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Pragniemy poinformować Państwa, że w projekcie budżetu gminy na 
2020 r. zostały zaplanowane wydatki na budowę kolejnych odcinków 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czudec. Środki 
na realizację inwestycji zostaną częściowo zabezpieczone z dochodów 
własnych gminy, częściowo z dofinansowania z PROW.  
We wrześniu ubiegłego roku Gmina Czudec złożyła wniosek o dofinansowanie budowy 
sieci wodno – kanalizacyjnej w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Wniosek ten uzyskał pozytywną ocenę formalną i znalazł się na zatwierdzonej 
przez Urząd Marszałkowski liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy.  
W ramach w/w zadania Gmina Czudec zamierza zrealizować inwestycję pn. „Uporządko-
wanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czudec”, polegającą 
na budowie sieci wodociągowej do budynków w miejscowościach: Babica „Działy”  
(482 m.b.), Wyżne DK19 (1 601 m.b.), Wyżne „Rzeki” (484,8 m.b.), Zaborów  
(1 070 m.b.) i  Pstrągowa „Strachociny” (1 682,5 m.b.), oraz na budowie 6,439 
km sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowa Wieś wraz z budową konte-
nerowej oczyszczalni ścieków. 
W chwili obecnej Urząd Marszałkowski prowadzi weryfikację merytoryczną w/w wniosku.     
                                                                                                                                          (UG)

Pozytywna weryfikacja formalna 
wniosku na budowę sieci wodno – kanalizacyjnej!
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W grudniu ubiegłego roku Rady Gminy obradowała dwukrotnie. 
Pierwsza sesja odbyła się 13 grudnia 2019 r. Po przyjęciu protokołu 
z poprzedniej sesji radni zapoznali się z informacją o realizacji uchwał  
i zadaniach wykonanych w okresie międzysesyjnym, a następnie przy-
stąpili do podjęcia uchwał w n/w sprawach:  
• uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok, 
• zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej,
• ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bez-
domnych z usługami opiekuńczymi,

• przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie 
Czudec na lata 2020-2022”,

• przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na rok 2020,

• ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi na terenie Gminy Czudec (zmiana uchwały ze względu na 
niewłaściwe wprowadzenie dwóch stawek za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób se-
lektywny w uchwale nr XIII/116/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. 
W przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kom- 
postowniku należało zastosować zwolnienie, zgodnie art. 6k ust. 
4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie róż-
nicowanie stawki), 

• wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem 
Rzeszów (porozumienie z Izbą Wytrzeźwień dotyczy przyjmowa-
nia osób w stanie nietrzeźwym dowiezionych z terenu gminy oraz 
zapewnienia opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia),

• zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia zadania o warto-
ści przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gmi-
ny - zaciągnięcie zobowiązania na zadania wykraczające poza 
rok budżetowy dotyczące wykonania projektu podłączenia studni  
w Nowej Wsi do SUW,

• 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 posiedzenia radni wysłuchali sprawozdań z działal-
ności Komisji Stałych Rady Gminy oraz zapoznali się z planami pracy 
Komisji Stałych na rok 2020. Radnym została również przedstawiona 
informacja nt. bieżących inwestycji i remontów na terenie gminy. 

Kolejna XV Sesja odbyła się 30 grudnia 2019 r. Obrady rozpoczęły 
się standardowo przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Radni za-
poznali się z informacją o realizacji uchwał i zadaniach wykonanych  
w okresie międzysesyjnym, a następnie podjęte zostały 3 uchwały:

• 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 sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 
budżetowego 2019 (dotyczy inwestycji pn. „Budowa 6 odcinków 
sieci wodociągowej w miejscowościach Czudec, Babica, Przed-
mieście Czudeckie, Wyżne i Pstrągowa”. Z powodu nie wykonania 
przyłączy energetycznych przez PGE Dystrybucja S.A do pom-
powni wody w miejscowościach Pstrągowa i Babica zadanie nie 
zostało zakończone w roku 2019).

• w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na terenie gminy Czudec (uchwała przygoto-
wana przez Klub Radnych „Niezależni” zapewnia szerszy dostęp 
do zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
mieszkańcom Gminy Czudec, którzy spełniają kryteria do otrzyma-
nia pomocy społecznej, ale także i tych, którzy są członkami rodzin 
wielodzietnych w rozumieniu zmienionej ustawy o Karcie Dużej 
Rodziny. Zwolnienie wynosi 2 zł od osoby i dotyczy rodzin posia-
dających status dużej rodziny oraz rodzin spełniających kryteria 
dochodowe uprawniające do pomocy społecznej. Do zwolnienia 
w kwocie 2 zł uprawnione są również gospodarstwa kompostujące 
odpady. Możliwe jest więc uzyskanie zwolnienia nawet w kwocie  
6 zł za osobę na miesiąc. 

Kolejna - XVI Sesja Rady Gminy odbyła się 10 stycznia 2020 r. Sesja 
została zwołane w celu podjęcia dwóch uchwał, które dotyczyły: ustale-
nia dopłat do 1m3 dostarczanej wody i do 1m3 odprowadzanych ścieków 
(dopłaty dla grupy taryfowej – Gospodarstwa Domowe zostały ustalone 
w  aktualnie obowiązującej wysokości, tj: do 1m3 wody – 0,73 zł net-
to; do 1m3 ścieków – 0,27 zł netto. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czudec 
decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zosta-
ły ustalone na okres 3 lat, natomiast dopłaty są terminowe i ustalone 
na rok budżetowy) oraz ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w związku z nowelizacją 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która wprowadza obowią-
zek segregacji odpadów przez wszystkich właścicieli nieruchomości 
oraz wprowadzeniem zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi konieczna była zmiana wzoru deklaracji. W związku  
z powyższym wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do złoże-
nia nowych deklaracji.  
Kolejna sesja, na której planowane jest m.in. uchwalenie budżetu na 
2020 r. odbędzie się 24 stycznia br.      
                                (UG)

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy

Słów kilka o dopłatach do wody i nie tylko…

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czudec, 

pragniemy poinformować Państwa, że podczas sesji Rady Gminy  
w dniu 10 stycznia br.) Rada Gminy podjęła uchwałę określającą 
wysokość dopłat do 1m3  wody oraz ścieków, które obniżają 
koszty wody, ścieków ponoszone przez mieszkańców.
 

Cenę wody i ścieków określają taryfy za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone 
decyzją Wód Polskich i wynoszą:
• za wodę: 4,77 zł/1m3  brutto dla gospodarstw domowych 

oraz dla pozostałych odbiorców
• za ścieki: 4,42 zł/1m3  brutto dla gospodarstw domowych 

oraz dla pozostałych odbiorców.

Wysokość taryf nie uległa zmianie od czterech lat. Cena za wodę i za 
ścieki, którą płacą mieszkańcy jest jednak niższa niż ta ustalona w tary-
fach. Dzieje się tak dzięki dopłatom, których wysokość uchwalana jest 

corocznie przez Radę Gminy. Na rok 2020 Rada Gminy ustaliła dopłaty 
w następujących wysokościach: dopłata do każdego m3 wody zużytej 
w gospodarstwach domowych wynosi 0,78 zł/1m3 zł brutto (3,99 zł po 
obniżce), a dopłata do ścieków 0,29 zł/1m3 (4,13 zł po obniżce). 

Gmina dopłaca wyłącznie do gospodarstw domowych, natomiast po-
zostali odbiorcy ponoszą wyższe koszty – te określone w taryfach. 
Nieprawdziwe są zatem informacje podawane na forum społeczno-
ściowym przez administratorów i komentatorów tegoż forum, że Rada 
Gminy podnosi kolejne opłaty. Jest wręcz przeciwnie - gdyby  Radni 
zrealizowali apele tych osób i nie podęli uchwały o dopłatach miesz-
kańcy musieliby zapłacić drożej za kubik wody i każdy kubik ścieków!  
Zastanowić się więc należy, czy na forach świadomie wprowadza się  
w błąd mieszkańców, budując tym samym negatywny wizeru-
nek Wójta, Radnych i urzędu, czy też działania te są prowadzo-
ne nieświadomie i bez sprawdzenia publikuje się nieprawdziwe 



informacje? Pozostawiamy to Państwa ocenie. 
 

W najbliższym czasie na stronie internetowej gminy pojawi się informacja  
dotycząca sieci wod - kan na terenie gminy oraz kształtowania się opłat 
za wodę i kanalizację na przestrzeni ostatnich lat. 

W tym miejscu chcielibyśmy się również odnieść do wzrostu ceny 
śmieci, która to wywołała burzliwą dyskusję na w/w forum. O przy-
czynach tej sytuacji pisaliśmy już na FB w Biuletynie Informacyj-
nym Gminy, gdzie staraliśmy się wyjaśnić Państwu skąd się wziął 
tak wysoki wzrost ceny za odpady. Przedstawiliśmy także porów-
nanie wysokości opłat w sąsiednich gminach. (https://www.
facebook.com/permalink.php?story_fbid=70173
2707021220&id=333259950535166&__tn__=K-R)  
Z przygotowanego  zestawienia wynika jednoznacznie, że cena niestety 
wzrosła wszędzie, a następstwa podwyżki są odczuwalne dla wszystkich 
mieszkańców. Aby zniwelować skutki tak dużej podwyżki, które 
są szczególnie odczuwalne dla rodzin wielodzietnych i osób 
o niskich dochodach Rada Gminy Czudec, na sesji w dniu  
30 grudnia postanowiła wprowadzić ulgi w w/w opłatach.  
Podjęta została zatem uchwała, w której określo-
no warunki uprawniające do zwolnienia z części opła-
ty za odpady. Zwolnienie to wynosi 2 zł od osoby i do-
tyczy rodzin posiadających status dużej rodziny oraz 
rodzin spełniających kryteria dochodowe uprawnia-
jące do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,  
o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo-
łecznej. Do zwolnienia w kwocie 2 zł uprawnione są 
również gospodarstwa kompostujące odpady. Możli-
we jest zatem uzyskanie zwolnienia nawet w kwocie  
6 złotych/za osobę łącznie. (http://www.
b i p . i r e s . p l / g f x / c z u d e c / f i l e s / t p a l y s /
uchwa322y_2018-2013/137-2019.pdf). Kwestia zwolnienia  
z części opłaty została jednak niezauważona lub też celowo przemilcza-
na przez administratorów forum społecznościowego. Uchwała podjęta 
końcem ubiegłego roku została przesłana do ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego i będzie obowiązywała po 
14 dniach od jej ogłoszenia. O terminie wejścia w życie tej uchwały zosta-
ną Państwo poinformowani m.in. za pomocą strony Internetowej gminy. 

Kolejnym tematem gorącej dyskusji w ostatnich dniach stał się Dwo-
rzec PKP oraz rewitalizacja rynku w Czudcu. I tu chcemy wyjaśnić, że 
budynek przy stacji kolejowej w Czudcu nigdy nie był własnością gmi-
ny, mimo iż w latach ubiegłych czynione były starania o jego przeję-
cie. Na dzień dzisiejszy budynek jest własnością prywatną. Przywołany  
w różnych dyskusjach program rewitalizacji Czudca nie mógł zatem 
objąć  dworca PKP. Pojawiła się natomiast możliwość pozyskania dofi-
nansowania w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie 
ROF” (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, 
Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane In-
westycje Terytorialne) na realizację dwóch dużych projektów inwestycyj-
nych tj. przebudowy Rynku i budowy Centrum Bezpieczeństwa, Kultury 
i Integracji Społecznej. Rada gminy poprzedniej kadencji postanowiła  
o przystąpieniu do realizacji w/w projektów. 

Padają twierdzenia, że gmina buduje fontannę na rynku, zamiast wo-
dociągów – co prawdą nie jest. Gmina te zadania realizuje równolegle -  
w roku ubiegłym wybudowano sieć kanalizacyjną o łącz-
nej długości ok. 9,2 km wraz z przyłączami do budyn-
ków w miejscowościach Wyżne, Zaborów i Przedmieście 
Czudeckie „Wólka” (koszt całkowity to prawie 2,2 mln zł.). 
Wykonano również sieć wodociągową o łącznej długo-
ści ok. 10,4 km wraz z przyłączami do budynków w miej-
scowościach Czudec, Babica, Przedmieście Czudeckie, 
Wyżne i Pstrągowa (całkowity koszt jej realizacji to pra-
wie 1,5 mln zł.). Również w projekcie budżetu na rok bie-

żący zostały ujęte inwestycje wod – kan (na kwotę ponad  
4 mln. zł w tym zakładane dofinansowanie – 2 mln. zł. 

Dlaczego rewitalizacja rynku i budowa centrum kultury? Odpowiedź 
jest prosta – centrum Czudca wymaga rewitalizacji! W ramach realizacji 
pierwszej z w/w inwestycji zostanie wyeksponowana zabytkowa część 
Czudca, przebudowana nawierzchnia Rynku, parkingi i zatoka autobu-
sowa, powstaną miejsca do okazjonalnego handlu wyrobami lokalny-
mi, a istniejący budynek będzie wyremontowany. Przyczyni się to do 
uporządkowania przestrzeni i poprawy estetyki centrum Czudca. Drugie  
z zadań rewitalizacyjnych będzie polegało na wybudowaniu, dostosowa-
nego 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 ze świetlicą i zapleczem, 
• pomieszczenia dla Sołtysa, Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń wsi 

Czudec i Przedmieścia Czudeckiego, 
• salę konferencyjno - widowiskową na około 120 miejsc, z zaple-

czem magazynowym i pomieszczeniami dla Ośrodka Kultury i sale 
warsztatowe oraz szkoleniowe (pomieszczenia prób orkiestry, ze-
społów regionalnych, wykładów, gier itp.). 

Nowopowstałe obiekty będą służyć nie tylko mieszkańcom 
Czudca, ale całej gminy. Szansa na pozyskanie dofinanso-
wania do realizacji tych zadań  (prawie 4,5 mln. zł) prawdopo-
dobnie już się nie powtórzy. Gmina jako członek ROF pozy-
ska dofinansowanie w trybie pozakonkursowym – a więc te 
pieniądze są zapewnione. 

I ostatni temat - odśnieżanie dróg gminnych. Sytuacja, jaka miała miej-
sce w dniu 9 stycznia br. była sytuacją wyjątkową. Mimo działań podję-
tych już we wczesnych godzinach porannych (wykonawcy posypywali 
drogi od godz. 2.30) nie udało się całkowicie zniwelować skutków goło-
ledzi. Trudna sytuacja wystąpiła nie tylko na terenie naszej gminy, ale 
na całym Podkarpaciu. W tym miejscu przypomnieć musimy, że zgodnie 
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeżeli chodnik 
przylega do nieruchomości to za utrzymanie porządku, w tym uprzątnię-
cie błota, śniegu i lodu odpowiada właściciel tej nieruchomości.

Podsumowując, pragniemy Państwa zapewnić, że 
wbrew twierdzeniom niektórych osób, obywatel nie jest  
potrzebny władzy tylko przed wyborami. Wszystkie 
obietnice złożone w kampanii wyborczej są aktualne,  
niemożliwe jednak do realizacji w ciągu jednego roku  
budżetowego, a wszelkie działania podejmowane  
zarówno przez Radę jak i Wójta mają na celu wyłącznie 
 dobro mieszkańców oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
gminy. Zwracamy się więc do Państwa z apelem o konstruktyw-
ną krytykę – dyskutujmy, ale nie obrażajmy się nawzajem, nie 
ulegajmy manipulacjom kreowanym przez osoby, które nigdy 
w samorządzie nie pracowały, nie pełniły żadnych funkcji spo-
łecznych, ani nic do tej pory dla naszej społeczności nie zrobiły. 
Współpracujmy i szanujmy się nawzajem zamiast budować mury 
nienawiści i podziały między mieszkańcami. 

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

    Z wyrazami szacunku

                 Wójt i Radni Gminy Czudec
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Popiół można dostarczyć na PSZOK, można 
również oddawać w zakupionych workach, ko-
loru szarego z napisem „Gmina Czudec Popiół”. 
Worki na popiół są dostępne w sklepach GS 
na terenie gminy Czudec, w sklepie „Rolbud”  
w Czudcu oraz w sklepie „Jagienka” w Nowej 
Wsi. Cena worka na popiół wynosi 4,00 zł i obej-
muje ona transport popiołu oraz koszt produkcji 
worka. Worki z popiołem można wystawiać, raz 
w miesiącu, w ostatni czwartek każdego miesią-
ca, przy trasie odbioru odpadów komunalnych. 
Popiół będzie odbierany tylko i wyłącznie w ww. 
workach, nie wolno go wrzucać do worków czar-
nych.          
        (UG)
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z TERENU GMINY CZUDEC W 2020 R.

Urząd Gminy w Czudcu informuje mieszkańców naszej gminy, że od  
1 stycznia 2020 r. odpady komunalne są odbierane w każdy czwartek, 
z wyjątkiem dni świątecznych. Obowiązują również nowe stawki opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynoszą: 
1. DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH: za odpady zbierane  
i odbierane w sposób selektywny – 17 zł/osobę na miesiąc
Istnieje możliwość zwolnienia z części ww. opłaty w wysokości 2 zł/
osobę/miesiąc:
a) rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dn. 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
b) gdy dochód nie przekracza kwoty uprawionej do świadczeń pienięż-
nych z pomocy społecznej o której mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
c) nieruchomości posiadających kompostownik.
2. DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH:
- 9,00 zł za pojemnik/worek 120 l przeznaczony na odpady komunalne 
zbierane i odbierane w sposób selektywny
- 20,00 zł za pojemnik/worek 120 l przeznaczony na odpady komunalne 
zbierane jako zmieszane (niesegregowane)
- 180,00 zł za pojemnik 1100 l przeznaczony na odpady komunalne 
zbierane jako zmieszane (niesegregowane).

Zgodnie z zapisami  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku  w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) wszy-
scy mieszkańcy mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zostanie 
wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, z zastosowaniem stawki podwyższonej (34 zł/
osobę na miesiąc). W związku ze zmianą stawki, wprowadzeniem ulg 
w opłacie oraz nowym wzorem deklaracji prosimy mieszkańców gminy 
o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Czudcu w celu dokonania korekty 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Urząd Gminy w Czudcu przypomina, że opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi należy uiszczać kwartalnie, bez wezwania 
w terminach:
a) do 31 marca (każdego roku) – za I kwartał,    
b) do 30 czerwca (każdego roku) – za II kwartał,
c) do 30 września (każdego roku) – za III kwartał,
d) do 30 listopada (każdego roku) – za IV kwartał

Uwaga: OPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ TAKŻE MIESIĘCZNIE! na ra-
chunek bankowy Urzędu Gminy Czudec (nr NRB: 34 9168 1014 3900 
0286 2000 0580), u sołtysów lub w kasie Urzędu.                        (UG)

Zmiany w gospodarce odpadami

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych na rok 2020 planuje realizację zadania pn.:  
„Przebudowa  drogi powiatowej nr 1917 R Czudec – Wyżne w km 0+830 
– 1+820 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych” w m. 
Przedmieście Czudeckie na odcinku 990 m.b. tj. począwszy od piekarni 
P. Czarnik do skrzyżowania z drogą na Bukową Linię. Obecny, zły stan 
nawierzchni tej drogi oraz jej nieregularny przebieg ograniczający wi-
doczność, powoduje obniżenie bezpieczeństwa. Dodatkowo uruchomie-
nie linii autobusowej i wykonywanie dowozów dzieci powoduje zwięk-
szenie liczby pieszych korzystających z przystanków autobusowych, co 
przy istniejącej szerokości drogi determinuje konieczność odseparowa-
nia ruchu kołowego od ruchu pieszych. Intensywny ruch samochodów 
odbywa się w godzinach porannych i popołudniowych, co jest spowodo-
wane m.in. bliską lokalizacją piekarni i firmy FME Food Machinery Euro-
pe. W bezpośrednim sąsiedztwie tej firmy powstaje duże osiedle miesz-
kaniowe, co również przyczynia się do zwiększenia liczby użytkowników 
korzystających z drogi. Konieczne jest zatem jak najszybsze rozpoczę-
cie modernizacji tej drogi. W ramach w/w inwestycji planuje się wyko-
nanie chodnika dla pieszych na kolektorze z elementami odwodnienia 
(studzienki wodościekowe z wpustami ulicznymi, studniami rewizyjnymi) 
po stronie prawej na całej długości przebudowywanego odcinka drogi.  
W ramach przebudowy drogi przewiduje się wykonanie podbudowy 
metodą recyklingu głębokiego wraz z jej wzmocnieniem oraz wykona-

niem nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej. Roboty wy-
kończeniowe polegać będą na kompleksowym odmuleniu rowów wraz  
z przebudową zjazdów oraz utwardzeniu poboczy. Przewidywany koszt 
realizacji tego przedsięwzięcia według złożonego wniosku do Funduszu 
Dróg Samorządowych wynosi 2 036 000,00 zł. Na dzień dzisiejszy po-
wyższe zadanie znajduje się na liście zadań rekomendowanych do dofi-
nansowania środkami Funduszu w 2020 r. lecz nie jest to równoznaczne 
z udzieleniem dofinansowania. Gdy lista zadań zostanie zatwierdzona 
przez Prezesa Rady Ministrów wówczas będzie można wdrożyć dalszą 
procedurę zmierzającą do realizacji powyższego zadania. W związku  
z planowaną przebudową  w/w drogi, na najbliższą sesję Rady Gminy 
trafi projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej dla Powia-
tu Strzyżowskiego określający wysokość środków jakie gmina zamierza 
przeznaczyć na realizację tego zadania. Pomoc finansowa w wysoko-
ści 200 tys. zł. zostanie przekazana zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy  
o samorządzie gminnym, który mówi, że: „Gminy, związki międzygminne 
oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie 
wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać 
pomocy, w tym pomocy finansowej”. Biorąc pod uwagę fakt, że w/w dro-
ga służy w głównej mierze mieszkańcom naszej gminy, zasadnym jest 
udzielenie wsparcia powiatowi i niezwłoczne podjęcie działań związa-
nych z przebudową drogi i poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego.                                    (UG)

Przebudowa drogi powiatowej Czudec – Wyżne  (Zawisłocze)



W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy 
projektem rewitalizacji rynku w Czudcu poniżej zamieszczamy szcze-
gółowy zakres tej inwestycji oraz projekt graficzny przebudowy rynku. 
Podkreślić należy, że projekt ten został opracowany na podstawie wy-
tycznych konserwatorskich i zatwierdzony przez konserwantowa za-
bytków w Rzeszowie. Inwestycja rozpocznie się już w roku bieżącym  
i będzie realizowana przy wysokim - niemal 70 % udziale środków Unii 
Europejskiej (w ostatnich dniach otrzymaliśmy informację z ROF, że 
procent dofinansowania uległ zwiększeniu, a tym samym zmniejszy 
się udział własny gminy). Środki te zostały pozyskane w trybie po-
zakonkursowym (dofinansowanie jest zagwarantowane przez Urząd 
Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VI. 
Spójność Przestrzenna i Społeczna; Działanie 6.5 Rewitalizacja prze-
strzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). W ramach 
tego działania – jak sama nazwa wskazuje, możliwe było pozyskanie 
środków na rewitalizację przestrzeni, natomiast projekty budowy sieci 
wodno – kanalizacyjnej nie mieszczą się w jego zakresie - stąd gmina 
pozyskuje środki na te inwestycje w ramach innych działań z PROW  
w trybie konkursowym, w momencie ogłoszenia naboru przez Instytu-
cję Zarządzającą.

Rewitalizacja Rynku w miejscowości Czudec będzie polegała na prze-
budowie płyty runku wraz z ulicami biegnącymi obwodowo w obrębie 
działek nr 82 oraz części działek nr 61, 83, 132 i 133. Zgodnie z uwa-
runkowaniami historycznymi poziom płyty będzie jednakowy na całej 
powierzchni i wyniesiony nieznacznie ponad poziom ulic obwodowych. 
Posadzka płyty będzie miała charakter jednorodny. W północnej części 
przewiduje się montaż fontanny typu suchego (dry palza). Pole fontan-

ny zostanie otoczone dodatkowym pasem kostki. Wokół palcu rynku 
zaprojektowano chodniki. Istniejąca zieleń zostanie usunięta. Utrzyma-
ne zostaną 2 lipy w zachodniej i północno – zachodniej części rynku. 
Istniejące trawniki zostaną ograniczone do sześciu pól, a na każdym 
z nich nasadzone nowe drzewa w formie kulistej o wysokości 4-5 me-
trów, szczepione na pniu. Dodatkowymi elementami zieleni będą doni-
ce zlokalizowane na płycie rynku, pomiędzy ławkami (ławki ustawiono 
pod kulistymi drzewami). Projekt zakłada również wymianę istniejących 
lamp, koszy, słupków i stojaków na rowery. Obecną tablicę informa-
cyjną zastąpi gablota umieszczona w elewacji budynku. Na wysepce 
obok przystanku ustawione zostaną maszty flagowe. Przebudowany 
zostanie również istniejący budynek usługowy – rozbudowany będzie 
o moduł zachodni pozwalający zamieścić tam kiosk z chlebem (obec-
ny kiosk zostanie zlikwidowany). Projekt przewiduje również budowę 
kanalizacji deszczowej w obrębie rynku oraz przebudowę sieci elek-
troenergetycznej i telekomunikacyjnej. Wprowadzone zostanie nowe 
oświetlenie uwzględniające historyczny charakter tego miejsca.

Zestawienie wybranych powierzchni elementów zagospodarowania 
rynku:
1. Powierzchnia chodników, dróg dojazdowych i parkingów (wokół płyty 
rynku) - ok. 4685  m2

2. Powierzchnia fontanny - ok.     27  m2

3. Powierzchnia kamiennego placu - ok. 1237  m2

4. Powierzchnia zabudowy usługowej - ok. 104,5 m2

5. Powierzchnia pokryta zielenią - ok. 1025  m2

Ze szczegółową dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy 
- pok. Nr 13.               (UG)

Projekt zagospodarowania rynku w Czudcu
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Jubileuszowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

6

W pierwszą niedzielę 2020 r. w Sanktuarium Matki Bożej Czudeckiej 
odbył się Jubileuszowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. Koncert ten, który 
już od dwudziestu lat organizują Ośrodek Kultury w Czudcu oraz Parafia 
Czudec, zgromadził w to niedzielne popołudnie rzesze wiernych. Wy-
słuchali oni pięknych wykonań kolęd i pastorałek, wyśpiewanych przez 
trzynaście grup. Jubileusz poprowadziły wspólnie była  Dyrektor OK, 
pani Lucyna Janaś oraz obecna - pani Ewa Mitręga-Moskwa.
W koncercie udział wzięli:
1. Chór „Benedictus”, którym opiekuje się ks. proboszcz Antoni Kocoł,
2. Uczniowie z SP w Zaborowie pod opieką pani Renaty Czech,
3. Dzieci z Grupy Misyjnej z Czudca, które przygotowała pani Maria Sa-
necka,
4. Dzieci z SP w Nowej Wsi, przygotowane przez pana Szymona Steca,
5. Zespół BIG FUN FAMILY, stworzony przez członków rodziny Bielów,
6. Grupa Instrumentalno-Wokalna z SP nr 2 w Pstrągowej, przygotowa-
na przez panią Dominikę Stec,
7. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, którego opiekunem jest ks. Ja-
kub Gunia,
8. Grupa Śpiewająca z SP w Przybówce, pod opieką ks. Grzegorza Woj-
nara oraz pani Katarzyny Dubiel,
9. Rodzina Steców,
10. Schola Parafialna z Pstrągowej, pod opieką ks. Mariusza Grzybka,
11. Justyna Piczak oraz Kryspina Wójcik, pod opieką pani Lidii Bytnar,
12. Chór „Szafranowe Nutki” wraz z zaprzyjaźnionymi muzykami, pod 

dyrygenturą Dominiki Saneckiej,
13. Oaza z Czudca, pod opieką ks. Mariusza Mastaja.
Kościelna scena zgromadziła ponad 230 uczestników, co sprawiło, że 
ostatnia wspólnie zaśpiewana kolęda „Bóg się rodzi”, zabrzmiała nie-
zwykle pięknie i doniośle. W trakcie Koncertu wyświetlana była prezen-
tacja multimedialna przygotowana przez Katarzynę Biela oraz Annę  
i Gabriela Stanek. Prezentacja ta nawiązała do całej historii Przeglą-
du, począwszy od roku 2000, kiedy to przy współpracy Ośrodka Kultury  
w Czudcu oraz ówczesnego proboszcza, ks. Stanisława Kopcia, zrodziła 
się ta piękna tradycja. Kasia, Ania i Gabriel, na cele Przeglądu, przeprowa-
dzili kilka wywiadów z osobami, które współtworzyły Koncert. Całość wzbo-
gaciły zdjęcia, na których być może niejeden z obecnych mógł się rozpo-
znać. Jubileuszowy Koncert zorganizowany został przez Ośrodek Kultury  
w Czudcu, Parafię Czudec oraz Gminę Czudec, przy współudziale Po-
wiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej. Po raz pierwszy za-
prezentowały się panie z nowo utworzonego Koła Gospodyń Wiejskich  
z Czudca, przygotowując dla wszystkich pyszne pierniczki. 

Dyrektor Ośrodka Kultury serdecznie dziękuje księdzu proboszczo-
wi Antoniemu Kocołowi, za umożliwienie przeprowadzenia Koncertu  
w Sanktuarium, księdzu Mariuszowi Mastajowi oraz młodzieży z Oazy 
z Czudca za pomoc w organizacji, Radiu VIA i iTV Południe za patro-
nat medialny, artystom i ich opiekunom oraz wszystkim, którzy przy-
czynili się do uświetnienia tej uroczystości. Do zobaczenia za rok.             
                (OK)

„Na cały głos śpiewajmy Mu!”  
 Koncert kolęd chóru „Szafranowe Nutki”

W dniu 6 styczna 2020 r. w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Czud-
cu, po mszy świętej o 11.30 odbył się koncert kolęd chóru „Szafrano-
we Nutki” pod dyrekcją Pani Dominiki Saneckiej. Tegoroczne występy 
odbywały się pod hasłem „Na cały głos śpiewajmy Mu!”. Chór wspie-
rany był podczas koncertu przez zaprzyjaźnionych muzyków w skła-
dzie: Paweł Gorczyca (gitara basowa, altówka), Julia Sanecka, Natalia 
Zielińska (skrzypce), Konstancja Malicka (wiolonczela), Maciej Pięta 
(instrumenty klawiszowe) oraz Rafał Chruścicki (cajon). W repertuarze 
chór znalazły się takie kolędy i pastorałki,  jak: „Pastuszkowie bracia 
mili”, „Szczedryk”, „Kolęda Maryi”, „Hola, hola”, „Oj maluśki”, „Przybie-
żeli do Betlejem”, „Mizerna cicha”, „A wczora z wieczora”, „Bóg się ro-
dzi”, „Pastorałka od serca do ucha”, „Pasterze mili”, oraz „Z narodzenia 
Pana”. Licznie zgromadzona publiczność miała możliwość posłuchania  
utworów pięknie wykonanych przez młodzież należącą do chóru jak  
i wspaniale przygotowanych aranżacji muzycznych. Podsumowaniem 
koncertu było wykonanie utworu pt. „Pierw-
sza gwiazda” przez dyrygenta oraz rodziców 
chórzystów.  Nagrodą oraz podziękowaniem 
za tak piękne wykonania i całą pracę były 
nieustające brawa słuchaczy w trakcie kon-
certu, natomiast na zakończenie koncertu wi-
dzowie obdarowali chór brawami na stojąco.  

Dzień 12 stycznia 2020 r. był  dniem bardzo 
pracowitym dla chóru „Szafranowe Nutki”. 
Na zaproszenie ks. Zbigniewa Pałki, pro-
boszcza Parafia Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Wyżnem, chórzyści po raz ko-
lejny zaprezentowali swój bożonarodzeniowy 
repertuar tym razem dla mieszkańców wsi 
Wyżne. Licznie zgromadzona publiczności 
przyjęła młodych adeptów muzyki  głośnymi 
oklaskami, a zachwyt wykonania poszcze-
gólnych utworów był nagradzany gromkimi 
brawami.  Po zakończeniu koncertu oraz 

chwili pokoncertowej refleksji, artyści udali się na zaproszenie dyrek-
tora Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu oraz parafialnego Oddzia-
łu Akcji Katolickiej w Niebylcu na  koncert noworoczny. Chór „Szafra-
nowe Nutki” miał przyjemność otworzyć koncert, prezentując takie 
utwory jak: „Pastuszkowie bracia mili”, „Szczedryk”, „Kolęda Maryi”, 
„Jezusa narodzonego oraz „Przybieżeli do Betlejem”. Po obfitujących 
przygotowaniach do koncertów, chórzyści udali się na zasłużone ferie.  

Dyrektor Ośrodka Kultury w Czudcu oraz dyrygent chóru dziękują 
wszystkim chórzystom oraz rodzicom za wytrwałość, konsekwencję i za 
całą pracę, jaka została włożona w przygotowanie tego corocznego kon-
certu. Podziękowania kierujemy również do muzyków za profesjonalną 
oprawę muzyczną, która wzbogaciła występy. Dziękujemy serdecznie 
Pani Dyrektor Agnieszce Cynar za zaproszenie oraz  mile spędzony 
czas.                 (OK)



„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” Anthony Sant ‘Exypery
Od lat wzrasta liczba dzieci z niepełno-
sprawnością i deficytami rozwojowymi. 
Dzieci te mają specjalne potrzeby eduka-
cyjne. Ministerstwo Edukacji Narodowej 
dokładnie określa organizację i sposób 
kształcenia tych uczniów. Niestety naj-
bliższe placówki kształcące dzieci nie-
pełnosprawne znajdują się w Strzyżowie 
i w Rzeszowie. Nasza gmina wychodząc 

naprzeciw potrzebom dzieci i oczekiwaniom rodziców w 2012 roku 
otworzyła pierwszy w powiecie strzyżowskim oddział  integracyjny  
w Przedszkolu Publicznym w Wyżnem. Naukę w klasie zero rozpoczę-
ło wówczas czworo dzieci niepełnosprawnych, w gronie zdrowych ró-
wieśników. Było to dla naszego przedszkola duże wyzwanie. Początki 
były trudne. Przychylność władz gminy i zaangażowanie dyrekcji oraz  
nauczycieli przynosiły efekty. Kolejni absolwenci opuszczali zerówkę  
i kontynuują naukę w szkole. 
Obecnie w Zespole Szkół w Wyżnem  jest dwa oddziały integracyjne  
w przedszkolu i trzy klasy integracyjne w szkole. W sumie uczy 
się w nich 14 dzieci niepełnosprawnych. Są to dzieci: ze spektrum 

autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, z niedo-
słuchem, z zespołem Downa. Mamy dzieci z gminy Czudec i całe-
go powiatu strzyżowskiego. Zatrudnionych jest pięciu nauczycie-
li wspomagających. Dzieci niepełnosprawne obligatoryjnie mają 
dodatkowe godziny rewalidacji indywidualnej oraz zajęcia z Pomo-
cy Psychologiczno – Pedagogicznej. Korzystają z terapii specjali-
stów: logopedów, surdopedagogów, oligofrenopedagogów, terapeu-
tów wczesnego wspomagania, terapeutów autyzmu, psychologa  
i nauczycieli gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej. Gmina wszyst-
kim dzieciom niepełnosprawnym zapewnia bezpłatny dowóz. 
Atutem naszego Zespołu jest otwartość na dzieci niepełnosprawne i wie-
loletnie doświadczenie w pracy z nimi. Indywidualne podejście sprzyja 
rozwojowi zarówno dzieci z niepełlnosprawnością  jak i  ich zdrowym ró-
wieśnikom. Dzieci niepełnospraw-
ne mają możliwość uczenia się  
w swoim środowisku  w którym na 
co dzień żyją i mieszkają.    
(B.M. B.K. - Zespół Szkół w Wyż-
nem)

Co nam rok niesie

„Szkoła bez granic – English just speak!“
W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Babicy ropoczęliśmy w bieżą-
cym roku szkolnym projekt „Szkoła bez granic – English just speak!“  
w ramach programu Erasmus+. Informacje dotyczące naszego przed-
sięwzięcia znajdują się na przygotowanej przez nas stronie interneto-
wej: englishjustspeak.eu
Od początku roku szkolnego uczniowie klasy 7 i klasy 8 intensywnie 
pracują w ramach realizacji podstawy programowej nad założeniami 
projektowymi, tworząc projekty cząstkowe. Są one przygotowaniem do 
międzynarodowych spotkań, które będą realizowane w trzech szkołach 

partnerskich: w Niemczech, Chorwacji i Polsce. W ramach działań lo-
kalnych nasi uczniowie pod opieką nauczyciela języka angielskiego – 
koordynatora projektu Pana Marcina Czumy przygotowali już wystawy 
i prezentacje multimedialne przedstawiające wszystkie szkoły i kraje 
partnerskie. Pierwsze spotkanie międzynarodowe zaplanowane jest  
w naszej szkole w terminie 02.02.2020 – 08.02.2020. 
Pracując nad osiąganiem celów projektu utrwalamy stale w formie 
zdjęć działania realizowane w szkole i poza nią. Program Erasmus+ 
daje wszystkim beneficjentom możliwość publikowania efektów swo-
jej pracy na platformie 
Selfie+ i wzięcie udziału  
w ogólnopolskim konkur-
sie fotograficznym. Zde-
cydowaliśmy się wysłać 
nasze zdjęcie na ten 
konkurs i ku naszemu 
ogromnemu zaskocze-
niu odnieślimy sukces  
i zdobyliśmy 1 miej-
sce! Nasze zaskocze-
nie jest tak duże, gdyż 
okazało się, że na kon-
kurs nadesłano aż 250 
zdjęć z całej Polski!   
(ZS w Babicy)

W przedszkolnym  oddziale integracyjnym „Kubusie” w Wyż-
nem  realizowano innowację pedagogiczną  „Co nam rok niesie”, 
w formie projektu. Diagnoza przedszkolna pokazuje, że dzie-
ci mają problemy z zapamiętywaniem i zastosowaniem wiedzy  
w praktyce. Często nie umieją odpowiadać na pytania dotyczące ich 
najbliższego otoczenia. Mają trudności z wyjaśnieniem zmian zacho-
dzących w następstwie pór roku i miesięcy oraz problemy z odpowie-
dziami na pytania ogólne. Dlatego celem innowacji było: zaktywizo-
wanie dzieci i rozwijanie ich twórczości, wdrażanie  do współdziałania  
w grupie, utrwalane nazw miesięcy w porządku chronologicznym, roz-
wijanie wiedzy na temat najbliższego otoczenia, środowiska. 
        W wyniku realizacji innowacji dzieci  opanowały dobrze nazwy mie-
sięcy, pór roku i podają je w porządku chronologicznym, wiedzą jakie 

miesiące są przypisane 
do danej pory roku i po-
trafią je scharakteryzo-
wać,
• wiele dzieci potrafi  też 
w aspekcie porządko-
wym podać nazwę mie-
siąca,
• wykonywane prace 
plastyczne przyczyniły się do rozwinięcia umiejętności współdziałania  
w grupie. Widocznym efektem realizacji innowacji są worki jutowe, któ-
re są równocześnie ładnym elementem dekoracyjnym sali, oraz prace 
plastyczne tworzone  przez dzieci w zespołach.       (ZS w Wyżnem)
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Podsumowanie roku sportowego 2018/2019 w powiecie strzyżowskim
12 grudnia 2019 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników indywidualnych, 
drużyn, trenerów oraz działaczy sportowych powiatu strzyżowskiego.
Nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2018/2019: Konrad Bernal (lek-
koatletyka - CWKS „Resovia” Rzeszów, uczeń Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie), 
Stowarzyszenie Armmagedon Strzyżów (Ju-jitsu), Milena Salamon (Ju-jitsu - Mistrzyni Pol-
ski 2019), Wiktoria Matłosz (Ju-jitsu - Mistrzyni Polski 2019), Wiktor Micał (Ju-jitsu - Mistrz 
Polski 2019), GMKS „Strzelec” Frysztak (tenis stołowy), Mateusz Majcher (żużel - zawodnik 
klubu Stal Rzeszów), GKS „Szach-Mat Wiśniowa” (szachy), Eugeniusz Niemiec (piłka noż-
na- działacz sportowy), MKS „Wisłok” Strzyżów (siatkówka - awans do II ligi ogólnopolskich 
rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej), Krzysztof Kucharzyk (kickboxing – trener), 
Patrycja Musiał (kickboxing), Michał Sudacki (kickboxing - członek kadry narodowej), Wioleta 
Grodzka (kickboxing).
 

Nagrody, dyplomy i statuetki wręczali starosta strzyżowski Bogdan Żybura, wicestaro-
sta Tomasz Garncarski, członkowie Zarządu Powiatu Strzyżowskiego: Stanisław Gierlak, 
Józef Dzindzio, Grzegorz Tomaszewski oraz przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury  
i Sportu Rady Powiatu Strzyżowskiego Marta Utnicka. 
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy kolejnych sukcesów sportowych!         (UG)


