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We wtorek 18 czerwca br. Wójt Gminy Czudec Andrzej Ślipski wręczył nagrody dla najzdolniejszej młodzieży  
w gminie. Laureaci olimpiad przedmiotowych i konkursów kuratoryjnych oraz uczniowie, którzy osiągnęli wyso-
kie wyniki w nauce ze szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych zostali zaproszeni do Urzędu Gminy  
w Czudcu, gdzie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród. Nagrodzonych zostało 21 uczniów: 
Przemysław Lesiak, Julia Kawalec, Wioleta Leśniak, Natalia Miazga, Bartosz Łysz-
czarz, Maciej Milczanowski, Magdalena Zimny, Martyna Kremer i Bartosz Krzysik 
(uczniowie oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu), Olga 
Rogoz, Maciej Złotek, Faustyna Brzostowska, Zuzanna Bałchan, Katarzyna  Biela  
i  Michał Lalik ze Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu,  Barbara Skwierz  
i Kornelia Ciosek - uczennice Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pstrągowej, Paweł Kawa ze Szkoły Podstawo-
wej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Babicy, Martyna Kawa – uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. S. 
Konarskiego w Zaborowie, Magdalena Stanek ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. płk. K. Iranka Osmeckiego  
w Zespole Szkół w Pstrągowej oraz Paulina Barlik - uczennica oddziału gimnazjalnego w Szkole Podsta-
wowej Nr 1 im. płk. K. Iranka Osmeckiego w Zespole Szkół w Pstrągowej. Wójt wraz z Przewodniczącym Rady 
Gminy pogratulowali osiągnięć zarówno samym uczniom jaki i nauczycielom oraz rodzicom nagrodzonych. Ży-
czyli wszystkim dalszych sukcesów oraz odpoczynku podczas wakacji. 

Nagrody Wójta Gminy Czudec wręczane są corocznie - na zakończenie roku szkolnego. Wyróżnienia te przyzna-
wane są na podstawie uchwalonego przez Radę Gminy „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży” (uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy Czudec z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie za-
sad przyznawania Nagrody Wójta Gminy w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnio-
nych dzieci i młodzieży). Zgodnie z zasadami  określonymi w/w uchwale, wniosek o przyznanie nagrody może 
złożyć dyrektor szkoły lub rodzic (opiekun prawny) ucznia najpóźniej w terminie 7 dni poprzedzających datę 
zakończenia roku szkolnego. Nowym kryterium warunkującym przyznanie nagrody Wójta Gminy jest uzyskanie 
tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego ujętego w wykazie zatwierdzonym przez kuratorium oświa-
ty. Wnioski ocenia komisja powołana przez Wójta Gminy - niekompletne i niespełniające kryteriów określonych  
w programie, a także złożone po terminie podlegają odrzuceniu. W roku bieżącym komisja pozytywnie zaopinio-
wała 21 wniosków oraz 4 negatywnie z uwagi na to, że nie spełniały kryteriów określonych w uchwale.          (UG)

Nagrody Wójta Gminy rozdane!
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W dniu 28 czerwca 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy  
w Czudcu odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Gminy. Podczas 
posiedzenia podjętych zostało 7 uchwał, w tym uchwała w spra-
wie udzielenia wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium Wój-
towi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy odbyła 
się debata nad raportem o stanie gminy. Zgodnie  z art. 28 aa 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2019 roku poz. 506) Wójt w terminie do 31 maja 2019 r. 
przedstawił Radzie Gminy raport o  stanie Gminy Czudec, który 
obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. 
W/w dokument, obrazuje całokształt działalności Gminy Czudec 
w roku 2018. Jest to pierwsze tego rodzaju opracowanie dające 
pełny obraz funkcjonowania gminy. Powyższy raport został przy-
gotowany w oparciu o informacje zebrane od pracowników mery-
torycznych Urzędu Gminy w Czudcu, jednostek organizacyjnych 
gminy, placówek oświatowych oraz instytucji kultury, wg stanu na 
31 grudnia 2018 r. Dane przedstawione w Raporcie opisują ob-
szary działania gminy, a w szczególności: sytuację ekonomiczną, 
demograficzną, gospodarczą, ochronę środowiska, zagospoda-
rowanie przestrzenne oraz zarządzanie gminą. Analiza zgroma-
dzonych informacji pozwala na zidentyfikowanie zarówno atutów 
Gminy, jak i pewnych braków i problemów, a wyciągnięte wnioski 
staną się podstawą planowania dalszego rozwoju gminy. Wyko-
rzystywanie mocnych stron gminy przy jednoczesnym niwelowa-
niu braków i problemów to zadania, których realizacja przyczyni 
się do lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz zwięk-
szenia atrakcyjności Gminy. 

W debacie nad przedstawionym przez Wójta Gminy raportem 
głos zabrali radni gminy. Mimo, iż ustawa o samorządzie gmin-
nym przewiduje możliwość udziału w debacie mieszkańców 
gminy nikt nie zgłosił chęci udziału w dyskusji. Po zakończeniu 
debaty przewodniczący RG zarządził głosowanie nad uchwałą  
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy. Przed-
miotowa uchwała została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał związanych  
z procedurą udzielania absolutorium. Na wstępie radni zapoznali 
się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r., stano-
wiskami Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej 

pozytywnie opiniującymi realizację budżetu w roku ubiegłym,  
a następnie, po przeprowadzonej dyskusji, podjęli uchwałę zatwier-
dzającą sprawozdanie finansowe gminy za rok 2018. W kolejnym 
punkcie obrad radni podjedli decyzję o udzieleniu Wójtowi Gminy 
absolutorium stwierdzające prawidłowość działania organy wyko-
nawczego w roku ubiegłym. Wójt podziękował wszystkim radnym,  
i wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę. 

Podczas sesji zostały podjęte również uchwały w następujących 
sprawach:
- powołania zespołu do wyboru ławników – powołany zespół 
przedstawi Radnym opinię o zgłoszonych kandydatach na ław-
ników do Sądu Rejonowego oraz Okręgowego, w szczególności  
w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w usta-
wie;
- przyjęcia stanowiska w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 
nr 988 relacji Babica – Warzyce. Rada Gminy Czudec w swo-
im stanowisku wnosi o priorytetowe potraktowanie tego zadania  
i pilne zabezpieczenie w budżecie odpowiednich środków finan-
sowych na realizację inwestycji pn: „Rozbudowa i budowa drogi 
wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza 
– Warzyce ETAP III – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na 
odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku m. Strzy-
żów”, mającej istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkań-
ców i rozwoju gminy Czudec;
- przyjęcia stanowiska w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 
1 917 R relacji Czudec-Wyżne. Radni Gminy Czudec, w celu za-
pewnienia odpowiedniego poziomu życia mieszkańców i bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Czudec wnioskują 
do Zarządu Powiatu Strzyżowskiego oraz Powiatowego Zarządu 
Dróg w Strzyżowie o pilne zabezpieczenie w budżecie odpowied-
nich środków finansowych na przebudowę drogi powiatowej nr  
1 917 R relacji Czudec – Wyżne;
- wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na 
rok 2019 nr IV/37/2019 Rady Gminy Czudec z dnia 25 stycznia 
2019 r. 

Na zakończenie sesji zostało przedstawione sprawozdanie na 
temat promocji gminy oraz informacje o bieżących inwestycjach 
i remontach. Pisma, które wpłynęły do rady gminy w okresie od 
ostatniej sesji były rozpatrzone na komisjach. Kolejna Sesja Rady 
Gminy planowana jest na sierpień br.             (UG)

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy

Urząd Gminy Czudec informuje, że od 7 czerwca 
2019 r. obowiązują nowe godziny otwarcia PSZOK:

• środa: 8.00 do 10.00
• piątek: 15.00 do 17.00
• sobota: 8.00 do 12.00
PSZOK jest zlokalizowany obok oczyszczalni ścieków w miejsco-
wości Przedmieście Czudeckie (dz. nr ewid. 1541/1). 

Przypominamy, że odbiór odpadów należy wcze-
śniej uzgodnić pod numerem telefonu: 17 7172148 
lub 574 701 736, albo osobiście w Urzędzie Gminy 
Czudec, pok. nr 17. 
Za rozładunek odpadów dostarczonych do PSZOK  
i umieszczenie ich w odpowiednich kontenerach od-
powiada oddający odpady. Właściwy kontener,  
w którym należy umieścić dany odpad wskazuje pracownik  
PSZOK. 

Do PSZOK można dostarczyć: odpady wielkogabarytowe, 
odpady budowlane i remontowe, gruz, zużyte opony, popiół, odpa-
dy zielone, przeterminowane leki, zużyte urządzenia elektryczne  
i elektroniczne.                   (UG)
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Wybory do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej
Urząd Gminy w Czudcu 
informuje, że na dzień 28 
lipca 2019 r. zostały za-
planowane wybory do Rad 
Powiatowych Podkarpac-
kiej Izby Rolniczej. Wybo-
ry jednak nie odbędą się  
z uwagi na fakt,  że w ozna-
czonym terminie tj. do dnia 
05.07.2019 r. zostały zgło-

szone tylko dwie kandydatury (na przypadające na gminę Czudec 
dwa mandaty do obsadzenia). Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady 

Izb Rolniczych w sprawie szczegółowych warunków przeprowa-
dzania wyborów do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych jeżeli 
w danym okręgu w wyborach do izb powiatowych została zgło-
szona liczba kandydatów równa liczbie mandatów, wyborów nie 
przeprowadza się, a za wybranych okręgowa komisja wyborcza 
uznaje zarejestrowanych kandydatów. W gminie Czudec zgło-
szonych zostało tylko 2 kandydatów tj. Pan Marek Bieszczad 
z Pstrągowej i Pan Grzegorz Szczygieł z Wyżnego w związku 
z powyższym Okręgowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę  
w sprawie nieprzeprowadzania wyborów oraz uznania zgłoszo-
nych kandydatów za wybranych na członków Rady Powiatowej 
Podkarpackiej Izby Rolniczej w Strzyżowie w kadencji VI.      (UG)

WYBORY ŁAWNIKÓW
Z dniem 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników sądów po-
wszechnych. Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 
r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
52 ze zm.), nakładają obowiązek przeprowadzenia najpóźniej 
w październiku br. wyborów ławników na kadencję 2020-2023. 
Według ustaleń Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Rada 
Gminy Czudec powinna dokonać wyboru 2 ławników, w tym 1 do 
orzekania w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie i 1 do orzekania  
w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie. Tryb zgłaszania radom gmin 
kandydatów na ławników określa rozporządzenie Ministra Spra-

wiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postę-
powania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu 
kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Termin 
zgłaszania kandydatów na ławników upłynął z dniem 30 czerwca 
br. W ustawowym terminie do Urzędu Gminy w Czudcu nie wpły-
nęło żadne zgłoszenie. W związku z brakiem zainteresowania 
mieszkańców pełnieniem funkcji ławnika informujemy, że wybory 
ławników na kadencję 2020-2023 na terenie gminy Czudec nie 
odbędą się.             (UG)

Nowa płyta Kapeli Ludowej z Czudca „Ta nasza wioseczka”
Ośrodek Kultury w Czudcu informuje, że ukazała się nowa płyta Kapeli Ludowej z Czudca „Ta nasza wioseczka”. Serdecznie zapra-
szamy do zakupu - koszt 10 zł.                              (OK)

OGŁOSZENIE o bezpłatnych badaniach mammograficznych
W dniach: 29 lipca oraz 7 sierp-
nia br. zapraszamy mieszkan-
ki Gminy Czudec do udziału  
w bezpłatnych badaniach mam-
mograficznych. Mammobus bę-
dzie zlokalizowany przed budyn-

kiem Urzędu Gminy w Czudcu. Na terenie naszej gminy jest 817 
kobiet, które powinny wykonać mammografię w ramach programu 
profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi  oraz 1935 kobiet, 
oraz które powinny wykonać cytologię w ramach programu profi-
laktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Zachęcamy do 
udziału w badaniach.            (UG)



W niedzielę, 23 czerwca odbyła się finałowa impreza z oka-
zji obchodów Dni Ziemi Czudeckiej. Wcześniej tj. 15 czerwca 
mieszkańcy Czudca mogli dopingować uczestników II Biegu dla 
Niepodległej, a 22 czerwca, w sobotę, w Hali Sportowej Szkoły 
Podstawowej w Czudcu odbyły się zawody w kickboxingu na za-
sadach K-1, pn. Nitus Euroliga vol. 15 - edycja Husarz Czudec. 
Organizatorem Dni Ziemi Czudeckiej był Ośrodek Kultury  
w Czudcu, a organem prowadzącym Gmina Czudec na czele  
z Wójtem Gminy Czudec Andrzejem Ślipskim.

Finał obchodów Dni Ziemi 
Czudeckiej rozpoczął się w 
niedzielne popołudnie o go-
dzinie 15:00 od uroczystego 
wręczenia nagrody Zarządu 
Powiatu Strzyżowskiego dla 
Kapeli Ludowej z Czudca 
za osiągnięcia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony 
kultury. Nagrodę wręczył 
Starosta Strzyżowski Pan 
Bogdan Żybura. Następnie 
odbył się turniej sołectw 
Wipeout, w którym wzięli 
udział zawodnicy z Babicy, 
Czudca, Wyżnego, Nowej 

Wsi, Pstrągowej i Pstrągowej Woli. Każdej drużynie przewodził 
sołtys miejscowości. W tym roku konkurencje rozegrały się na 
torze przeszkód WIPEOUT (tor trapez). Uczestnikom sędzio-

wali członkowie grupy Fun&Run na czele z panem Andrzejem 
Jodłowskim. W pierwszym etapie rozgrywek zespoły miały za 
zadanie pokonać wspomniany tor w jak najkrótszym czasie. Do 
dalszej rywalizacji przeszły drużyny z Czudca, Nowej Wsi, Pstrą-
gowej i Pstrągowej Woli. W półfinale zawodnicy musieli przesko-
czyć na ruroskoczkach wytyczoną wcześniej trasę. 

Na tym etapie najlepsze okazały się drużyny z Nowej Wsi i Pstrą-
gowej. Finał był bardzo wymagający dla wszystkich. Oprócz jak 
najszybszego pokonania toru przeszkód, należało jeszcze do-
datkowo na początku wyścigu wykonać 10 burpees, a na zakoń-
czenie 10 jump squat. Nasi sportowcy nie mieli z tym oczywiście 
żadnego problemu, a najlepszą drużyną turnieju została Pstrą-
gowa. Drugie miejsce zajęła Nowa Wieś, a trzecie – Czudec. 
Niezależnie od zajętego miejsca, wszyscy uczestnicy oraz soł-
tysi otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy, które wręczyli im 
włodarze naszej Gminy. Zawody na torze Wipeout były ciekawą 
formą rywalizacji i dostarczyły zarówno uczestnikom, jak i wi-
dzom wielu wrażeń. Po zakończonym turnieju zawodnicy mogli 
odpocząć spożywając posiłek ufundowany przez Ośrodek Kultu-
ry w Czudcu.

Od godziny 17:00 rozpoczęły się występy zaproszonych zespo-
łów. Na początek zaprezentował się KWARTET OBSESSION. 
Tworzą go absolwentki Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina 
w Warszawie: Kamila Szalińska-Bałwas, Agnieszka Kłosiewicz, 
Aleksandra Świdzińska - Kubicka oraz Justyna Meliszek. Kwar-
tet powstał w 2011 r. Od tego czasu nieprzerwanie koncertuje  
w kraju oraz za granicą, biorąc udział w programach telewi-
zyjnych, festiwalach, eventach, wydarzeniach i imprezach  
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firmowych. Scenicznym powołaniem Kwartetu jest zaskakiwanie 
odbiorców i tworzenie radosnej energii podczas występów, cze-
go mogliśmy doświadczyć podczas niedzielnego koncertu.

Kolejną gwiazdą wieczoru był zespół The Postman z Dolnego 
Śląska. To jedyny i największy zespół coverowy The Beatles  
w Polsce. Podczas swoich występów Tribute to the Beatles The 
Postman nie tylko oddaje klimat muzyki lat 60 - ych, ale również 
wygląda, jakby właśnie przybył z tamtej epoki. Szyte na miarę 
garnitury model’64, buty „bitelsówki” prosto z Liverpoolu oraz 
stylizowane fryzury przypominają epokę lat 60 - tych. Ponadto 
grają na replikach legendarnego sprzętu Wielkiej Czwórki. Pod-
czas swojego występu rozśpiewali czudecką publiczność, grając 
znane szlagiery The Beatles. Nie obyło się oczywiście bez bisów.

Godzina 20:30 była chyba najbardziej wyczekiwanym momen-
tem, gdyż właśnie wtedy miał rozpocząć swój koncert Future 
Folk. W oczekiwaniu na gwiazdy publiczność licznie zebrała się 
przed sceną, aby być jak najbliżej swoich idoli. Należy w tym 
miejscu wspomnieć, że na polskiej scenie muzycznej zespół ist-
nieje od 10 lipca 2011 roku. W jego skład wchodzą: wokalista 
Stanisław Karpiel - Bułecka, DJ Matt Kowalsky oraz skrzypek 
Szymon Chyc - Magdzin. Muzycy łączą muzykę taneczną z gó-
ralszczyzną. Stanisław Karpiel - Bułecka i Szymon Chyc - Mag-
dzin rodem z Zakopanego wnoszą typowe dla regionu elementy 
tradycji ludowej, a Matt Kowalsky wzbogaca całość o nowocze-
sne brzmienia. W niedzielny wieczór mogliśmy zasmakować tego 
nowatorskiego połączenia, bawiąc się z muzykami na stadionie 
sportowym w Czudcu. Wokalista Zespołu z ogromną łatwością 
nawiązał wspaniały kontakt z publicznością. Widzowie razem  
z muzykami zaśpiewali wszystkie przeboje, jakie wybrzmiały na 
scenie. 

Po skończonym koncercie każdy mógł sobie zrobić pamiątkowe 
zdjęcie z gwiazdami oraz pozyskać ich autografy.

Ostatnim punktem nie-
dzielnych obchodów 
Dni Ziemi Czudeckiej 
była zabawa, którą 
przygotował Dj Salis 
– Mistrz Polski DJ’ów  
z 2010 r. Pochodzący 
z Białegostoku Maciej 
Adamczyk pokazał swoje 
słynne Laser Show, które 
jest mocnym połącze-
niem muzyki z efektami 
wizualnymi. Podczas 
występu usłyszeć można 
było najnowsze radiowe 
przeboje oraz powspomi-

nać starsze klubowe szlagiery. Dyskoteka zakończyła się o go-
dzinie 23:30 kończąc tym samym obchody Dni Ziemi Czudeckiej.
Od samego początku niedzielnej imprezy wszystkim występom 
towarzyszyły stoiska, na których można było zarówno posilić się, 
jak i zakupić rękodzieło artystyczne oraz zabawki. Wystawcy sta-
nęli na wysokości zadania i dla kupujących przygotowali bogatą 
ofertę swoich produktów. Oprócz wspomnianych stoisk, organi-
zator zadbał o atrakcje dla dzieci. Wśród nich były Eurobungee, 
Kule Zorbing, Suchy basen i Tor Wipeout. Ten ostatni został 
udostępniony całkowicie za darmo i każdy, zarówno dorosły, jak  
i dziecko, mógł spróbować swoich sił w jego pokonaniu. Nie było 
by to możliwe bez sponsorów, którymi byli: Apteka Prywatna  
w Czudcu – Maria Hnatów, Handel i Usługi Transportowe - Kris 
Czudec, Rol-Bud Czudec, Józef i Dariusz Musiałek - TransBud 
Czudec, Wynajem Maszyn Budowlanych i Ogrodniczych CSO 
Zarzecze, Firma Remontowo-Budowlana MarBud Marcin Pięta, 
Ranczo – Pstrągowa, PTHU Gamiks s.c. Józef Bożek i Wie-
sław Lasek, Strzelnica FORT Gabriel Kroll oraz Ośrodek Kultury  
w Czudcu.
Niedzielne uroczystości zgromadziły na płycie stadionu spore 
rzesze uczestników, którym Ośrodek Kultury w Czudcu, jako or-
ganizator, postarał się zapewnić wiele atrakcji. Mamy nadzieję, 
że tegoroczne obchody Dni Ziemi Czudeckiej były dobrym rozpo-
częciem okresu wakacyjnego.                        (OK)
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Piknik Rodzinny
W dniu 2 czerwca 2019 r. na stadionie sportowym w Czudcu od-
był się Piknik Rodzinny. Impreza rozpoczęła się o godz. 14:00  
od II Biegu Rodzinnego zorganizowanego przez grupę Fun&Run 
z Czudca pod przewodnictwem Andrzeja Jodłowskiego. Na star-
cie pojawiło się ponad 300 osób, które swoim udziałem promo-
wały zdrowy styl życia wśród rodzin. Wśród uczestników biegu 
pojawił się, podobnie jak w zeszłym roku, Wójt naszej gminy 
– Andrzej Ślipski wraz z całą rodziną. Wszyscy biegacze bawili 
się doskonale, a i tak gorącą atmosferę jeszcze bardziej pod-
grzewało wszechobecne słońce. Po zakończonym biegu każda 
rodzina otrzymała pamiątkowy medal oraz drobny poczęstunek. 
Dodatkowo grupa Fun&Run zorganizowała losowanie nagród 
spośród uczestników biegu. Na zakończenie Wójt Gminy i Dy-
rektor Ośrodka Kultury podziękowali  Andrzejowi Jodłowskiemu 
za zorganizowanie biegu. Dalsza część programu Pikniku Ro-
dzinnego opierała się na występach, działających na terenie na-
szej gminy, grup dziecięcych i młodzieżowych. Wystąpiły m.in.:
• grupa reprezentacyjna ZPiT Zaborowiacy, prezentując tańce 
rzeszowskie i Poloneza, grupa średnia ZPiT Zaborowiacy z tań-
cami regionu rzeszowskiego oraz grupa najmłodsza ZPiT Zabo-
rowiacy; wszystkimi grupami opiekuje się pan Jan Błażejowski, 
akompaniatorem jest pan Grzegorz Szczygieł, a kierownikiem 
artystycznym pan Janusz Dobek;
• Zespół Tańca Estradowego „Libretto”, który zaprezentował się 
w trzech kategoriach wiekowych: grupa najstarsza, która zatań-
czyła dla zebranej publiczności układy o nazwach: „We mgle”, 
„Czarodziejki” i „W tempie”, grupa średnia prezentująca układy 
„Niebieskie płomyczki” i „Wszyscy razem” oraz grupa najmłod-
sza z układem „Czerwony kapturek i wilki”; opiekunem grupy jest 
pani Anna Proksa – Lenart;
• Chór Szafranowe Nutki z Czudca, który zaprezentował wspól-
nie dwa utwory - „Legendę o smoku” i „Na morza dnie”; dodat-
kowo wystąpiły solistki, a wśród nich: Julia Sanecka z piosen-
ką „Chwytam wiatr”, Kinga Jurasz, która zaśpiewała „Kolorowy 
wiatr”, Natalia Dereń wykonując utwór „Radość najpiękniejszych 
lat”, Agata Pizło z piosenką „Ruchome piaski” oraz Wiktoria Sta-
chura śpiewająca „All of me”; opiekunem grupy jest pani Domi-
nika Sanecka;
• Grupa instrumentalno – wokalna ze Szkoły Podstawowej nr  
2 w Pstrągowej, która na co dzień uświetnia swoim śpiewem i grą 

na gitarze każdą szkolną akademię; podczas Pikniku dziewczy-
ny zaprezentowały „Lipkę” z repertuaru grupy Rokiczanka, „Dziś 
późno pójdę spać” z repertuaru grupy Kwiat Jabłoni, składankę 
utworów różnych, „Dmuchawce, latawce, wiatr” autorstwa znanej 
wokalistki Urszuli oraz „Riptide” z repertuaru Vance Joy; dziew-
czyny przygotowała pani Dominika Stec;
• Grupa akrobatyczna trenująca już od półtora roku  
w Szkole Podstawowej w Czudcu; dziewczyny prowadzi pani 
Gabriela Baran;
• Klub HUSARZ CZUDEC (kick boxing&k1&muay thai) założony 
27 lutego 2018 roku przez Krzysztofa Kucharzyka; zawodnicy 
na swoim koncie mają już 2 tytuły mistrza Polski oraz trzykrotne 
wicemistrzostwo Polski.
Wszystkie występujące zespoły, działające przy Ośrodku Kultu-
ry w Czudcu, miały zapewniony drobny poczęstunek w postaci 
soczku, pączka i lodów. Po swoich występach, grupy Libretto, 
Szafranowe Nutki i młodsze grupy z ZPiT Zaborowiacy udały się 
do pobliskiego parku przy Zespole Szkół w Czudcu na sesję foto-
graficzną, z której zdjęcia zostaną wykorzystane do kalendarza, 
mającego się ukazać już końcem tego roku.
Na zakończenie wszystkich występów zabawę dla całych rodzin 
poprowadził DJ Witek. Dyskoteka trwała do godz. 20:00 kończąc 
tym samym niedzielny Piknik Rodzinny.
Wśród atrakcji towarzyszących niedzielnej imprezie były urzą-
dzenia dmuchane, które zasponsorowały sołectwa z Czudca  
i Przedmieścia Czudeckiego oraz malowanie twarzy i modelo-
wanie baloników, ufundowane przez Ośrodek Kultury w Czud-
cu. Uczestnicy Pikniku mogli zakupić zabawki, pyszne lody  
z lodziarni z Boguchwały, watę cukrową i popcorn, sorbety, ciastka  
i ciasteczka z GS-u z Czudca oraz inne smakołyki. Młodzież z Ze-
społu Szkół w Czudcu przygotowała poczęstunek, za który moż-
na było wrzucać wolne datki na działającą w tamtejszej szkole 
Radę Rodziców. Dodatkowo każda mama mogła się zaopatrzyć 
w kosmetyki firmy Avon oraz suplementy diety przeznaczone dla 
całej rodziny firmy Forever Living Products.
Ośrodek Kultury w Czudcu serdecznie dziękuje Zespołowi Szkół 
w Czudcu i Gminnej Spółdzielni GS SCH w Czudcu za współpra-
cę podczas Pikniku Rodzinnego, oraz Strażakom z Czudca za 
pomoc w organizacji.            (OK)
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„EKOPOJAZD” - sprawozdanie z konkursu ekologicznego
16 maja 2019 r. w Zespole Szkół w Pstrągowej odbyło się roz-
strzygnięcie konkursu ekologicznego „EKOPOJAZD”. Komisja  
w składzie: Sławomir Szela, Magdalena Dudek oraz  Monika Bu-
kała dokonała wyboru najlepszych prac w konkursie zorganizo-
wanym przez  Gminę Czudec oraz Zespół Szkól w Pstrągowej. 
Podczas wyboru prac brano pod uwagę przede wszystkim samo-
dzielność w wykonaniu pracy, poziom artystyczny, inwencję twór-
czą w wykorzystaniu materiałów nadających się do recyklingu 
oraz kreatywność. Uczestnicy konkursu mieli wykonać Ekopojazd 
z odpadów komunalnych takich jak: tworzywa sztuczne, papier, 
metal, materiały tekstylne. Nie wolno było używać materiałów nie-
bezpiecznych, czyli szkła, baterii, ostrych kawałków blachy itp. 
W konkursie wzięło udział 80 uczestników z przedszkoli i szkół 
podstawowych z terenu Gminy Czudec.
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
1. Kategoria I - Przedszkolaki: 
1 miejsce – Zofia Pająk – Przedszkole w Czudcu
2 miejsce  - Szymon Czarnik – Przedszkole w Czudcu
3 miejsce – Mateusz Małek – Przedszkole w Zaborowie
Wyróżnienie – Julia Strzępek - Przedszkole w Zespole Szkół  
w Pstrągowej
2. Kategoria II – kl. I-III:
1 miejsce – Franciszek Jodłowski – kl. I Szkoły Podstawowej  
w Zaborowie
2 miejsce  - Karol Sikora – kl. II Szkoły Podstawowej w Wyżnem

3 miejsce – Natalia Tomczyk – kl. III Szkoły Podstawowej nr 1  
w Pstrągowej
Wyróżnienie- Marta Święch – kl. II Szkoły Podstawowej w Nowej 
Wsi
3. Kategoria III- kl. IV-VIII :
1 miejsce – Kinga Marciniec – kl. VI Szkoły Podstawowej nr 1  
w Pstrągowej
2 miejsce  - Kamila Noga – kl. VI Szkoły Podstawowej nr 2  
w Pstrągowej
3 miejsce – Anna Domaradzka – kl. IV Szkoły Podstawowej  
w Wyżnem

Zwycięzcy otrzymali nagrody, a pozostali uczestnicy pamiątkowe 
dyplomy. Konkursowe prace można było oglądać do 30 maja na 
wystawie w Zespole Szkół w Pstrągowej.           (UG)

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań całorocznej pracy 
wielu sekcji działających przy Ośrodku Kultury w Czudcu. Dla 
wszystkich grupy działających przy ośrodku kultury zorganizo-
wano spotkania kończące całoroczne zajęcia artystyczne. I tak:
• W dniach 10, 11 i 12 czerwca 2019 r. odbyły się ostatnie spo-
tkania i podsumowanie pracy uczestników zajęć plastycznych. 
Były dyplomy, drobne upominki, wręczenie prac plastycznych 
wykonanych na zajęciach, pamiątkowe plenerowe zdjęcia oraz 
słodki poczęstunek. Podczas ostatnich zajęć, w każdej grupie 
została wyświetlona prezentacja multimedialna dokumentująca 
działania artystyczne uczestników zajęć. Młodsza grupa mogła 
obejrzeć jak pracowali starsi uczestnicy i odwrotnie. Stworzo-
na prezentacja miała być pamiątką oraz formą podziękowania 
dla wszystkich uczęszczających w zajęciach za czynny udział  
w życiu kulturalnym. Na zakończenie wszyscy chętni, na specjal-
nej tablicy mogli narysować lub pisemnie wyrazić swoje uwagi 
na temat prowadzonych zajęć, przedstawić swoje propozycje na 
przyszły rok szkolny,  czego chcieliby więcej bądź po prostu wy-
stawić ocenę za prowadzenie zajęć.
  

• W dniu 09.06.2019 r., w godzinach popołudniowych, odbyło 
się ognisko integracyjne, kończące zajęcia w roku szkolnym 
2018/2019 dla członkowie Zespołu Tańca Estradowego Libretto, 

chóru Szafranowe Nutki oraz średniej grupy ZPiT Zaborowiacy. 
Dzięki uprzejmości Koła Łowieckiego „Bażant”, członkowie ze-
społów mogli miło spędzić czas przy wspólnym pieczeniu kiełba-
sek w domku myśliwskim w Lubeni. Wszyscy  wysłuchali poga-
danki o zwierzętach żyjących w lesie, a chętni mogli wziąć udział 
w quizie związanym z wykładem oraz w zabawach ruchowych. 
 

• 10 czerwca odbyło się ognisko dla najmłodszej grupy ZPiT 
Zaborowiacy. Po wspólnym pieczeniu kiełbasy dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy za udział w zajęciach tanecznych.
Ośrodek Kultury w Czudcu serdecznie dziękuje wszystkim dzie-
ciom i młodzieży za udział oraz życzy udanych wakacji, wspania-
łego wypoczynku, wiele radości oraz słonecznej pogody i zapra-
sza na zajęcia od września. Do zobaczenia po wakacjach! (OK)

Podsumowanie całorocznych zajęć z Ośrodkiem Kultury
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