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Zaproszenie
 

W 24 stycznia 2020 r., Rada Gminy Czudec podjęła uchwałę budżetową gminy na 2020 r. Projekt bu-
dżetu został uprzednio pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz uzyskał 
akceptację Radnych w czasie posiedzeń komisji stałych Rady Gminy.  

W budżecie Gminy Czudec na 2020 r. zaplanowano dochody 
w wysokości: 62 517 613,00 zł. W stosunku do planu z roku 
2019 są one większe o 8 858 396,98 zł. Wzrost dochodów 
spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem dotacji na 
wypłatę świadczeń „500 Plus”, zwiększonym planem środków 
na dofinansowanie inwestycji oraz większym planem wpływów 
ze sprzedaży majątku.
W tegorocznym budżecie kwota wydatków wynosi: 62 517 613,00 
zł i jest o 86 662 846,98 zł wyższa od planu na 2019 r. Budżet gmi-
ny po stronie wydatków to realizacja zadań własnych i zleconych.  
W zadaniach własnych najwięcej środków zajmują zadania 
oświatowe, gdzie łączne nakłady wynoszą: 20 989 693,00 zł 
(a planowana subwencja oświatowa z budżetu państwa to tylko 
12 854 021,00 zł), oraz pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze, na które 
łącznie zaplanowano 22 071 988,00 zł (kwota dochodów na realizację tych zadań to 19 792 196,00 zł). 
Dużą część wydatków zajmują również inwestycje w poszczególnych działach budżetu na łączną kwo-
tę 8 918 336,07 zł, jak również wydatki zaplanowane w działach: gospodarka komunalna, mieszkanio-

wa, ochrona środowiska, administracja oraz 
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 
Najwięcej środków inwestycyjnych zaplano-
wano na budowę sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej, realizację Programu Rewitalizacji 
Gminy Czudec, oświetlenie uliczne i budowę 
placów zabaw. Na zadania inwestycyjne Gmi-
na będzie się starać o wsparcie z funduszy 
Unii Europejskiej oraz środków z budżetu pań-
stwa. 

W roku budżetowym 2020 zadłużenie gminy 
pozostaje na poziomie roku 2019 i wynosi 
14,62 % planowanych dochodów budżeto-
wych.       

                                 (UG)

Budżet Gminy na 2020 rok
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24 stycznia 2020 r. odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Gminy 
Czudec. Po przyjęciu protokołu radni wysłuchali sprawozdania Wójta 
z wykonania uchwał Rady Gminy. Na sesji podjęto 8 uchwał, w tym 
uchwałę budżetową na rok 2020 oraz wieloletnią prognozę finanso-
wą,. Rada Gminy podjęła również uchwały w następujących sprawach: 
udzielenia pomocy finansowej – pomoc dla powiatu strzyżowskiego  
w wysokości 200 000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1917 R Czudec – Wyżne w km 0+830 – 1+820 wraz z poprawą wa-
runków bezpieczeństwa pieszych”. Powiat Strzyżowski złożył wniosek 
do Funduszu Dróg Lokalnych (szacowany koszt zadania wynosi 2 036 
000, 00 zł),
• określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czudec 

na rok szkolny 2019/2020 dla rodziców, którym przysługu-
je zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz 
rodziców do placówki oświatowej – uchwała dotyczy zwro-
tu kosztów transportu dzieci niepełnosprawnych do szkół  
i przedszkoli,

• uchwalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Czudec,

• ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Czudec, 
• dwie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – petycje dot. zmiany 

przepisów prawa miejscowego oraz zmiany niektórych ustaw oraz 
zmiany przepisów prawa miejscowego oraz podjęcia uchwały skie-
rowanej do Konferencji Episkopatu Polski.

Kolejna – XVIII sesja odbyła się 28 lutego 2020 r., podczas której Rada 
Gminy przyjęła 8 n/w uchwał: 
• w sprawie przyznania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe – 

nagrody zostaną wręczone na kolejnej Sesji RG,
• w sprawie stanowiska Rady Gminy Czudec dotyczące-

go poparcia działań Powiatu Strzyżowskiego - Rada po-
parła działania Powiatu Strzyżowskiego zmierzające do 
uzyskania rekompensaty z budżetu państwa, za utracone  
w wyniku restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego  
w Sanoku środki w wysokości 3 058 639,68 zł,

• w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Czudec w roku 2020”,

• w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Ośrodka Kultury w Czudcu za rok 2019,

• w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu za rok 2019,

• dwie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
powiatu strzyżowskiego – pierwsza - w wysokości 30 000,00 
zł na zadanie pn. „Podniesienie bezpieczeństwa użytkowni-
ków na 2 przejściach dla pieszych w centrum Czudca”, dru-
ga - na zadanie pn. „Przeprowadzenie prac konserwator-
skich figury św. Jana Nepomucena przy ul. Świętego Jana  
w Czudcu” w wysokość 45 000,00 zł, 

• w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gmi-
ny Czudec na rok 2020 nr XVII/141/2020 Rady Gminy Czudec  
z dnia 24 stycznia 2020 r.

Po podjęciu uchwał, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji  
w Strzyżowie podkom. Bogusław Dziedzic przedstawił ocenę stanu 
bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. W kolejnych punktach 
sesji sprawozdania ze swojej działalności przedstawiły: Dyrektor Bi-
blioteki Publicznej p. Halina Zaręba oraz Dyrektor Ośrodka Kultury p. 
Ewa Mitręga – Moskwa. W dalszej części posiedzenia Kierownik GOPS  
p. Joanna Osetek przedstawiła: sprawozdanie z działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej; roczne sprawozdanie z realizacji zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; sprawoz-
danie z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Czudec na lata 
2017 - 2020”, a także sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu 
wychodzenia z bezdomności na lata 2018-2023”. Radni zapoznali się 
również ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii za 
2019 r., a także informacją nt. nieruchomości wchodzących w skład 
mienia komunalnego.
Kolejna sesja RG planowana jest na kwiecień br.                    (UG)

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy

W dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2020 r. odbędzie się kwa-
lifikacja wojskowa osób z terenu Gminy Czudec. Obowiązkowi 
kwalifikacji podlegać będzie:
• 79  mężczyzn urodzonych w 2001 r. (rocznik podstawowy),
• 12 mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie 

posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej,

• 3 kobiety.
Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej  
w 2020 r. otrzyma od wójta imienne wezwanie, w którym określo-
ny będzie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić. 

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze 
sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsa-
mość, posiadaną dokumentację medyczną, aktualną fotografię  
o wymiarach 35 mm x 40 mm, bez nakrycia głowy, a także 
dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwa-
lifikacje zawodowe, albo zaświadczenie ze szkoły o kontynu-
owaniu nauki. Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest 
obowiązkiem określonym w art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 48 ust. 1 
ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku 
obrony RP (Dz.U. z 2019 r., poz. 1541)                          
              (UG)

Kwalifikacja wojskowa

Z okazji Dnia Sołtysa, wszystkim Sołtysom i członkom Rad Sołeckich składam najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, optymizmu i zadowolenia z wykonywanych obowiązków. 
Życzę, aby praca dla lokalnej społeczności przynosiła Wam radość i satysfakcję oraz 
przyczyniała się do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Przy okazji obchodów 
Waszego święta składam serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę 
oraz zaangażowanie i wysiłek włożony na rzecz rozwoju Sołectw Gminy Czudec. 

Życzę wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów w działalności sołeckiej! 
           Andrzej Ślipski
                   Wójt Gminy Czudec

Dzień Sołtysa
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Dnia 13.02.2020 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 Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Podczas uroczystości zostało odznaczonych medalami 
pięć par, w tym obchodzących 60 - lecie małżeństwa Państwo Jó-
zefa i Stanisław Tomczyk z Przedmieścia Czudeckiego, Państwo 
Teofila i Jan Stanek z Zaborowa oraz obchodzący złote gody: 
Państwo Helena i Piotr Dudek, Państwo Maria i Marian Muszyń-
scy z Czudca, a także Państwo Władysława i Władysław Górka  
z Pstrągowej.
Szanownym jubilatom życzymy dużo zdrowia, wszel-
kiej pomyślności oraz dalszych szczęśliwych lat ży-
cia!                               (UG)

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

27 lutego br., podczas walnego zebrania Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Czudeckiej, Pani Maria Bałchan złożyła rezygnację  
z funkcji Przewodniczącej stowarzyszenia. Pełniła tę funkcję nie-
przerwanie przez trzy dekady tj. od momentu powstania TPZC  
w 1990 r.. Nowym Przewodniczącym został Pan Ryszard Wacko.
Pani Maria Bałchan to długoletnia, wybitna animatorka kultu-
ry, rękodzieła i twórczości folklorystycznej na terenie Gminy 
Czudec. Wśród licznych jej zasług należy wspomnieć min. za-
inicjowanie założenia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Czudeckiej, 
którego aktywnym członkiem pozostaje nadal mimo rezygnacji  
z funkcji przewodniczącej. Była również jednym z pomysłodawców 
i współredaktorów Kwartalnika Czudeckiego. Aktywnie angażowa-
ła się w działalność społeczną biorąc udział w licznych prelekcjach  

i odczytach popularyzujących wśród dzieci i młodzieży ideę ochrony 
dziedzictwa kulturowego, organizując spotkania autorskie z lokalny-
mi pisarzami, poetami oraz artystami. Za swoją działalność została 
wyróżniona licznymi odznaczeniami m.in.: nagrodą Zarządu Powiatu 
Strzyżowskiego w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony kultu-
ry (2013 r.), tytułem „Zasłużony dla Gminy Czudec” w dziedzinie  kul-
tury, oświaty, ochrony tradycji oraz promocji Gminy przyznawanym 
przez Radę Gminy Czudec (2015 r.). Została wyróżniona także przez 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów na łamach wydawnictwa 
„Aktywne kobiety podkarpackich wsi”, a w roku ubiegłym otrzymała 
Odznakę Honorową „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” przyznawaną 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.          
               (UG)

Maria Bałchan rezygnuje z funkcji Przewodniczącej TPZC

Szanowna Pani Mario,
proszę o przyjęcie serdecznych podziękowań za 30 lat aktywnej działalności 
kulturalno – oświatowej na rzecz mieszkańców Gminy Czudec. Dziękuję za 
owocną współpracę z samorządem Gminy Czudec, za Pani ogromne osobi-
ste zaangażowanie w działania związane z podtrzymywaniem i upowszech-
nianiem tradycji lokalnych, wartości kulturalnych i narodowych oraz promocję 
walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych naszej gminy. 
Życzę dużo zdrowia, siły i nieustających chęci do dalszej pracy na rzecz lokal-
nej społeczności. 
      Z wyrazami szacunku
             Andrzej Ślipski

                                            Państwo Muszyńscy                                                          Państwo Stanek
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Koncert „Na Ludową Nutę”
2 lutego 2020 r. w Zaborowie odbył się Koncert pn. „Na Ludową 
Nutę”. Organizatorami koncertu byli: Ośrodek Kultury w Czudcu, 
Gmina Czudec oraz Zespół Pieśni i Tańca „Zaborowiacy”.
Na początek, kilka słów powitania skierowała do zgromadzonej 
publiczności Dyrektor OK w Czudcu – pani Ewa Mitręga - Mo-
skwa. Następnie na scenie  pojawił się Chór „Szafranowe Nutki” 
z pięknymi i niespotykanymi interpretacjami kolęd. Akompanio-
wali mu Julia Sanecka oraz Paweł Gorczyca. Dyrygentem Chóru 
jest pani Dominika Sanecka, która wiele czasu poświęciła, aby 
rozwinąć pasję do śpiewu u powierzonej jej opiece młodzieży. 
Po występie Chóru na scenie zawitała grupa reprezentacyjna „A” 
Zespołu Pieśni i Tańca „Zaborowiacy”. W ich wykonaniu mogli-
śmy podziwiać dwa tańce narodowe: Poloneza i Mazura. Tance-
rze przepięknie i bardzo dostojnie zaprezentowali się w układach 
choreograficznych opracowanych przez panią Jadwigę Madej 
Bar, której jeszcze raz dziękujemy za poświęcony zespołowi 
czas. Na co dzień grupę prowadzi pan Jan Błażejowski, akom-
paniuje im pan Grzegorz Szczygieł, a kierownikiem artystycznym 
jest pan Janusz Dobek.
Kolejną grupą prezentującą się w Zaborowie, była grupa śred-
nia ZPiT „Zaborowiacy”, prowadzona przez panią Annę Prok-
sa-Lenart. Grupa ta powstała we wrześniu poprzedniego roku 
i był to dopiero ich drugi występ. Młodzi adepci sztuki tanecznej 
zaprezentowali suitę tańców z regionu rzeszowskiego. Zaraz po 
nich na scenie pojawili się ich nieco starsi koledzy z grupy repre-
zentacyjnej „B”. Zatańczyli oni tańce rzeszowskie, lasowiackie 
oraz przeworskie. Choreografię do nich opracował pan Jan Bła-
żejowski. Obu grupom akompaniuje na co dzień pan Grzegorz 
Szczygieł, a kierownikiem artystycznym jest pan Janusz Dobek. 
Po skończonych występach grup młodszych scena rozkwitła ko-
lorami i niesamowitą energią, a wszystko to za sprawą tancerzy 
- seniorów ZPiT „Zaborowiacy”. Ich niesamowita charyzma i cał-
kowite oddanie się sztuce tanecznej było widoczne dla każdego 
z obecnych. Seniorzy, pod okiem choreograf pani Magdaleny Ta-
basz – Mazur, już od grudnia poprzedniego roku ćwiczyli swoje 
umiejętności, aby w to niedzielne popołudnie móc zaprezento-
wać się jak najpiękniej w suicie tańców przeworskich. Nie obyło 
się oczywiście bez bisów. Po ich zejściu ze sceny pojawiła się 

na niej Kapela Ludowa z Czudca, która już za rok obchodzić bę-
dzie jubileusz 45-lecia swojej działalności. W niedzielę zagrała  
w następującym składzie: wokal: J. Dyjak, K. Biela, A. Stanek  
i K. Biela; skrzypce: W. Piczak, A. Mikoś, A. Dral i A. Wilk; klarnet: 
J. Nowak i M. Sitek; akordeon: D. Nowak i G. Szczygieł; kontra-
bas – A. Wolski i trąbka – J. Dobek. Także i tutaj muzycy musieli 
bisować, gdyż rozgrzana występem seniorów publiczność, pra-
gnęła słuchać ludowych piosenek bez końca.
Przedostatnim punktem wieczoru była suita tańców regionu 
krośnieńskiego w wykonaniu grupy reprezentacyjnej „A” ZPiT 
„Zaborowiacy”. Młodzież zaprezentowała m. in.: jacoka, równe-
go, suwanego i krzyżoka. Również i tym razem tancerze zapre-
zentowali się niezwykle pięknie, ukazując swój kunszt taneczny, 
nabyty przez ostatnie lata. Dodatkowo, szyku dodawały im nowe 
stroje, zakupione w zeszłym roku dzięki dofinansowaniu z Naro-
dowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska2019”.
Na zakończenie wszystkie grupy wraz z zebraną publicznością 
zaśpiewały wspólnie kilka ludowych piosenek. Były to: „Hej tam 
za górą”, „Hej po dolinie, hej po lesie”, „Siadła pszczółka” oraz 
„Szła dziewczyna koło młyna”. Niesamowity klimat, jaki wytwo-
rzył się podczas Koncertu sprawił, że nie było chyba osoby, która 
powróciłaby do domu niezadowolona.
W tym miejscu Ośrodek Kultury w Czudcu pragnie serdecznie 
podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w or-
ganizację koncertu. W szczególny sposób dziękujemy panu Da-
nielowi Nowakowi za muzyczne opracowanie suity krośnieńskiej 
oraz suity przeworskiej.           (OK)

16 lutego 2020 r. w Niebylcu odbył się jubileuszowy, 10-ty już 
Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych „Rytm – Muzyka -Ta-
niec”. Jak co roku wzięły w nim również udział zespoły taneczne 
działające przy Ośrodku Kultury w Czudcu, w tym: Libretto I i Li-
bretto II, Zespół Pieśni i Tańca „Zaborowiacy” grupy -  reprezen-

tacyjna „A”, reprezentacyjna „B”, średnia oraz najmłodsza, która 
w to niedzielne popołudnie zaprezentowała się po raz pierwszy 
przed szerszą publicznością.
Na początku Przeglądu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Niebylcu, pani Agnieszka Cynar, powitała zaproszonych gości, 
tancerzy oraz zgromadzoną publiczność. Następnie, aby trady-
cji stało się zadość, po wykonaniu wspólnego zdjęcia zespołów, 
pani Agnieszka poprowadziła „pierwszy taniec”. Zaprosiła do 
niego przybyłych gości oraz wszystkich tancerzy. Zabawa była 
przednia i sprawiła, że młodzi adepci sztuki tanecznej rozgrzali 
się i rozładowali towarzyszący im stres.
Występy naszych młodych tancerzy przypadły do gustu nieby-
leckiej publiczności i zostały nagrodzone gromkimi brawami. Na 
zakończenie imprezy wszystkie grupy dostały od Organizatorów 
pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz drobne upominki.
Ośrodek Kultury w Czudcu serdecznie dziękuje Organizatorom 
Przeglądu za zaproszenie i ciepłe przyjęcie.         (OK)

X Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych „Rytm-Muzyka-Taniec”



W dniach od 03.02.2020 
do 07.02.2020 gościliśmy 
w Zespole Szkół im. Jana 

Pawła II w Babicy przedstawicieli szkół partnerskich z Niemiec 
i Chorwacji, z którymi realizujemy projekt „Szkoła bez granic – 
English just speak“ w ramach programu Erasmus+ (2019-1-PL-
01-KA229-065637_1). Podczas tego tygodnia nasze działania 
skupiały się wokół realizacji założeń projektowych. Program 
przygotowany na spotkanie międzynarodowe był bardzo róż-
norodny. Na samym początku wszyscy uczniowie przedstawili 
siebie, swoje szkoły, małe Ojczyzny i kraje. By lepiej poznać 
kultury krajów partnerskich zorganizowaliśmy już pierwszego 
dnia warsztaty kulinarne, podczas których uczniowie wraz ze 
swoimi nauczycielami przygotowywali ulubione dania. Następnie 
wszyscy wspólnie je degustowaliśmy. To było bardzo smaczne 
popołudnie.
Zadbaliśmy także o emocje sportowe. Niemieccy partnerzy za-
prezentowali wszystkim zasady gry flag football. Dla chorwac-
kich uczniów i gospodarzy była to dotychczas nieznana dyscy-
plina sportu. Wszyscy cieszyli się, że mogli ją poznać i wspólnie 
zagrać. Kontynuacją dnia sportu była wizyta na basenie w Strzy-
żowie, gdzie również wszyscy bawili się doskonale! Po emocjach 
sportowych przyszedł czas na warsztaty muzyczne. W między-
narodowym zespole ćwiczyliśmy naszą erasmusową piosenkę 
“Heal the world” Michaela Jacksona. Po wielu próbach byliśmy 
gotowi na to, by zaśpiewać ją wspólnie podczas wojewódzkiego 
Konkursu Piosenki Obcojęzycznej The Voice of School, którego 
gospodarzami jesteśmy od wielu lat. Jednym z działań projekto-
wych była również wspólna wycieczka do Wieliczki i Krakowa. 
Wprawdzie pogoda nam nie dopisała, ale mimo to wszyscy byli-
śmy w doskonałych nastrojach!

W związku z tym, że głównym założeniem naszego projektu jest 
motywowanie uczniów do komunikacji w języku angielskim, to 
każde działanie lokalne odbywało się właśnie w tym języku. Nie 
zapomnieliśmy również o wspólnych lekcjach języka angielskie-
go, które dla wszystkich uczniów przeprowadzili Pani Andrea 
Slatter i Pan Marcin Czuma. Poza tym na lekcję europejską, 
w ramach realizacji założeń projektowych, zaprosiliśmy do nas 
Panią Sylwię K. Mazur, która już od ubiegłego roku szkolnego 
prowadzi dla naszych uczniów regularne prelekcje w ramach 
umowy patronackiej, która została podpisana z Punktem Infor-
macji Europejskiej Europe Direct mieszczącym się przy WSIiZ 
w Rzeszowie.
Ten wspólny tydzień minął niestety bardzo szybko! Ciężko się 
było rozstawać! Ale przecież nie żegnaliśmy się, mówiliśmy je-
dynie do zobaczenia w Zagrzebiu! Różnice, które mogłyby nas 
dzielić, odległości, które utrudniałyby nam spotkanie, różne języ-
ki, którymi na co dzień się posługujemy… nie dzielą nas, tylko 
mogą nas do siebie zbliżać, łączyć nas, jeśli tylko zechcemy!! 
Razem jesteśmy jednością!                            (ZS W Babicy)
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Ośrodek Kultury w Czudcu na czas ferii zimowych zorganizował 
dla dzieci sporo atrakcji. Były gry i zabawy z animatorami grupy 
B3Team, filcowanie na mokro z panią Magdaleną Dołęgą, two-
rzenie serduszkowych zawieszek na Dzień Babci i Dziadka, wy-
jazd do kina Helios w Rzeszowie na animowany film „Tajni i fajni” 
oraz składanie klocków Edukido.
Tegoroczne zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci, które chętnie brały czynny udział we wszystkich propo-
zycjach instruktorów. Na zakończenie zajęć feryjnych dzieci 
otrzymały drobne upominki, ufundowane przez Ośrodek Kultury  
w Czudcu. Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, które 
zechciały wspólnie z nami spędzić ten czas. Zapraszamy na spo-
tkania wakacyjne, które będą już za kilka miesięcy!         (OK)

Ferie zimowe z Ośrodkiem Kultury w Czudcu

16 stycznia 2020 r. w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Dę-
bicy została oficjalnie otworzona druga poplenerowa wystawa 
prac I Pleneru Rysunkowego pn. „Czudrys 2019”. W czwartko-
wym wernisażu wzięli udział twórcy prac, gospodarze obiektu, 
przedstawiciele Ośrodka Kultury w Czudcu oraz zaproszeni go-
ście. Oficjalnego otwarcia dokonał Pan Ryszard Kucab, który był 
jednocześnie jednym z artystów biorących udział w „Czudrysie”.
Po słowach wstępu gospodarz wystawy przedstawił wszystkich 
twórców, którzy przybyli niemal w komplecie do Dębicy. Zabrakło 
wśród nich m.in. Pani Marleny Makiel-Hędrzak, która po ciężkiej 
chorobie zmarła w ostatnim dniu ubiegłego roku. Nie zabrakło 

ciepłych słów pod jej adresem, a Pan Marek Burdzy odczytał dwa 
wiersze jej autorstwa. Pięknym gestem było również umieszcze-
nie pod jej pracami symbolicznych kwiatów, które artyści otrzy-
mali na powitanie. Podczas całej imprezy czas zgromadzonym 
gościom umilały swoim śpiewem i grą na gitarze - Katarzyna 
Biela i Anna Stanek. I poplenerowa wystawa rysunku „Czudrys 
2019” będzie dostępna dla zwiedzających do 9 lutego 2020 r.
Ośrodek Kultury w Czudcu serdecznie dziękuje Panu Ryszar-
dowi Kucabowi oraz Dyrektorowi MOK w Dębicy – Janowi Bor-
kowi, za zorganizowanie wystawy „Czudrys 2019”. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do jej zwiedzania.           (OK)

Wystawa „Czudrys” w Galerii MOK w Dębicy
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Kreatywne ferie bez śniegu z Gminną Biblioteką Publiczną w Czudcu
Zgodnie z coroczna tradycją Gminna Biblioteka Publiczna  
w Czudcu zorganizowała ferie zimowe dla dzieci. Zajęcia zaczęły 
od wtorku 14 stycznia 2020 r. i odbyły się pod hasłem Ulepimy 
dziś bałwana... Kreatywne ferie bez śniegu. W tym dniu uczest-
nicy wysłuchali opowiadania pt.: „Bałwanek Bieluś”. Nie mogło 
zabraknąć też zimowych zagadek związanych z tą pora roku oraz 
gier planszowych i puzzli dla najmłodszych. Dzieci chętnie brały 
udział w zabawie prawda – fałsz oraz wielu zabawach ruchowych 
(m.in. łyżwiarze czy też bitwy na śnieżki z wykorzystaniem sta-
rych gazet). Wykonaliśmy też bawełniane bałwanki wypełnione 
pszenicą, które cieszyły się dużą popularnością. 
Przygotowania do Dnia Babci i Dziadka.
Kolejne spotkanie 16.01.2020 r. podczas ferii zimowych było 
również atrakcyjne, jak pierwsze. Podczas kolejnych dni wolnych 
od zajęć lekcyjnych, dzieci spędziły czas wolny biorąc udział  
w wspólnej zabawie (m.in. krzyżówki, rebusy, zagadki, konkur-
sy). W tym dniu dzieci wysłuchały opowiadania pt.: „Dzień babci 
i dziadka” czytanego przez Kacpra Kocurka oraz Jakuba Delikat.  
Po wysłuchaniu, którego, wykonaliśmy prezenty dla naszych uko-
chanych babć i dziadków, a którymi były kalendarze origami.
Teatr Maska.
21 stycznia Biblioteka zaprosiła dzieci na spektakl Teatru Eduka-
cji i Profilaktyki Maska z Krakowa pt.: „Być dorosłą bardzo chciała 
i na miotle odleciała”. W spektaklu uczestniczyły dzieci biorące 
udział w zabawach feryjnych oraz przedszkolaki z Publicznego 
Przedszkola w Czudcu. Spektakl opowiadał o Karolince małej 
czarodziejce, która ma już dosyć słuchania rodziców. Przypad-
kiem natrafia w starej księdze na eliksir, dzięki któremu mogłaby 
się już stać dorosła, ale brakuje jednego składnika, żeby go zdo-
być udaje się samotnie do miasta na swojej miotle. Tam czekają 
na nią niespodzianki, nie koniecznie miłe. Po wszystkich przeży-
ciach Karolinka stwierdza że, dorosłość wcale nie jest  łatwa. Po 
spektaklu na dzieci czekały liczne zabawy integracyjne.
Ratują i uczą ratować – wizyta Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Czudca.
W dniu 23 stycznia na zaproszenie Pani Dyrektor, bibliotekę 
odwiedzili niecodzienni goście - strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Czudcu. Celem spotkania było przeprowadzenie 

rozmowy dotyczącej udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy 
byli bardzo uważnymi słuchaczami, a także chętnie dzielili się 
posiadana wiedzą z strażakami. Ponadto strażacy w trakcie 
prowadzenia części teoretycznej przypomnieli dzieciom m.in.  
o sposobie prawidłowego alarmowania straży pożarnej o niebez-
pieczeństwie oraz utrwalili numery alarmowe. Dzieci uczyły się 
jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej, jak 
ułożyć poszkodowanego z pozycji bocznej bezpiecznej zanim 
przyjedzie pogotowie ratunkowe. Duże wrażenie na dzieciach 
zrobił „fantom”, na którym mogły wykonać reanimację. Następna 
część spotkania odbyła się na zewnątrz budynku i był to punkt 
kulminacyjnym wizyty,  czyli przyjazd wozu strażackiego. Dzieci 
mogły obejrzeć samochód strażacki, sprzęt służący do gaszenia 
pożaru, jak również przymierzyć hełmy strażackie. 
Strażakom gorąco dziękujemy za poświęcony czas 
i przekazanie w ciekawy sposób, wiedzy,  która być 
może kiedyś pomoże uratować życie innej osobie.  
Na zakończenie naszych spotkań na dzieci biorące udział  
w zajęciach zostały przygotowane słodkie upominki oraz pamiąt-
kowe dyplomy. Wesoło minął nam czas w bibliotece podczas ferii 
zimowych. Uczestnicy zajęć korzystali z wielu atrakcji przygoto-
wanych przez bibliotekę: zajęcia plastyczne, literackie, głośne 
czytanie, gry planszowe, rebusy, łamigłówki i inne. Dwa tygodnie 
szybko minęły i ferie w bibliotece dobiegły końca.       (GBP)

Dzieci z Publicznego Przedszkola w Czudcu lubią pomagać
W myśl założeń podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego, której jednym z podstawowych zadań jest ,,tworzenie 
sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka (…)” oraz 
,,przygotowanie do rozumienia emocji uczuć własnych i innych 
ludzi (…)”, nasza placówka włącza się w liczne ogólnopolskie 
akcje charytatywne. Jak w poprzednim roku zbieramy plasti-
kowe zakrętki, które zostają przekazywane na dofinansowanie 
rehabilitacji i leków dla niepełnosprawnego Krzysia - mieszkań-
ca naszej gminy. Z okazji ,,Dnia pluszowego Misia” dzieci i ich 
rodziny włączyły się w akcję dla małych pacjentów szpitali. Zor-
ganizowano z tej okazji zbiórkę pluszowych maskotek, zabawek  
i innych materiałów szkolnych i plastycznych, które umilą i uko-
ją pobyt na oddziałach  szpitalnych. Przedszkolaki od najmłod-
szych grup wraz z rodzicami przekazywali zakupione przedmioty 
do przygotowanych pojemników, co dla dzieci było nietuzinkową 
lekcją  empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Po raz kolejny 
w myśl zasady „jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza 

jest największa na świecie” dzieci zbierały grosiki do wspólnych 
grupowych skarbonek. Wszystkie zebrane pieniądze wsparły XX 
ogólnopolska akcję „Góra grosza”, która jest stworzona aby po-
móc podopiecznym domów dziecka i rodzin zastępczych z całej 
Polski. Liczny udział dzieci ich rodziców i opiekunów w akcjach 
charytatywnych organizowanych w naszej placówce jest dla nas 
powodem do dumy. 
Cennym dla dziec-
ka jest włączenie go  
w bezinteresowną 
pomoc innym często 
słabym i bezbron-
nym. 
                                                            

(Natalia Biela, 
PP w Czudcu)



Bezpieczeństwo w sieci – informacje dla seniora
Jak tworzyć bezpieczne hasła?

Hasła, które tworzymy do naszych internetowych kont mają za 
zadanie chronić nasze dane i zapewnić nam bezpieczeństwo  
w sieci. Jednak według badań 50 proc. Polaków nie zmienia 
regularnie pin-u i hasła do bankowości internetowej. Tworzymy 
też hasła bardzo łatwe do złamania przez przestępców interneto-
wych. A jak tworzyć bezpieczne hasła?

Jakie hasła nie są bezpieczne?
- Hasła poniżej 8 znaków
- Hasła będące imieniem lub nickiem
- Zbiór samych cyfr
- Hasło bez znaków specjalnych
- Hasło wykorzystane w wielu serwisach

Jak stworzyć bezpieczne hasło?
- Powinno się ono składać z przynajmniej 8 znaków
- Powinno zawierać małe i wielkie litery (Aa, Bb, Cc...), cyfry 
(1234567890) oraz znaki specjalne (!@#$%^&*)

Niektóre znaki specjalne i cyfry są podobne do liter i można ten 
fakt wykorzystać przy tworzeniu silnego hasła, np.: I = !; a = @; 
E = 3 ; S = $; O = 0

Do budowy hasła może posłużyć ulubione zdanie, np.: ŻYRA-
FY WCHODZĄ DO SZAFY, PAWIANY WCHODZĄ NA ŚCIANY. 
Następnym krokiem jest wybranie pierwszych liter do stworzenia 
hasła: ŻYRAFY WCHODZĄ DO SZAFY, PAWIANY WCHODZĄ 
NA ŚCIANY. Na koniec zamieniamy litery na znaki specjal-

ne, dodajemy cyfry oraz inne elementy bezpiecznego hasła: 
ZWDSPWNS → 29Zwd$Pwn$85. Dodane cyfry są zmodyfiko-
wanym i rozdzielonym rokiem (1985), gdzie cyfra 1 została za-
stąpiona cyfrą 2.

Alternatywnym rozwiązaniem jest manager haseł, który jest pro-
gramem komputerowym tworzącym i przechowującym mocne 
hasła (składające się z przypadkowych znaków). 

Regularnie zmieniaj hasło
- Zrób z tego nawyk (zmieniaj je np. pierwszego dnia każdego 
miesiąca razem z opłacaniem rachunków)
- Jeśli masz problemy z zapamiętaniem hasła, nie musisz zmie-
niać całego hasła - wystarczy, że w jakiś sposób je zmodyfikujesz

Stosuj różne hasła do różnych serwisów
- Nie używaj tego samego hasła do wielu serwisów (np. do ban-
kowości internetowej, poczty e-maila czy serwisów społeczno-
ściowych). Jeśli któreś z kont zostanie przejęte przez hackera, 
pozwoli to uchronić twoje pozostałe dane.
- Profiluj trudność hasła do tego, jak ważne dla Ciebie informacje 
ono chroni.
- Wyłącz automatyczne zapamiętywanie haseł w swojej przeglą-
darce internetowej.
- Nie zapisuj nigdzie swoich haseł i numerów pin.

Dbajmy o swoje bezpieczeństwo w sieci!

Biblioteka Przedszkolaka
W Przedszkolu w Wyżnem, w oddziale sze-
ściolatków realizujemy projekt Biblioteka 
Przedszkolaka. Jest to projekt Fundacji „Bu-
rza Mózgów” z Krakowa, współfinansowany 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Projekt zakłada tworzenie mini bi-
blioteki w przedszkolu, promocję czytelnictwa 
wśród dzieci oraz łączenie pokoleń we wspól-
nym czytaniu. W ramach projektu, otrzymali-
śmy kufer mini bibliotekę z  nowościami wy-
dawniczymi i pakiet materiałów graficznych. 
Są to: karty pracy, litery do wycinania, okulary 
typograficzne, kukiełki Babci i Dziadka. Pro-
jekt obejmuje 10 zajęć. Zaproszonymi gośćmi 
są bacie i dziadkowie naszych wychowanków, 
którzy czytają wybraną przez dzieci bajkę. Po 
przeczytanej lekturze przedszkolaki wykonują 
karty pracy tzw. mini książkę. Zajęcia z projek-
tu są innowacyjną formą współpracy między-
pokoleniowej.          (GBP)
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Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to 
jeden z największych programów edukacji finan-
sowej w Europie. Jest on realizowany od 2016 
r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez 
Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem 

jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw praktycz-
nej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, 
cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego. 
Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl
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Koronawirus 2019-nCoV
Szanowni Państwo,
w związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się Koronawirusa 
2019-nCoV oraz wzrostem zachorowań, prosimy o zapoznanie się  
z zamieszczonymi poniżej informacjami zawierającymi ogólne zale-
cenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące zasad ochrony 
przeciwwirusowej.

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu  
koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 

1. Często myj ręce. Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli 
nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 
60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje 
się on na rękach.
2. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i ki-
chania.
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chus-
teczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj 
ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – pły-
nów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Zakrycie ust i nosa 
podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków 
i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić 
przedmioty lub dotykane osoby.
3. Zachowaj bezpieczną odległość. Zachowaj co najmniej 1 metr 
odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kasz-
lą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem po-
wodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle 
lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające 
wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wi-
rusa.
4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dlaczego? Dłonie dotykają 
wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz 
oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wiru-
sa z powierzchni na siebie.
5. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, za-
sięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na 
stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie. Dlacze-
go? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką 

mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, 
rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka 
Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplaza-
ma).
6. Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego 
i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych 
zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań  
w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem!
Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych lu-
dzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2. 
Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć 
rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jed-
nak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji 
i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobie-
gawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy 
kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludź-
mi (co najmniej 1 metr odległości). Używaj  maseczek tylko wtedy, 
gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub 
kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 prze-
biegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą  
z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2. 

Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób 
(ECDC) ocenia, iż ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 dla obywate-
li UE/EOG i Wielkiej Brytanii przebywających w Europie jest obecnie 
niskie.
Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stro-
nie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem 
www.gis.gov.pl, m.in. „Komunikat dla podróżujących”, „Zasady po-
stępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem 
zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)” 
oraz „Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach 
lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego 
koronawirusa (SARS-CoV-2)”.  Zachęcamy również do odwiedzania 
strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego na Facebooku, gdzie za-
mieszczane są najnowsze informacje.             (UG)


