednych organizacji i klęski innych. Uczyły się pla-
nowania pracy w zespołach, rozwiązywania w nich konfliktów. Zdobyły 
też sporo wiadomości o tym jak pozyskiwać pieniądze na realizację 
celów statutowych swoich organizacji. Ponieważ jednak nic tak nie po-
szerza horyzontów planowania pracy jak kontakt z ludźmi, którym już 
coś się udało, animatorka zaprosiła oba koła na wizytę studyjną. Panie 
wyjechały na dwa dni do Lanckorony. Stamtąd do Zakrzewia, Barwałdu 
Górnego i Stryszowa. To właśnie w Lanckoronie zobaczyły co mogą  
w lokalnym środowisku zrobić organizacje pozarządowe. Poznały 
szczegóły organizacji w środku zimy Festiwalu Aniołów, święta dobrych 
ludzi, którzy każdego roku zjeżdżają się tutaj, by opowiedzieć innym, że 
warto dzielić się dobrem.

Panie z Zaborowa i Nowej Wsi spotkały się też z KGW w Barwałdzie 
Górnym i miejscowości Stanisław Dolny. Zobaczyły na własne oczy ile 
może zrobić partnerstwo takich organizacji pozarządowych jak OSP  
i KGW w Barwałdzie Górnym.
Wszystko po to, by w gminie przybywało miejsc pracy, aktywizowano 
i integrowano mieszkańców, wreszcie by chronić dziedzictwo lokalnej 
kultury i przyrody. Na pożegnalnym zdjęciu pań z kół gospodyń wiej-
skich w Nowej Wsi i Zaborowie z organizatorami wizyty studyjnej tu  
i ówdzie słychać było westchnienia: „Czy u nas też się tak da?” – Re-
nata Bukowska skwitowała jednym zdaniem - „Da. Zrobiłyście właśnie 
pierwszy krok. Poznajecie ludzi, którym już coś wyszło. Pomożemy 
wam. Na początek zróbcie swoje festiwale aniołów”.
PS. Wszelka pomoc, doradztwo, wyjazdy dla NGO w ramach projektu 
ROWES była bezpłatna. (tekst: Barbara Pawlak – Rzeszowski Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej)

Chcemy rozwijać nasze organizacje pozarządowe …



W dniu 4 listopada 2019 r. o godzinie 11:00 odbyło się podsumowanie 
Konkursu pn. „Ścieżkami Tradycji”, zorganizowanego przez Ośrodek 
Kultury w Czudcu. Rokrocznie biorą w nim udział artyści z terenu gminy 
Czudec. W tegorocznej edycji chęć udziału w konkursie zgłosiło 6 osób, 
prezentując łącznie 24 prace, w różnorodnych technikach (począwszy 
od szydełka, poprzez haft wstążeczkowy, koralikowy i krzyżykowy, a na 
rysunku czy ikonopisarstwie skończywszy). Wszystkie prace charakte-
ryzował ogromny nakład pracy oraz dokładność i estetyka w wykona-
niu, co nie umknęło uwadze jury.
Ze względu na ogromne zróżnicowanie technik i wysoki poziom prac, 
jury konkursu postanowiło w tym roku przyznać wszystkim uczestnikom 
równorzędne nagrody pieniężne. Trud każdego uczestnika został za-
uważony i doceniony, a przybyłe na podsumowanie panie zdeklarowały 
się, że na pewno wezmą udział w przyszłorocznej edycji.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratuluje-
my pięknych prac. Jednocześnie życzymy jeszcze więcej inspiracji do 
twórczych działań. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji zamieszczo-

nej na stronie Ośrodka Kultury.             (OK)
Ścieżkami Tradycji – podsumowanie

W dniu 14 listopada br. w sali Widowiskowej w Czudcu odbyły się śro-
dowiskowe eliminacje do corocznego podkarpackiego konkursu Litera-
tura i Dzieci „W Świecie Wyobraźni”, organizowanego przez WDK
w Rzeszowie. W tym roku w każdej kategorii wiekowej było sporo chęt-
nych, chcących zaprezentować swoje umiejętności wokalne, muzyczne 
oraz teatralne. Gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej z Czudca, 
Babicy, Pstrągowej, Zaborowa oraz Chór „Szafranowe Nutki”, który re-
prezentowały Ośrodek Kultury w Czudcu. Wśród wszystkich uczestni-
ków nominację do kolejnego etapu otrzymali:
I kat. (kl.0-2)
• Kl. II a ze Szkoły Podstawowej w Czudcu za inscenizację pt. „Przyja-
ciele mogą wiele, czyli magia z leśnej polany”, scenariusz: Pani Teresa 
Mikuszewska-Tomoń,
• Adam Stanuch ze Szkoły Podstawowej w Czudcu w kat. recytacja 
(„Mikołajek” Natalii Usenko),
• Martyna Krok z Zespołu Szkół w Babicy w kat. recytacja („Cuda i dzi-
wy” Juliana Tuwima),
• Martyna Kulińska z Zespołu Szkół w Babicy w kat. recytacja („Wietrzyk 
żartowniś” Pawła Gołucha).
II kat. (kl. 3-5)
• Maja Caban z Zespołu Szkół w Babicy w kat. recytacja („Podróż” Do-
roty Gellner),
• Anna Żybura ze Szkoły Podstawowej w Czudcu w kat. recytacja 
(„Przypowieść o maku” Czesława Miłosza),
• Julia Machnica ze Szkoły Podstawowej w Czudcu w kat. recytacja 
(„Rupaki” Danuty Wawiłow),
• Kl. III z Zespołu Szkół w Babicy za inscenizację pt.”Dzieci w lesie”, 
przygotowała Pani Małgorzata Kozłowska.
III kat. (kl. 6- 8)

• Julia Kęsy z Zespołu Szkół w Pstrągowej w kat. recytacja („Ania
z Zielonego Wzgórza” L.M. Montgomery),
• Julia Dudek ze Szkoły Podstawowej w Czudcu w kat. recytacja („Prze-
bój na pięć” K. Majgier),
• Agata Pizło ze Szkoły Podstawowej w Czudcu w kat. piosenka („Wy-
czaruję ci bajkę” Elżbiety Adamiak),
• Natalia Dereń ze Szkoły Podstawowej w Czudcu w kat. piosenka 
(„Chwytam wiatr” Anity Lipińskiej),
• Chór „Szafranowe Nutki” rep. Ośrodek Kultury w Czudcu w kat. pio-
senka („Czary-Mary” Renaty Polony).
W dniu 18.11.2019 r. w Gminny Ośrodku Kultury w Lubeni odbyły się 
eliminacje rejonowe do podkarpackiego konkursu Literatura i Dzieci  
„W Świecie Wyobraźni”.
A oto finaliści konkursu, którzy o zwycięstwo będą walczyć 4 i 6 grudnia 
w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie:
I kat. (kl. 0-2)
• Adam Stanuch ze Szkoły Podstawowej w Czudcu - recytacja („Miko-
łajek” Natalii Usenko)
• Kl. II a ze Szkoły Podstawowej w Czudcu - inscenizacja pt. „Przyja-
ciele mogą wiele, czyli magia z leśnej polany”, scenariusz: Pani Teresa 
Mikuszewska - Tomoń
III kat. (kl. 6- 8)
• Chór „Szafranowe Nutki” reprezentujący Ośrodek Kultury w Czudcu - 
piosenka („Czary-Mary” Renaty Polony). Chór będzie bronił 1 miejsca 
z roku ubiegłego.

Gratulujemy zwycięstwa i życzymy powodzenia  
w ostatnim etapie!            
             (OK)

Literatura i Dzieci
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CZUDRYS 2019
14 listopada o godzinie 18:00 w sali Podkarpackiego Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych, mieszczącej się w budynku ICN Polfa, odbył 
się wernisaż prac wykonanych w ramach I Pleneru Rysunkowego pn. 
„Czudrys 2019”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się sami artyści 
i ich bliscy, prezes ICN Polfa Rzeszów S.A. – pan Tadeusz Pietrasz, 
władze gminy Czudec, osoby zaangażowane w organizację samego 
pleneru oraz współpracujące przy tworzeniu folderu „Czudrys 2019”,  
a także artyści z Rzeszowa.
Wystawę otworzył Prezes „Zachęty”, pan Jacek Nowak. Następnie kil-
ka słów od siebie powiedzieli pan Marek Burdzy – Komisarz Pleneru, 
pan Janusz Pokrywka – pomysłodawca wydarzenia oraz Wójt Gminy 
Czudec – pan Andrzej Ślipski i pani Ewa Mitręga – Moskwa, Dyrektor 
OK w Czudcu. Po oficjalnej części przybyli goście mogli podziwiać pięk-
ne prace, które powstały jeszcze w okresie wakacyjnym, na terenie par-
ku mieszczącego się przy Zespole Szkół w Czudcu. Należałoby w tym 
miejscu przypomnieć artystów, którzy na terenie Czudca, na przełomie 
lipca i sierpnia, tworzyli swoje dzieła. Byli to: Marek Burdzy, Małgorzata 
Drozd-Witek, Maria Górecka, Stanisław Górecki, Beata Klimkowska, 
Ryszard Kucab, Marlena Makiel-Hędrzak, Janusz Pokrywka, Anna 

Pszonka oraz Katarzyna Strzępek.
Ośrodek Kultury w Czudcu serdecznie dziękuje panu Januszowi Po-
krywce oraz panu Jackowi Nowakowi za współpracę przy organizacji 
wystawy oraz państwu Barbarze i Leszkowi Drzałom za nieocenioną 
pomoc przy tworzeniu folderu „Czudrys 2019”.            (OK)

XXIII Przegląd Piosenki Religijnej
W niedzielę, 24 listopada 2019 r., odbył się XXIII Przegląd Piosenki Re-
ligijnej, który, jak co roku, zorganizowany został przez Parafię Czudec 
i Ośrodek Kultury w Czudcu, przy współudziale Powiatowego Centrum 
Kultury i Turystyki w Wiśniowej. W tym roku młodym wykonawcom 
przyświecały słowa św. Augustyna: „Śpiewajcie głosem, śpiewajcie 
sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem”, do których na 
zakończenie nawiązał ks. proboszcz, Antoni Kocoł.
W Przeglądzie wzięło udział w sumie 95. wykonawców, w 12. prezen-
tacjach. Każda osoba bądź grupa musiała zaśpiewać dwie piosenki: 
jedną poświęconą Matce Bożej, a drugą dowolną z repertuaru religijne-
go. W tym roku swoje utwory wykonali: Przedszkolne Smerfy, Schola  
z Pstrągowej, Oaza z Czudca, uczniowie z kl. IIa i IIb ze SP w Czudcu,
A. Domaradzka i O. Dziedzic z ZS w Wyżnem oraz J. Piczak i K. Wójcik 
z ZS w Czudcu. Jak co roku pojawiła się także grupa z Przybówki, pod 
opieką ks. G. Wojnara i pani K. Dubiel. Wśród gości zaśpiewali nam:
A. Dubiel i W. Kłosowicz, A. Urban i E. Jurkiewicz, M. Obara, W. Jago-
dowski, I. Ziobrowska oraz M. Osiowa.
Młodzi artyści stanęli na wysokości zadania i w piękny sposób oddali 
cześć Matce Bożej. Całość została zarejestrowana przez Internetową 
Telewizję Południe z Jasła, więc będzie można na nowo zobaczyć 

wszystkich wykonawców i wrócić do tych pięknych chwil.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim wykonaw-
com oraz ich opiekunom za trud włożony w opracowanie i zaprezen-
towanie piosenek. Dziękujemy także parafianom (i nie tylko), którzy 
licznie pojawili się w Sali Domu Parafialnego, aby móc podziwiać i jed-
nocześnie wspierać młodych ludzi występujących na scenie. Zaprasza-
my ponownie za rok!                      (OK)

Flowerbox
1 listopada 2019 r. odbyły się warsztaty z tworzenia kompozycji kwiato-
wych w tekturowych opakowaniach, tzw. „Flowerbox”. Pojawiło się na 
nich aż 15 uczestniczek z terenu całej gminy Czudec. Zajęcia poprowa-
dziła pani Małgorzata Szwagiel, mistrz florystyki oraz II Wicemistrzyni 

Podkarpacia w mistrzostwach regionalnych Rzeszów 2017 r. Nasza 
utytułowana prowadząca wprowadziła niezwykle twórczą atmosferę 
oraz udzieliła niejednej cennej rady. Kursantki poznały zasady tworze-
nia niecodziennych „bukietów”, bo osadzonych w tekturze. Na warsz-
tatach panie stworzyły po dwie kompozycje – jedną w tzw. kopercie, 
a drugą w okrągłym, wysokim pudełku. W obydwu formach królowały 
róże. Kursantki nauczyły się, w jaki sposób układać kwiaty, aby wydo-
być ich piękno, zapoznały się od strony technicznej z tajnikami powsta-
wania takich dzieł sztuki, a przy okazji mogły zasięgnąć rady od samej 
mistrzyni, co było niewątpliwie ogromną korzyścią.
Na zakończenie zajęć pani Małgorzata Szwagiel zaprosiła wszyst-
kie uczestniczki czwartkowych zajęć na swoje pokazy, a zwłasz-
cza na ten mający się odbyć w Czudcu z okazji Dnia Kobiet. 

Bardzo dziękujemy wszystkim paniom, które zechciały skorzystać z te-
gorocznej oferty warsztatowej OK w Czudcu. Serdecznie zapraszamy do 
obserwowania naszej strony (ok-czudec.pl) oraz profilu na Facebook’u, 
gdzie w następnym roku, na wiosnę, pojawią się kolejne propozycje.  
Zapraszamy.             
              (OK)

6



Spotkanie z autorem książek dla dzieci Wiesławem Drabikiem
21 listopada Gminna Biblioteka Publiczna 
w Czudcu gościła Wiesława Drabika, który 
jest autorem i ilustratorem wierszowanych 
książek dla najmłodszych dzieci.
W spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy 
pierwszej i dwóch trzecich ze Szkoły Pod-
stawowej w Czudcu. Pan Wiesław Drabiki  
z dużą łatwością nawiązał kontakt z dzieć-
mi. Opowiadał jak powstaje książka i jak się 
ją ilustruje. Recytował fragmenty swoich 
utworów. Na poczekaniu wymyślał wesołe 
rymowanki i zasypywał dzieci dużą ilością 
zagadek. Za dobre odpowiedzi nagradzał 
naklejkami i zakładkami do książek. Uczeń 
z największą ilością zakładek otrzymał 
książkę z autografem. Pisarz chętnie po-
zował do pamiątkowych zdjęć. Na zakoń-
czenie spotkania uczniowie mieli okazję 
zakupić książeczki oraz uzyskać specjalną 
dedykację z autografem. Jego najbardziej 
znane książki to: „Bajka o smoku i Kraku,  
i o tym jak powstał Kraków”, „Łakomczucha”, 
„Wiejski cyrk”, „Bocianek Janek”, „Bajka  
o smoku Novusiu” i wiele innych. Spotkanie 
dla dzieci było bardzo ciekawe i wesołe. 
Dziękujemy paniom wychowawczyniom  
i uczniom za przybycie i udział w spotka-
niu.    
             (GBP)

Spotkanie z Małgorzatą J. Berwid
W poniedziałek, 4 listopada 2019 r. naszą bibliote-
kę odwiedziła Małgorzata J. Berwid, dziennikarka współ-
twórczyni programów telewizyjnych dla dzieci m.in. 
„Ciuchcia” i „Budzik”. W 2003 r. została uhonorowana  
i otrzymała tytuł Kawalera „Orderu Uśmiechu”. Jest autorką 
książki pt.: „Wojenne lalki Marysi”. W swojej książce autorka 
opisuje wojenne losy swojej mamy - Marii Berwid, które wyda-
rzyły się naprawdę. Jest to opowieść o dzieciństwie podczas 
wojny, o ciężkiej pracy w niewoli niemieckiej, widzianej ocza-
mi dziecka. Autorka okazała się ciepłą, otwartą i bezpośred-
nią osobą. Na zakończenie wszyscy chętni otrzymali autogra-
fy. Serdecznie dziękujemy Małgorzacie Berwid za obecność  
i miłe spotkanie oraz uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej  
w Czudcu za przybycie.           (GBP)

Targi Książki – Kraków 2019
Tegoroczne 23. Międzynarodowe Targi Książki  
w Krakowie trwały od 24 - 27 października 2019 r. SBP 
Oddział Rzeszów wzorem lat ubiegłych, zorganizował 
wyjazd bibliotekarzy w piątek 25 października, na to 
właśnie święto: księgarzy, wydawców oraz biblioteka-
rzy. Bibliotekarze z GBP Czudec również uczestniczyli 
w tym wyjeździe; mieli okazję spotkać autorów poczyt-
nych książek i publikacji, zapoznać się z ofertą wydaw-
nictw i księgarń, zdobyć autograf na świeżutko zaku-
pionej pozycji książkowej. Wszystkim nam udzieliła 
się świąteczna atmosfera, pachnąca farbą drukarską. 
Mamy nadzieję, że nie zabraknie nas na 24. Targach 
Książki za rok. Zapraszamy na fotorelacje z TK w Kra-
kowie.      
                             (GBP)
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Ogłoszenie
Zmiany zasad dostarczania odpadów do PSZOK

Urząd Gminy w Czudcu informuje, że od 1 grudnia 2019 r. obowiązują 
nowe godziny otwarcia PSZOK:
• pierwszy i trzeci piątek każdego miesiąca – od 13.00 do 17.00,
• druga i czwarta sobota każdego miesiąca – od 8.00 do 12.00,
z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.
PSZOK jest zlokalizowany obok oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Przedmieście Czudeckie (dz. nr ewid. 1541/1). Do PSZOK można do-
starczyć:
• odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane i remontowe – do 4 m3 na rok/gosp. domowe,
• gruz,

• zużyte opony – do 4 szt. na rok/gospodarstwo domowe,
• popiół,
• odpady zielone,
• przeterminowane leki,
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Przypominamy, że odbiór odpadów należy wcześniej uzgodnić pod nu-
merem telefonu: 17 7172148 lub 574 701 736, albo osobiście w Urzę-
dzie Gminy w Czudcu, pok. 17. Za rozładunek odpadów dostarczonych 
do PSZOK i umieszczenie ich w odpowiednich kontenerach odpowiada 
oddający odpady. Właściwy kontener, w którym należy umieścić dany 
odpad wskazuje pracownik PSZOK.             (UG)

Wójt Gminy Czudec informuje,
że w dniu 24 grudnia 2019 r.

(wtorek – Wigilia Bożego Narodzenia)
Urząd Gminy będzie NIECZYNNY. 
 
24 grudnia 2019r. (wtorek) jest dniem wolnym od pra-
cy dla pracowników Urzędu Gminy Czudec ustalonym  
Zarządzeniem Wójta Gminy Czudec na podstawie  
art. 129 Kodeksu Pracy w zamian za pracującą sobotę

w dniu 14 grudnia br.

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie działająca na terenie gmin:
Czudec, Niebylec, Wielopole Skrzyńskie informuje o możliwości skła-
dania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:
1. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lo-
kalnych – limit dostępnych środków 100 000,00 zł

Przedsięwzięcie 1.3.1. Budowa, przebudowa lub remont obiektów 
na cele promocji lokalnych produktów i usług

Planowane do osiągnięcia w wyniku naboru wskaźniki: Liczba
wybudowanych/ przebudowanych/ wyremontowanych obiektów 
służących promocji lokalnych produktów i usług – 2 szt.

2.Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podno-
szenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzysta-
niem rozwiązań innowacyjnych – limit dostępnych środków  
150 000,00 zł.
Przedsięwzięcie 3.1.2. Wykorzystanie i promowanie innowacyj-
nych rozwiązań ułatwiających dostęp do wysokiej jakości działań 
edukacyjnych

Planowane do osiągnięcia w wyniku naboru wskaźniki: Liczba inicja-
tyw o charakterze innowacyjnym – 3 szt.

Termin składania wniosków: od 04.12.2019 roku do 20.12.2019 roku.

Ogłoszenia o naborach wniosków wraz z dokumentacją aplikacyjną do-
stępne są na stronie internetowej LGD C.K. Podkarpacie www.ckpod-
krpacie.eu w zakładce PROW 2014-2020/Nabory/Ogłoszenia
o naborach oraz w wersji papierowej w biurze LGD C.K. Podkarpacie 
ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.

Ogłoszenie
Bezpłatnie i bez kolejki w ramach NFZ

Kompleksowa rehabilitacja ambulatoryjna i domowa dla pacjentów
z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.               
 

Rehabilitacja w warunkach domowych przysługuje pacjentom, którzy 
ze względu na stan zdrowia nie mogą dotrzeć na zabiegi do gabinetu,  
a wymagają rehabilitacji (głównie osoby leżące po udarach mózgu,  
z porażeniami kończyn, ciężkimi uszkodzeniami mózgu i obwodowego 
układu nerwowego, po urazach kończyn dolnych, chorobami zwyrod-

nieniowymi stawów biodrowych, kolanowych, po zabiegach endopro-
tezoplastyki stawu i inne zgodnie z wytycznymi NFZ.
Aby móc korzystać z w/w rehabilitacji wymagane jest:
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty, który ma podpisaną umo-
wę z NFZ (ważne 30 dni od wystawienia)
Kontakt: Gabinet Rehabilitacji Puls –Med, 38-120 Czudec, ul. Jasielska 
40 (wjazd od ulicy Wolańskiej), telefon: 603 06 06 07.


