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W bieżącym roku do budżetu samorządu Gminy Czudec trafią kolejne środki - ponad milion złotych na 
naprawę gminnych dróg zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej – tj. 
ulewnego deszczu. W ramach dotacji z budżetu państwa (80%), przy 20 % udziale własnym gminy, 
zostanie wyremontowanych 5 odcinków dróg w następującym zakresie:
1. Przebudowa drogi w Przedmieściu Czudeckim (droga w stronę P. Drala) na dz. ew. nr 1424 w km 
1+105 – 1+365
2. Przebudowa drogi w Pstrągowej Woli (droga koło nadajnika) na dz. ew. nr 7644 w km 0+290 – 0+825
3. Przebudowa drogi w Pstrągowej (Rajchówki) w km 0+000 – 0+960 wraz z przebudową przepustu 
w km. 0+010
4. Przebudowa drogi w Przedmieściu Czudeckim (droga na Wielki Las) na dz. ew. nr 3 w km 0+000 
– 0+970
5. Przebudowa drogi w Pstrągowej (Pstrągowa – Bucze Nr 112103R) w km 0+680 – 1+120. 

Na remont dwóch pierwszych dróg gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 250 tys. zł, nato-
miast na pozostałe: 870 tys. zł. W sumie 1.120 tys. zł.
Promesy na realizację w/w zadań zostały wręczone przez Jarosława Zielińskiego - Wiceministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawicielom podkarpackich samorządów w dniu 6 marca br. 
w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W uroczystości uczestniczyli też parlamentarzyści Krystyna 
Wróblewska, Halina Szydełko, Bogdan Rzońca, Zbigniew Chmielowiec i Andrzej Szlachta oraz wice-

marszałek województwa 
podkarpackiego Piotr 
Pilch.W ramach podzia-
łu środków na usuwanie 
skutków klęsk żywioło-
wych do podkarpackich 
gmin i powiatów trafi   
w sumie 77 mln zł z cze-
go 56 mln zł na odbu-
dowę dróg, przepustów, 
mostów i ponad 20 mln 
zł na stabilizację osu-
wisk. Dofinansowane  
z budżetu państwa zo-
staną 183 zadania w 46 
gminach i 12 powiatach.  
               (UG)

Nowe promesy na naprawę dróg gminnych
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V zwyczajna sesja Rady Gminy odbyła się 15 lutego 2019 r.  
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Czudcu.  Posiedzenie rozpo-
częło się od przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, a następ-
nie Radni zapoznali się ze sprawozdaniem Wójta z wykonania 
uchwał Rady Gminy i zadaniami realizowanymi przez urząd  
i jednostki organizacyjne gminy. W kolejnym punkcie obrad radni 
rozpatrzyli i przyjęli 8 uchwał dotyczących: 
- przyznania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe – nagrody 
zostaną wręczone na kolejnej Sesji RG;
- zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Czudcu oraz Ośrodka Kultury w Czudcu za 
rok 2018;
- wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – uchwa-
ła określa zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia 
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady ich promocji oraz 
formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty;
- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czudec  
w roku 2019”;
- wyrażenia zgody na zakup działek położonych w Nowej Wsi na 
własność Gminy Czudec oraz ustanowienie na działce nr 1888/5 
służebności gruntowej,
- w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków – dopła-
ty zostały ustalone na poziomie 0,73 zł netto do 1 m3 wody oraz 
0,27 zł netto do 1m3 ścieków; 
- w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy 

Czudec na rok 2019 nr IV/37/2019 Rady Gminy Czudec z dnia 25 
stycznia 2019 r..

W dalszej części obrad Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu 
Drogowego nadkom. Wojciech Twaróg oraz Kierownik Poste-
runku Policji w Czudcu asp. szt. Sławomir Florek przedstawili 
ocenę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. W 
kolejnych punktach sesji, sprawozdania ze swojej działalności 
przedstawiły Dyrektor Ośrodka Kultury p. Ewa Mitręga – Moskwa 
oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej p. Halina Zaręba, a następnie 
Kierownik GOPS p. Joanna Osetek podsumowała działalność 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za ubiegły rok i przed-
stawiła roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspie-
rania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z realizacji „Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Gminie Czudec na lata 2017 - 2020”, a tak-
że sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu wychodzenia  
z bezdomności na lata 2018-2023”. Radni zapoznali się również 
ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii za 
2018 r., a także informacją nt. nieruchomości wchodzących w skład 
mienia komunalnego. Na zakończenie, w sprawach różnych, Prze-
wodniczący odczytał pisma mieszkańców gminy, które wpłynęły 
do biura rady w terminie od ostatniej sesji. Kolejna sesja RG plano-
wana jest na kwiecień br.              
                  (UG)

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy

W poniżej zamieszczonej tabeli podajemy terminy zebrań wiejskich w poszczególnych miejscowościach Gminy, na których odbędą 
się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Zachęcamy do licznego udziału w zebraniach!                 (UG)

Terminy zebrań wiejskich
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Program „Mama 4+”
Emerytura dla matek - Program 
o rodzicielskim świadczeniu uzu-
pełniającym, czyli emeryturze  
dla matek przynajmniej 4 dzie-
ci, które osiągnęły wiek eme-
rytalny i nie posiadają prawa 
do świadczenia emerytalnego, 
został przyjęty przez Radę Mini-

strów. Świadczenie będzie wypłacane od 1 marca 2019 r.          
Dla kogo jest program „Mama 4+”?
• świadczenie rodzicielskie może być przyznane mamie, która 
urodziła i wychowała przynajmniej czwórkę dzieci;
• świadczenie może być również przyznane ojcu – w sytuacji 
śmierci matki lub porzucenia dzieci przez matkę – który wychował 
co najmniej czworo dzieci;
• ze świadczenia będą mogły skorzystać osoby, które nie po-
siadają wystarczających środków do życia, a osiągnęły już wiek 
emerytalny. Dla kobiet po 60 roku życia, dla mężczyzn po 65 roku 
życia;
• otrzymanie świadczenia nie jest związane z wcześniejszym 
obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne;
• z programu „Mama 4+” mogą skorzystać wyłącznie osoby 

mieszkające w Polsce i mające tu tzw. ośrodek interesów życio-
wych co najmniej od 10 lat (licząc od 16 roku życia);
• rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być wypłacane 
obywatelom Polski lub osobom posiadającym prawo do pobytu 
lub prawo do pobytu stałego na terenie Polski oraz obywatelom 
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub cudzoziem-
com legalnie przebywającym na terenie Polski.

Emerytura matczyna. Od kiedy?
Osoby spełniające kryteria będą mogły złożyć wniosek do ZUS 
lub KRUS w celu uzyskania prawa do tego świadczenia. Matczy-
ne emerytury zaczną obowiązywać od 1 marca 2019 r. i mają wy-
nosić tyle samo co najniższa emerytura. Po waloryzacji w marcu 
2019 r. będzie to 1100 zł brutto.
Jeśli osoba zainteresowana programem Mama 4+ pobiera już 
świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie Mama 
4+ będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej 
emerytury, czyli 1100 zł brutto. Zanim jednak dojdzie do wypłaty 
całego świadczenia z programu Mama 4+ ZUS lub KRUS zbada 
m.in. sytuację dochodową danej osoby.
Załączniki do pobrania na stronie www.gopsczudec.naszops.pl  
w menu Matka 4+ .       (GOPS)

Dnia 14.02.2018 r. w Urzędzie Gminy w Czudcu odbyła 
się uroczystość odznaczenia „Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”. Wójt Gminy Czudec Pan Andrzej 
Ślipski dokonał odznaczenia jubilatów w imieniu Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas uroczy-
stości zostało odznaczonych pięć par obchodzących 
50 - lecie małżeństwa: z Babicy Państwo Maria i Józef 
Rusinek oraz Państwo Bożena i Stanisław Pokrywka,  
z Nowej Wsi Państwo Wiesława i Stanisław Ptak, z Przed-
mieścia Czudeckiego Państwo Zofia i Tadeusz Oślizło 
oraz z Zaborowa Państwo Maria i Czesław Rykała. 
Szanownym jubilatom życzymy dużo zdrowia, 
wszelkiej pomyślności oraz dalszych szczęśli-
wych lat w gronie najbliższych!

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego Gmina Czudec zło-
żyła wniosek na dofinansowanie zadania  pn.: „Budowa placu zabaw i re-
kreacji w Zaborowie”. W/w wniosek został oceniony pozytywnie  i uzyskał 
dofinansowanie w kwocie 63 630,00 zł. Projekt będzie polegał na budowie 
placu zabaw i rekreacji w miejscowości Zaborów - wykonane zostaną m.in. 
następujące prace: przygotowanie terenu pod plac zabaw, wykonanie na-
wierzchni bezpiecznej, montaż urządzeń zabawowych, fitness oraz ko-
munalnych, wymiana nawierzchni na boisku do siatkówki plażowej oraz 
montaż piłko - chwytu. Realizacja projektu zapewni mieszkańcom gminy, 
a w szczególności dzieciom i młodzież szerszy dostęp do nowej infra-
struktury rekreacyjno - wypoczynkowej, poprawi warunki rozwoju sportu  
i aktywnych form wypoczynku oraz zapewni ciekawe formy spędzania wolnego 
czasu. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na  październik 2019 r..  
                                          (UG)

Budowa placu zabaw w Zaborowie
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Koncert z okazji Jubileuszu 45-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Zaborowiacy

Dnia 02.03.2019 r. w Zaborowie odbyły się uroczyste obchody 
45-lecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca Zaborowiacy. Święto-
wanie rozpoczęto od mszy św. o godzinie 14:00, a następnie 
zgromadzeni na niej wierni oraz członkowie, absolwenci i senio-
rzy ZPiT w uroczystym pochodzie przemaszerowali do budynku 
Szkoły Podstawowej w Zaborowie, gdzie na tamtejszej sali gim-
nastycznej uroczyście otworzono część artystyczną.
Pani Ewa Mitręga-Moskwa, Dyrektor Ośrodka Kultury w Czud-
cu oficjalnie powitała przybyłych gości. Następnie wyświetlona 
została prezentacja multimedialna, pokrótce ukazująca historię 
Zespołu Pieśni i Tańca Zaborowiacy, która – jak na wiejski zespół 

-  jest dość długa i budzi uznanie oraz szacunek dla tych, którzy 
ją tworzyli i tworzą nadal. Ku przypomnieniu, inicjatywa utworze-
nia go wyszła od Koła Gospodyń Wiejskich w Zaborowie, które  
4 stycznia 1974 r. zarejestrowało Zespół. 
Po zakończonej prezentacji multimedialnej, poszczególne grupy 
tworzące ZPiT Zaborowiacy zaprezentowały swój kunszt tanecz-
ny, ukazując ogrom pracy, jaki został włożony w przygotowanie 
układów choreograficznych. 
Występy rozpoczęła od Poloneza grupa reprezentacyjna. Cho-
reografię opracowała dr Jadwiga Madej – Bӓr, będąca instruk-
torem i choreografem Zespołu Pieśni i Tańca Resovia Saltans. 
Następnie zatańczyli Mali Zaborowiacy, których cechuje szcze-
rość, otwartość, energia i radość życia. W wykonaniu młodych 
tancerzy można było podziwiać suitę tańców z okolic Rzeszowa 

oraz Przeworska. Były to Sztajer polka, Ułanicek, Polka ugina-
na, a z okolic Przeworska -  Bandoska i Sumieszka, która jest 
starym tańcem, a jej nazwa pochodzi od nazwy mieszanki owsa, 
jęczmienia i pszenicy. Obecnie choreografem Zespołu jest Pani 
Magdalena Tabasz-Mazur.
Kolejną prezentującą się grupą byli Absolwenci ZPiT Zaboro-
wiacy. Dla zgromadzonych widzów zatańczyli tańce regionu rze-
szowskiego, odznaczające się żywiołowością, dynamiką i dużym 
tempem, a nade wszystko swobodą. Tancerze wiernie oddali 
charakter tych tańców, czym zdobyli sobie serca widowni.
Przerywnikiem pomiędzy występami tancerzy była krótka pre-
zentacja Kapeli Ludowej z Czudca, z którą Zespół związał się  
w połowie 1976 r. Dla przybyłych gości zagrała ona cztery utwo-
ry, za wykonanie których została nagrodzona gromkimi brawami. 
Kolejnym punktem programu był występ Seniorów ZPiT Zabo-
rowiacy, którzy zaprezentowali tańce regionu pogórza krośnień-
skiego. Zobaczyć można było: równego, krzyżaka, okółkę i ko-
wala. Tancerze, mimo upływu lat, nie stracili nic ze swojej pasji 
do tańca, a podczas sobotnich występów niejednego zadziwili 
niezwykłą kondycją i energią.
Część artystyczną zamknęła grupa reprezentacyjna ZPiT, wyko-
nując suitę tańców lubelskich, do której choreografię opracowała, 
podobnie jak do Poloneza, dr Jadwiga Madej–Bӓr. 
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W dniu 9 marca 2019 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury  
w Czudcu zorganizowano event z okazji Dnia Kobiet.  Dla pań 
przygotowano szeroki wachlarz tematów: sztuka, kosmetyka, flo-
rystyka, biżuteria, moda, kulinaria, zdrowe odżywianie, sport oraz 
warsztaty motywacyjne. Prezentujemy kilka fotografii upamiętnia-
jących to wydarzenie. 
Szczegółowa relacja z eventu udostępniona zosta-
nie w najbliższym czasie na stronie Ośrodka Kultury  
w Czudcu: www.ok-czudec.pl (w zakładce – wydarzenia).  
Serdecznie Zapraszamy!                   (OK)

9 marca 2019 - event z okazji Dnia Kobiet

Widzowie nagrodzili ten występ ogromnymi brawami. Wszystkim 
niezmiernie podobały się barwne stroje i pięknie prezentujący się 
w nich tancerze – zwłaszcza dziewczęta. W dużej mierze było 
to zasługą choreografa, Pana Jan Błażejowskiego, pod okiem 
którego grupa pracuje na co dzień. Należy w tym miejscu wspo-
mnieć, że obecnie akompaniatorem jest Pan Grzegorz Szczygieł.
Na koniec publiczność wraz z tancerzami, przy akompaniamen-
cie kapeli, zaśpiewała dwie przyśpiewki ludowe: „Przez Zaborów 
droga” oraz „Ta nasza wioseczka”. Po koncercie wszystkie grupy 
Zespołu Pieśni i Tańca Zaborowiacy zebrały liczne życzenia i gra-
tulacje od zgromadzonych. Pochwałom nie było końca. Każde-

go z gości zachwyciły prezencja, uśmiech na twarzach tancerzy 
oraz oddanie i pasja, z jaką wykonywane były tańce.
Organizatorem koncertu był Ośrodek Kultury w Czudcu, który 
wraz z Zespołem dziękuje wszystkim sponsorom za udzieloną 
pomoc finansową.

Następny jubileusz już za pięć lat. Wszystkim tancerzom dzięku-
jemy za zaangażowanie, a jednocześnie życzymy sił i wytrwało-
ści, aby nie zrezygnowali z obranej drogi i w równie pięknym sty-
lu, mogli się nam zaprezentować podczas kolejnej uroczystości. 
                                     (OK) 
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Ferie zimowe z Ośrodkiem Kultury w Czudcu
Tegoroczne ferie zimowe przygotowane przez Ośrodek Kultu-
ry w Czudcu obfitowały w zajęcia ukierunkowane w szczegól-
ności na sztukę oraz sport. W pierwszym dniu  ferii uczestnicy 
mogli skorzystać z bardzo ciekawych warsztatów ceramicznych 
poprowadzonych przez pracowników z Muzeum Okręgowego  
z Rzeszowa. Pod czujnym okiem instruktora, każde dziecko mo-
gło wykonać małe naczynie na specjalnym kole garncarskim. 
Dodatkowo uczestnicy mogli również działać bardziej swobod-
nie podczas ręcznego modelowania przedmiotów z gliny.  Wy-
konane małe dzieła zostały wypalone w piecu ceramicznym  
i przygotowane do malowania.  Na drugim spotkaniu, w dniu po-
przedzającym walentynki dzieci poznały ciekawą technikę scra-
pbookingu. Dla każdego uczestnika zostały przygotowane dwa  
zestawy bazowe, z których można było wykonać piękne kartki 
walentynkowe. Dodatkowo przygotowany został „walentynkowy 
darmowy sklepik” gdzie każdy mógł dowolnie dobierać sobie 
specjalne papierowe ozdobniki, elementy dekoracyjne (wstążki, 
tasiemki, sznureczki, perełki, kryształki, kwiaty gotowe oraz płatki 
z pianki foamiran do samodzielnego wykonania kwiatów). Każ-
de dziecko mogło na swoich kartkach zamieścić walentynkowe 
„tagi”. I tak wyjątkowe kartki, misternie wykonane, zapakowane  
i przewiązane wstążką mogły powędrować do  rąk osób, bliskich 
dzieciom. Odbiorcą takiego prezentu mogła być kochana mama, 
tata, babcia, dziadziu, ale również koleżanka czy kolega. Ręcznie 
wykonana dziecięca praca ma wyjątkową wartość. Obdarowana 
osoba wie, że dziecko poświęciło swój czas, aby stworzyć coś 
niepowtarzalnego i obdarować osobę, która jest dla niego ważna.  
Odmiennym tematem podczas ferii  były zajęcia z Panem Andrze-
jem Jodłowskim, który na sportowo poprowadził dwa spotkania, 
wypełnione rozmaitymi formami ćwiczeń, konkurencjami sprawno-
ściowymi oraz zabawami ruchowymi. Feryjnym dniem odpoczyn-
ku, był wyjazd dzieci do kina Helios w Rzeszowie na film pt. „Jak 
wytresować smoka 3”.  Moc pozytywnych wrażeń po obejrzeniu fil-
mu, uśmiechy na dziecięcych twarzach, chętnie zjedzony popcorn, 
(brak korków na drogach i bezpieczny powrót) to tylko kilka ele-
mentów, ale  po ich połączeniu dają obraz niezwykle udanego dnia.  
22 luty był ostatnim dniem spotkań feryjnych. W tym dniu na 
dzieci czekały paczuszki z pracami ceramicznymi. Małe glinia-
ne dzieła zostały wypalone na biskwit, dlatego też zadaniem 
uczestników było pomalowanie ich farbami i ozdobienie pięknymi 
wzorami.  Kolejnym punktem piątkowego programu były doświad-
czenia małego chemika i fizyka.  Uczestnicy zostali podzieleni na 
kilkuosobowe grupy, gdzie mogli zespołowo pracować nad po-
stawionymi zadaniami. Dzieci były zachwycone efektami małych,  
ale jakże zaskakująco prostych eksperymentów. Podczas zajęć 
było mnóstwo śmiechu i zachwytu, była również praca zespołowa 

dzieci. Na zakończenie, Ośrodek Kultury w Czudcu przygotował 
dla wszystkich uczestników dyplomy oraz słodkie upominki. 
Dziękujemy Wam kochane dzieci i Wam droga młodzieży za 
udział w zajęciach feryjnych i zapraszamy na przyszły rok.  
Do zobaczenia.            (GOK)
       

Oto pamiątkowych fotografii z feryjnych spotkań. 

Więcej można obejrzeć na stronie OK w Czudcu w zakładce „ga-
leria”, natomiast krótką relację z przebiegu feryjnych zajęć można 
przeczytać w zakładce „wydarzenia”.
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Podczas ferii w dniach od 12 do 21 lutego, w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Czudcu, odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzie-
ży. Spotkania z książką, zabawy, rozgrywki sportowe, warsztaty 
dla najmłodszych, zajęcia, konkursy plastyczne i edukacyjne, gry 
planszowe, układanie puzzli – wszystkie te atrakcje czekały na 
dzieci, chcące wziąć w nich udział. 
Zajęcia rozpoczęły się 12 lutego 2019 r. wizytą  Teatru „Maska”  
z Krakowa, który przedstawił spektakl dla dzieci promujący zdro-
wy styl życia, pt. „Baśń dla małych łakomczuszków - tajemnica 
zdrowych brzuszków”. Spektakl oglądnęły dzieci uczestniczące w 
zajęciach w bibliotece, oraz przedszkolaki z naszego przedszko-
la. Baśń ta cieszyła się dużym zainteresowaniem, czego wyrazem 
były gromkie brawa. Drugi dzień naszych spotkań, który przypadł 
na dzień 14 lutego to Walentynki. Dzień Świętego Walentego, 
dzień dobrych uczuć i miłości był okazją do walentynkowego gło-
śnego  czytania bajki pt.: „Franklin i walentynki”- P. Bourgeois. 
Uczestnicy z zaangażowaniem rozwiązywali przygotowaną krzy-

żówkę, w której mogli wykazać się wiedzą na temat bajkowych  
i literackich par. Chętnie też przygotowywały kartki walentynkowe 
oraz „Exploding Box” z motywem walentynkowym. Zajęcia bar-
dzo się podobały, a wykonane kartki i pudełka wyszły pięknie. 
Na zakończenie naszego spotkania uczestnicy otrzymali słodki 
serduszkowy upominek. Innym razem zajęcia odbyły się pod ha-
słem „Dzień Kota”. Zorganizowane spotkanie miało nie tylko for-
mę zabawową, ale też edukacyjną, mającą na celu podkreślenie 
znaczenia kotów w naszym życiu. Przybliżyliśmy historię kotów, 
przesądy, przysłowia i zwyczaje związane z kotami. Dużo radości 
sprawiło dzieciom  wspólna zabawa ruchowa naśladująca zacho-
wanie kotów.  Młodzi uczestnicy wysłuchali opowiadania pt.:  „Kot 
w butach”. Natomiast w drugiej części odbyły się warsztaty pla-
styczne. Na zajęciach wykonaliśmy maski karnawałowe. Dzieci 
otrzymały szablony masek kotów, a następnie wykonały maskę 
przy użyciu kredek, kolorowego papieru i brokatu. W dalszej 
części zajęć, młodzi uczestnicy wykonywali z masy solnej figur-

ki kotów. Ostatnie spotkanie przebiegło pod hasłem „Ptaki  
i ptaszyska”. Uczestnicy wysłuchali wiersza Jana Brzechwy 
pt.: „Szpak i Sowa”. Na zajęciach rozmawialiśmy dlaczego 
i jak należy dokarmiać ptaki zimą, następnie dzieci zapo-
znały się z wyglądem i nazwami ptaków najbardziej potrze-
bujących pomocy zimą. Młodzi czytelnicy mieli za zadanie 
rozwiązać krzyżówkę i odgadnąć hasło, oczywiście zwią-
zane z ptakami. Zadaniem plastycznym było wykonywanie 
karmnika dla ptaków na kartce papieru oraz śnieżnej sowy 
z szyszek i waty. Na zakończenie zimowych ferii wszystkie 
dzieci otrzymały słodkie upominki. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za mile spędzony czas 
w bibliotece, na kolejne takie zajęcia zapraszamy w czasie 
wakacji.         
              (GBP)

Ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu

W dawnych czasach po wsiach i miasteczkach w ostatnie dni 
karnawału chodziły od domu do domu korowody różnych prze-
bierańców. Wierzono powszechnie, że wraz z nimi przychodzi 
dostatek i urodzaj. Kultywując te tradycje do biblioteki przybył 
korowód przebierańców z pięknym bocianem na 
czele, a składał się z uczniów oraz wychowawców 
klas I i II Szkoły Podstawowej nr 1 w Pstrągowej. 
Uczniowie przedstawiali scenki oraz króciutki-
mi wierszykami zachęcali gospodynię do datków  
i ugoszczenia: „My jesteśmy zapusty, nie lubimy 
kapusty, tylko pączki i chruściki i pieniądze na buci-
ki”; „Jezus Chrystus pochwalony w Świętej Trój-
cy uwielbiony, pozdrawiamy was w zapusty, żeby 
dostać kęsek tłusty. Rzuć gosposiu do czapeczki 
chociaż ze dwie złotóweczki”. Zanim gospodyni 
odwdzięczyła się za wizytę miłych gości musieli 
oni wykazać się sprawnością w ugniataniu papiero-
wych pączków, przenoszeniu ich w ciepłe miejsce 
do wyrośnięcia, przewlekaniu faworków, układaniu 
rozsypanki literowej haseł typu: „Pączki, pączki, 
chrusty, chrusty, bo to dzisiaj są zapusty” albo „Kto  
w tłusty czwartek nie zje pączków kopę będzie miał 
myszy i pustki w stodole”. Na zakończenie poczę-

stowaliśmy się faworkami i pączkami : „Góra pączków, za tą górą 
tłuste placki z konfiturą, za plackami misa chrustu bo to dzisiaj 
dzień zapustu”. Pomyślność na ten rok mamy zapewnioną!       
            (GBP)

Zapusty



8

Miejscowa drużyna siatkarska ProSport 
Marmax Czudec awansowała do rozgry-

wek III ligi piłki siatkowej. Przez cały sezon 
rozegrała 18 spotkań z których tylko raz 

musiała uznać wyższość rywali przegrywa-
jąc spotkanie wynikiem 2:3.  

Serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów! 

Awans siatkarzy 
 z Czudca do III ligi


