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Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Rzeszowie uruchomił program pn. „Czyste Powietrze”.  
Jest to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów  
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program 
skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budyn-
ków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić 
środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. 
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzin-
nych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posia-
dających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Korzystając z programu 
można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego 
liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., do-
datkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany 
projektu to 7 tys. zł.
Program przewiduje dofinansowania m.in. na: 
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż  

nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
• docieplenie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicz-

nej),
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 

Formy dofinansowania: pożyczka lub dotacja.
Terminy: Realizacja programu: lata 2018-2029 r.; Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.; 
Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.. 
Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie oraz regulamin naboru można znaleźć na 
stronie internetowej https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/ w zakładce CZYSTE POWIETRZE.  
                 (UG)
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25 stycznia 2019 r. odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Gminy 
Czudec. Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji, radni zapoznali 
się ze sprawozdaniem z realizacji „Gminnego Programu Opieki 
nad Zabytkami Gminy Czudec na lata 2017-2020, a następnie 
wysłuchali sprawozdania Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy 
oraz zadaniach realizowanych w urzędzie i jednostkach organiza-
cyjnych gminy w okresie od ostatniej sesji.
W dalszej części obrad radni rozpatrzyli i zatwierdzili 8 uchwał,  
w tym uchwałę budżetową na rok 2019 oraz wieloletnią prognozę 
finansową Gminy. Pozostałe uchwały dotyczyły:
- rozpatrzenia skargi (skarga na Kierownika Zakładu Wodno-Ka-
nalizacyjnego),
- wyrażenia zgody na nabycie działek w formie darowizny na 
własność Gminy Czudec (działki w Przedmieściu Czudeckim  
z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną),
- wyrażenia zgody na nabycie działek w formie darowizny na wła-
sność Gminy Czudec (działki w Nowej  Wsi – również pod drogę 

wewnętrzną),
- przystąpienia Gminy Czudec do realizacji Projektu pn. „Zin-
tegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego 
poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Działanie 4.1 Inno-
wacje społeczne,
- zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (pożyczka, czę-
ściowo umarzalna, przeznaczona na realizację inwestycji pn: 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyżne, 
Zaborów i Przedmieście Czudeckie”),
- w sprawie kosztów podróży służbowych radnych.
Na zakończenie, w sprawach różnych, radni wysłuchali i rozpa-
trzyli pisma od mieszkańców gminy, które wpłynęły do biura rady  
w terminie od ostatniej sesji. Kolejna sesja planowana jest 15 lu-
tego 2019 r.              (UG) 

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy

Wybory sołtysów
Wybory organów wykonawczych sołectwa przeprowadzane są 
na postawie statutu  oraz Regulaminu  wyboru  sołtysa  i  rady  
sołeckiej ustalonych przez Radę Gminy. Sołtys i Rada Sołecka 
wybierani są podczas zebrania wiejskiego, w głosowaniu tajnym, 
które przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana spośród miesz-
kańców sołectwa. Wybory organów wykonawczych sołectw za-
rządza Wójt Gminy w terminie 6 miesięcy od daty wyborów do 
Rady Gminy – w związku z tym wybory sołtysów mogą zostać 
przeprowadzone najpóźniej w terminie do 21 kwietnia br. Kaden-
cja organów wykonawczych sołectwa pokrywa się z Kadencją 
Rady Gminy (obecnie 5 lat). O terminach wyborów będziemy in-

formować Państwa w Biuletynie oraz za pośrednictwem strony 
internetowej Gminy oraz FB.             (UG)

 
OGŁOSZENIE - REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

     Publiczne Przedszkole w Czudcu ogłasza rekrutację na nowy rok szkolny 2019/2020 
Wnioski należy składać w terminie od 05.03.2019 r. do 18.03.2019 r.

Regulamin rekrutacji i druki wniosków dostępne są w przedszkolu oraz na stronie internetowej placówki  
http://www.przedszkoleczudec.pl/rekrutacja.htm

Już od 1 stycznia 2019 r. każdy rodzic, który wychował przynaj-
mniej trójkę dzieci – nawet jeśli dziś są one już pełnoletnie – bę-
dzie mógł otrzymać Kartę Dużej Rodziny.
Do końca 2018r. było tak, że możliwość wyrobienia Karty Dużej 
Rodziny przysługiwała wyłącznie rodzicom posiadającym na 
utrzymaniu przynajmniej troje dzieci do 18. roku życia (a jeśli 
dzieci studiują – to do 25. roku życia). 

Od początku 2019 r. w życie weszła jednak poważna, ale dobra 
zmiana. Otóż Kartę Dużej Rodziny będzie mógł wyrobić (i posia-
dać już dożywotnio) także rodzic, który miał – a już nie ma – na 
utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci. Nie będą miały znaczenia 
np. wiek dzieci, zarobki itd. Po prostu – każdy, kto posiada czy 
posiadał troje dzieci, nawet już dorosłych, będzie mógł otrzymać 
Kartę Dużej Rodziny.
Co daje Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny to regulowany ustawowo ogólnopolski sys-
tem zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z minimum trójką 
dzieci. Po okazaniu KDR, jej posiadaczowi przysługuje zniżka na 
zakupy np. na stacjach Orlen, Lotos czy Shell, w sklepach Car-
refour, Piotr i Paweł, Lidl, PSB Mrówka czy 5.10.15, w salonach 
T-Mobile, Orange czy Play albo w bankach PKO BP czy Pekao. 
To tylko przykłady, partnerów.
Wniosek o wydanie Karty należy złożyć w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Czudcu ul. Starowiejska 1, 38-120 Czudec, 
PARTER, tel.  17 7172166.      (GOPS)
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Odbieranie popiołu – nowe zasady!
Urząd Gminy w Czudcu informuje mieszkańców gminy, że od 
połowy stycznia br. wprowadzono możliwość oddawania 
popiołu w  workach, koloru szarego z napisem „Gmina 
Czudec Popiół”. Worki na popiół są dostępne w sklepach GS 
na terenie gminy Czudec, w sklepie „Jagienka” w Nowej Wsi oraz 
w Babicy w sklepie  Pana J. Łyszczaka. Cena worka na popiół 
wynosi 4,00 zł i obejmuje ona transport popiołu oraz koszt pro-
dukcji worka. Worki z popiołem można wystawiać raz w miesiącu  
- w każdą ostatnią środę miesiąca przy trasie odbioru odpa-
dów komunalnych. Popiół będzie odbierany tylko i wyłącznie 

w ww. workach. 
Popiół można także dostarczyć we własnym zakresie do  PSZOK, 
bez dodatkowych opłat.
PSZOK jest otwarty:
- w każdą środę w godz. 8.00 – 10.00
- w każdy piątek w godz. 15.00 -17.00
- w każdą sobotę w godz. 8.00 – 10.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.  
17 7172148 lub w Urzędzie Gminy Czudec, pok. nr 17, w godzi-
nach pracy Urzędu.            (UG)

Zgodnie z zapisem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji  
zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 
ścieków. W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Czudec o dostarczenie wypeł-
nionego formularza zgłoszenia posiadanego zbiornika bezod-
pływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do 
Urzędu Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.
Druki dostępne są w Urzędzie Gminy Czudec, pok. nr 17, na 
stronach internetowych: http://bip.czudec.pl/9794,9823/9823/  
i http://www.czudec.pl/a/informacje-o-srodowisku.
Jednocześnie przypomina się, że w oparciu o ustawę o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Czudec, Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązkiem właściciela nie-
ruchomości, w przypadku braku możliwości podłączenia budynku 

do gminnej sieci kanalizacyjnej, jest wyposażenie nieruchomości 
w bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe lub w przydo-
mową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania 
określone w przepisach odrębnych oraz regularne ich opróżnianie 
za pośrednictwem firmy prowadzącej na terenie Gminy Czudec 
działalność w tym zakresie.
Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieru-
chomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumento-
wania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakre-
sie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszcza-
nia opłat za te usługi.
Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informa-
cji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorni-
ków bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.           
               (UG)

INWENTARYZACJA  
przydomowych zbiorników na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków

Jesienią  2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czudcu zosta-
ła zakwalifikowana do projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”.  
Projekt ten skierowany jest do najmłodszych czytelników – trzylat-
ków. Akcja ta ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki oraz 
czytania swoim dzieciom od najmłodszych lat. W ramach projektu 
Instytutu Książki, każdy  trzylatek (z rocznika 2015), który przyj-
dzie do biblioteki otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, na 
którą składają się: „Pierwsze wiersze dla…” i Kartę Małego Czytel-
nika. W książce znajdują się znane wiersze poetów min. Anny Ka-
mieńskiej, Wandy Chotomskiej, Ewy Szelburg - Zarembiny, Jana 
Brzechwy, Juliana Tuwima, Joanny Papuzińskiej. Na Kartę dziecko 
otrzymuje każdorazowo naklejkę „sówkę”, gdy odwiedzi bibliotekę 
i wypożyczy przynajmniej jedną książkę z księgozbioru dziecięce-
go. W nagrodę za zebranie 10 -ciu naklejek na Kartę Czytelnika, 
czeka imienny dyplom.W  bibliotekach na terenie gminy Czudec  
do tej pory wydano 49 Wy-
prawek Czytelniczych, w tym 
pięcioro dzieci otrzymało już 
Dyplom Małego Czytelnika.

Zapraszamy dzieci  z  roczni-
ka 2016 do udziału w Projek-
cie!                (GBP)

„Mała Książka – Wielki Człowiek”
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W dniach 22-25 stycznia 2019 roku w Publicznym Przedszkolu 
w Czudcu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Przedszkolaki wraz ze swoimi Paniami przygotowały programy 
artystyczne. W trakcie uroczystości Babcie i Dziadkowie mogli 
podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. 
Oprócz wierszy i piosenek, szanowni goście obejrzeli także po-
kazy taneczne. Przedszkolaki z przejęciem odtwarzali swoje role, 
a zacni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane 
pod ich adresem. Dzieci obdarowały swoich „dziadków” laurkami 
w postaci serduszek. Frekwencja, jak co roku dopisała. Dzieci 
poczuły się prawdziwymi gospodarzami placówki przedszkolnej. 
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Przedszko-
laki poprzez wiersz, piosenkę i taniec, mogły wyrazić kocha-
nym Babciom i Dziadkom, swoje uczucia za trud włożony w ich  
wychowanie. Po występach goście oraz dzieci zostali zaproszeni 
na słodki poczęstunek.             (PP)

Dzień Babci i Dziadka w Publicznym Przedszkolu w Czudcu

Na ludowa nutę
W sobotnie popołudnie, 2 lutego 2019r. w Domu 
Strażaka w Zaborowie odbył się piękny „Koncert na 
ludową nutę”. Podczas imprezy zaprezentowały się 
zespoły działające przy Ośrodku Kultury w Czudcu. 
Zgromadzona widownia mogła obejrzeć wspaniałe wy-
stępy uzdolnionych dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 
W programie połączono tematykę  bożonarodzenio-
wą z motywami kultury ludowej. Był śpiew pięknych, 
wzruszających kolęd, piosenek ludowych, a także 
wspaniałe polskie tańce. Na scenie wystąpili: 
Chór „Szafranowe Nutki”, Kapela Ludo-
wa z Czudca oraz Zespół Pieśni i Tańca 
Zaborowiacy w trzech grupach: „Mali 
Zaborowiacy”, „Grupa reprezentacyjna” 
oraz grupa byłych tancerzy ZPiT – przy-
gotowujących specjalny repertuar na ju-
bileusz 45 - lecia zaborowskiego zespołu. 
Zaborów to specyficzna wieś, gdzie taniec ludowy oraz 
śpiew przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Bo-
gactwo tej pięknej polskiej kultury jest tu pielęgnowane  
i szanowane. Tą pasję widać podczas żywiołowych 
występów zespołu, a mieszkańcy Zaborowa reagu-
jąc z entuzjazmem na tańce i śpiewy dają dowód, że  
w sercach noszą umiłowanie do folkloru. Dziękujemy 
wszystkim za piękne występy i dzień pełen pozytyw-
nych emocji!                                 (OK) 

13 stycznia 2019 r. w kościele parafialnym w Czud-
cu, po Mszy Świętej o 11:30 wystąpił Chór „Sza-
franowe Nutki” prezentując piękne polskie kolędy.  
Wraz z podkładem instrumentalnym zespo-
łu muzycznego, dzieci oraz młodzież należą-
ca do chóru, działającego przy Ośrodku Kultury 
w Czudcu zaśpiewała znane kolędy, w bardzo 
ciekawej aranżacji. Wytrwała praca dzieci pod 
kierunkiem pani dyrygent Dominiki Saneckiej 
przełożyła się na niezwykle ciekawy koncert.  
Gratulujemy pięknego występu!   
                        (OK)

Koncert kolęd
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Dbamy o zdrowie!
W sobotę, 26 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół w Czudcu odbył 
się Event z Andrzejem Jodłowskim (trenerem personalnym) oraz 
Klaudią Ptak (dietetyk, instruktor fitness) przy współpracy Ośrod-
ka Kultury w Czudcu. Spotkanie rozpoczęło się analizą składu 
ciała, która pozwoliła określić m.in. ilość tkanki tłuszczowej oraz 
mięśniowej. Pomiary te są najlepszym motywatorem do dal-
szej pracy nad sobą, sylwetką ciała oraz  postawionymi celami.  
W związku z dużym zainteresowaniem pomiarem składu ciała 
organizatorzy postanowili zmienić kolejność w programie i na 
parkiet wkroczył Andrzej Jodłowski, który poprowadził trening 3S. 
Trening trwał 60 minut, był intensywny i niezwykle wysiłkowy, dla 
uspokojenia tętna Klaudia Ptak rozpoczęła prezentację i dialog 
pt. „Fakty i mity o redukcji ciała i zdrowym odżywianiu”. Dialog  
z uczestnikami pozwolił rozwiać wątpliwości w temacie odżywia-
nia i zrzucania zbędnych kalorii. Na koniec wszyscy uczestnicy 
wzięli udział w treningu z Klaudią z elementami stretchingu, mo-

bility oraz pilatesu. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdję-
ciem oraz rozlosowaniem voucherów na konsultacje dietetyczne  
z Klaudią Ptak. Ośrodek Kultury w Czudcu kieruje podziękowania 
do Zespołu Szkół w Czudcu za udostępnienie sali, Wojciechowi 
Szela za pomoc organizacyjną, Andrzejowi Jodłowskiemu oraz 
Klaudii Ptak za spotkanie w sportowej, miłej atmosferze.         (OK)

Siatkarze Zespołu Szkól w Czudcu w finale wojewódzkiej Licealiady!
Młodzi siatkarze Zespołu Szkół w Czudcu odnieśli 6 lutego br. 
swój największy sukces sportowy! Po zwycięskich meczach  
z drużyną Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Brzozowa (25:17, 
25:14) oraz II Liceum Ogólnokształcącego z Sanoka (25:23, 
27:25) awansowali do finału wojewódzkiej Licealiady. Znaleźli się 
w czwórce najlepszych szkolnych drużyn siatkarskich Podkarpa-
cia! Ciężka praca na treningach, ambicja i wiara w sens walki 
do końca przyniosły oczekiwane rezultaty. Zdaniem trenera Bar-

tosza Hałasa wszyscy zawodnicy bardzo dobrze wykonali swoje 
zadania, a na szczególne wyróżnienie zasługują: niezawodny 
w ataku kapitan drużyny Ernest Teper, pierwszy rozgrywający 
Kuba Rykała i libero Szymon Gałuszka, który wrócił do drużyny 
po poważnej kontuzji ręki. Gratulujemy młodym siatkarzom i ich 
szkoleniowcowi i życzymy dalszych sukcesów w finale turnieju.  
       (ZS w Czudcu)
                                                                                

 Wśród bibliotek, które wzięły udział w ósmej edycji Rankingu 
Bibliotek „Rzeczpospolitej” 2018, najlepszą biblioteką na Podkar-
paciu okazała się Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie 
(6. miejsce w rankingu). Druga to  Miejska Biblioteka Publiczna 
w Łańcucie (14. miejsce w rankingu), a trzecia z najlepszych  
w naszym regionie to Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwa-
le (29. miejsce w rankingu). Bardzo dobrze poradziły sobie także 
biblioteki z Kolbuszowej, Jasła-Szebni, Stalowej Woli, Lubaczo-
wa, Jasła, Padwi Narodowej i Miejsca Piastowego. Zwycięzców 
tegorocznego rankingu wyłoniono na podstawie ankiety dotyczą-
cej m.in. powierzchni bibliotek i filii w przeliczeniu na 1000 miesz-

kańców, średniego zatrudnienia w placówce bibliotecznej, czasu 
pracy biblioteki, wielkości księgozbioru w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców, wielkości księgozbioru nabytego w ciągu dziesię-
ciu lat, ilości zakupionych nowych książek. Punkty przyznawane 
były także za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do 
nowych mediów, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, za 
działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne, literackie. 
Ankieta Rankingu Bibliotek „Rzeczpospolitej” została wysłana do 
2300 bibliotek, do wszystkich gmin wiejskich, miejsko-gminnych 
i miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu) w Polsce.  
A udział w rankingu wzięło 733 biblioteki. Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Czudcu znalazła się na 236 miejscu, w roku 2017 było 
to miejsce 248.  Więcej informacji o rankingu w art. „Rzeczpospo-
litej”: https://www.rp.pl/Ranking-bibliotek/311289937-Nie-boja-sie
-wyzwan-XXI-wieku.html         (GBP)

Ranking Bibliotek „Rzeczpospolitej” 2018 – VIII edycja
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XIX Przegląd Kolęd i Pastorałek
Kolęda to poważna pieśń Bożonarodzeniowa. Jednak w reper-
tuarze naszej tradycji istnieją także kolędy domowe wskazujące 
nie tyle na głęboką teologię, ale bardziej na czułość i ciepło wy-
darzenia Bożego Narodzenia. Ponadto w polskiej kulturze śpiewa 
się również pastorałki, które dodają do tego wszystkiego wesołą 
nutkę ludowości. To niezwykłe bogactwo muzyki Bożonarodze-
niowej, można było usłyszeć podczas XIX Przeglądu Kolęd i Pa-
storałek, który odbył się w dniu 20 stycznia 2019 r. w Parafialnym 
Domu Kultury w Czudcu. Do udziału zgłosiło się 20 wykonawców, 
w tym również zespoły.  Na przegląd przybyli uczestnicy z Pstrą-
gowej, Zaborowa, Wyżnego, Przybówki oraz z Czudca. Zgroma-
dzeni słuchacze mogli usłyszeć piękne tradycyjne kolędy, mało 
znane pastorałki oraz współczesne utwory nawiązujące do świąt 
Bożego Narodzenia. Za sprawą wykonywanych utworów, na sali 
wytworzył się wspaniały świąteczny klimat, mogliśmy myślami  
z radością powrócić do grudniowej wigilii, kiedy wszyscy groma-
dziliśmy się przy wigilijnym stole,  wspólnie śpiewając na cześć 
Narodzonego Dzieciątka. W tym roku odważyły się również wy-
stąpić starsze osoby kultywując kolędowanie pokoleniowe, mowa 
o zespole Big Fun Family z Czudca, który zaskoczył wykonaniem 
utworu obcojęzycznego pt. „Feliz Navidad”. Pozostali uczestnicy 
również swoim wykonaniem oddali pokłon Małemu Dzieciątku. 

Wykonawcy śpiewali przede wszystkim sercem. Pojawiły się takie 
utwory jak: Gdy śliczna Panna, Gore Gwiazda, Maleńka Miłość, 
Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje, Kolęda dla nieobecnych, Pa-
stuszek bosy, Biały śnieg i Ty, Z narodzenia Pana, Bóg się rodzi, 
Jezusa Narodzonego, Mędrcy Świata Monarchowie, Grudniowe 
noce i wiele innych. Całość wydarzenia poprowadzona została 
przez młodych konferansjerów: Sylwię Jacek oraz Kacpra Ziobro.  
Nagrody oraz dyplomy zostały ufundowane przez Ośrodek kultu-
ry w Czudcu oraz Parafię Czudec. 
Pięknie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, gratuluje-
my wspaniałych występów.           (OK)

IX Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych
W niedzielę, 3 lutego 2019 r., odbył się IX Powiatowy Przegląd 
Zespołów Tanecznych „Rytm, Muzyka, Taniec” w Niebylcu. Po 
raz kolejny wzięły w nim udział działające przy Ośrodku Kultury 
w Czudcu zespoły taneczne: Libretto I i Libretto II pod kierownic-
twem Pani Anny Proksy-Lenart oraz ZPiT Zaborowiacy i Mali Za-
borowiacy pod kierownictwem Pana Jana Błażejowskiego i Pani 
Magdaleny Tabasz-Mazur. Podczas występów, tancerze perfek-
cyjnie zaprezentowali układy, nad którymi pracowali już od bardzo 
dawna. Swoją energią i uśmiechem porwali niebylecką widownię, 
dając powód do dumy instruktorom i rodzicom. Szczególny za-
chwyt budziły stroje tańczących, wzmagając tym samym ogól-
ne wrażenie artystyczne. Jak co roku atmosfera była wspaniała,  
a każdy  zespół otrzymał na zakończenie pamiątkowe nagrody za 
udział.                (OK)
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W sobotę, 12 stycznia 2019 r. w Ośrodku Kultury w Czudcu od-
były się zajęcia filcowania „na mokro”. Jest to kolejna artystyczna 
propozycja warsztatowa, którą zaoferował Ośrodek Kultury.  Fil-
cowanie to zajęcie dla tych, którzy chcą nauczyć się wykonywać 
różnorodne przedmioty wełniane, te użytkowe jak i dekoracyjne. 
Praca z wełną owczą i samodzielne jej przetwarzanie w prze-
strzenną formę, daje nieograniczone możliwości, wspomaga 
rozwój wyobraźni oraz zdolności manualnych. Czesanka wełnia-
na jest niezwykle plastyczna, zachwycająco barwna, delikatna  
i łatwa w obróbce.  To sprawia, że praca z czesanką należy do 
przyjemności, choć bywa iż efekt końcowy  nie zawsze jest prze-
widywalny. Ta doza niepewności, czy raczej tajemniczości, dla 
niektórych może być to atutem tej techniki, iż na koniec pracy 
będzie niespodzianka.  Te jakże ciekawe warsztaty  poprowadziła 
Magdalena Dołęga, autorka trwającej w OK. wystawy fotografii 
przyrodniczej oraz prac wykonanych techniką filcowania zatytuło-
wanej „Ptaki”. Zajęcia poprzedzone zostały krótkim wprowadze-
niem w zagadnienia objęte tym twórczym spotkaniem. Podczas 
warsztatów uczestniczki przygotowały szablony niezbędne do 
wykonania etui na telefon. Panie poznały metodę układania cze-
sanki oraz ewentualnych dodatków ozdobnych. Nie małym zna-
czeniem, było tutaj poznanie jak uzyskać teksturę czy światłocień 
w tworzonych wzorach. Dobór kolorów, komponowanie kształtów 
to również ważny aspekt mający wpływ na ogólny wygląd pracy. 
Kolejnym krokiem było cierpliwe filcowanie, aż do uzyskania moc-
no zbitej struktury. Warsztaty odbywały się w formie instruktażu 
„step by step”.  Każdy etap pracy był szczegółowo omawiany,  
a uzyskana wiedza,  którą przekazała pani Magdalena na pewno 
pozwoli na dalsze i swobodne poruszanie się w tej technice przez 
uczestniczki.  Twórcza sobota zaobfitowała w piękne, małe dzie-
ła. Panie chętnie podjęły się nowego wyzwania, mogły pogłębić 
i rozszerzyć swoje umiejętności artystyczne, a to jest niezwykle 
ważne w rozwijaniu talentów. Zakończeniem niech będą słowa: 
„Talent jest jak cenne ziarno zasadzone w ziemię, któremu dobry 
ogrodnik nie tylko pozwala wykiełkować, ale każdego dnia stwa-
rza mu najlepsze możliwości pełnego rozwoju”. 
W dniach 21 oraz 24 stycznia 2019 r. odbyły się kolejne warsztaty 
filcowania – tym razem „na sucho”. Podczas zajęć powstały pięk-

ne, wełniane misie. Zajęcia poprowadziła również Pani Magdale-
na Dołęga, która w styczniu zaprezentowała swoje filcowe prace 
na wystawie w OK. Podczas warsztatów uczestniczki poznały 
metodę tworzenia form przestrzennych w technice filcowania na 
sucho specjalnymi igłami.  
Zainteresowanych tą techniką informujemy, że warsz-
taty będą miały kolejne edycje, a chęć udziału można 
zgłaszać w OK Czudec pod nr. tel. (17) 2772444.        (OK)

Warsztaty filcowania

W niedzielę 03.02.2019 r. w Domu Strażaka odbyła się coroczna 
zabawa karnawałowa zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną 
dla najmłodszych mieszkańców Zaborowa. Na imprezę przybyły 
dzieci wraz z rodzicami, babciami lub dziadka-
mi. Dla najmłodszych przygotowano wspania-
łe zabawy, które prowadziła Pani Agnieszka 
z psem Chasem z Psiego Patrolu. Były tańce 
- wigibańce, konkursy sprawnościowe, paso-
wanie na rycerza, a także duże bańki mydlane.  
W czasie zabawy panowała miła, wesoła i przy-
jazna atmosfera, a dzieci bawiły się wytrwale 
do samego końca. Na zakończenie uczestnicy 
otrzymali paczki pełne słodyczy i dużo cukier-
ków ufundowanych przez naszych corocznych 
sponsorów, a są nimi: Kółko Rolnicze Zaborów  
i Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie, któ-
rym serdecznie dziękujemy.  

Składamy podziękowania dzieciom i opiekunom za 
przybycie, liczny udział i zapraszamy za rok !!!   
                          (GBP Filia w Zaborowie)

Zabawa karnawałowa 
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