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Nowa Strażnica w Pstrągowej Woli
W dniu 21 października br. odbyło się otwarcie i poświęcenie Domu Strażaka
w Pstrągowej Woli. Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Pstrągowej Woli, w której udział wzięły poczty sztandarowe
poszczególnych OSP z terenu naszej gminy oraz zaproszeni goście.
Wcześniejsza Strażnica w Pstrągowej Woli uległa uszkodzeniu wskutek osuwisk
w 2010 r.. W wyniku przeprowadzonych ekspertyz Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie wydał nakaz rozbiórki budynku. Po rozebraniu strażnicy podjęto decyzję o budowie
nowej - w roku 2013 wykonano projekt obecnego Domu Strażaka, a budowa rozpoczęła się w 2014 r. i trwała prawie 3 lata. Koszty tej inwestycji zostały pokryte w całości ze
środków
pochodzących
z budżetu Gminy Czudec.
W nowym budynku, oprócz
garaży i szatni dla strażaków znajduje się duża sala
z zapleczem kuchennym
i sanitarnym przeznaczona
m.in. na zebrania wiejskie,
spotkania mieszkańców, czy
też organizację wyborów
oraz pomieszczenie pod wynajem. 		
(UG)
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Sprawozdanie z Sesji Rady Gminy

W dniu 27 października 2017 r. odbyła się kolejna - XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Czudec. Posiedzenie rozpoczęło się
od uroczystego wręczenia wyróżnień dla nauczycieli z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. W bieżącym roku, za szczególne
osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej nagrodzonych zostało 8 nauczycieli. Nagrody Wójta Gminy otrzymały:
P. Joanna Pliżga (ZS w Wyżnem), P. Agnieszka Ptak (SP w Nowej
Wsi), P. Justyna Trzeciak (SP w Czudcu), P. Maria Ladzińska (SP
w Czudcu), P. Teresa Fąfara (SP w Czudcu), P. Lidia Pasternak
- Dyrektor SP w Czudcu, P. Urszula Lutak - Dyrektor ZS w Wyżnem oraz P. Teresa Dyrkacz - Dyrektor SP nr 2 w Pstrągowej.

W dalszej części obrad uczestniczyli żołnierze Wojsk Obrony
Terytorialnej (ppor. Mariusz Postułka oraz st. chor. Wojciech Lesiak), którzy przedstawili informację na temat roli i zadań WOT
oraz zasad współpracy z samorządami lokalnymi.
Kolejnym punktem posiedzenia było sprawozdanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017, które przedstawiła P. Małgorzata Skalska – Nieroda Dyrektor Zespołu Administracyjno – Ekonomicznego Szkół. Po zatwierdzeniu sprawozdania
Rada Gminy przyjęła w głosowaniu 17 uchwał. Pierwsza z nich
dotyczyła wprowadzenia zmian w uchwale określającej zasady
udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących sta-

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 R.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w projekcie budżetu Gminy na
2018 rok, zostaną zabezpieczone środki w ramach funduszu
sołeckiego na zadania służące poprawie warunków życia mieszkańców. Wysokość funduszu na rok 2018 r. wynosi 35 411,70 zł
dla każdego z sołectw z wyjątkiem Pstrągowej Woli, która w przyszłym roku będzie dysponowała kwotą 17 147,67 zł. O przeznaczeniu tych środków zdecydowali mieszkańcy podczas zebrań
wiejskich, które odbyły się we wrześniu br.
Mieszkańcy Babicy przeznaczyli fundusz na remont drogi na
„Grochowiczną”, zakup korytek, zakup lustra drogowego (zakręt
przy drodze do p. Leśniak), roboty ziemne i zakup elementów
betonowych, oświetlenie drogi przy „Serpentynach” i na „Budy
Babickie” oraz remont urządzeń na placu zabaw w Babicy i zakup
sprzętu sportowego dla szkoły. W Czudcu ze środków funduszu
sfinansowany zostanie remont drogi gminnej Nr 1104 – boczna
ul. Leśnej oraz zakup przyczepy samochodowej dla OSP Czudec.
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nowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (uchwała jest związana
z ustaleniem zniżki godzin dla za-cy Dyrektora Publicznego
Przedszkola w Czudcu). Następnych 7 uchwał stwierdzających
przekształcenie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w szkoły ośmioletnie. Kolejne uchwały podjęte na sesji
dotyczyły:
- wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Nr II/5/2014
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy
Czudec (zmiana wysokości dodatku specjalnego),
- uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018,
- określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną opłatę,
- zatwierdzenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na
terenie Gminy Czudec,
- wyrażenia zgody na nabycie działek w formie darowizny na
własność gminy (we Wyżnem),
- zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy (program Erazmus+),
- udzielenia pomocy finansowej (pomoc dla powiatu na budowę
chodnika w miejscowości Pstrągowa i Nowa Wieś),
- wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na
rok 2017 nr XX/189/2016 Rady Gminy Czudec z dnia 15 grudnia
2016 r.,
- w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XX/190/2016
z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czudec.
Na zakończenie sesji Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady
przedstawili informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych. Najbliższa sesja Rady Gminy planowana jest na grudzień br. 		
						
(UG)

W sołectwie Przedmieście Czudeckie środki funduszu
zostały przeznaczone na remonty dróg (w kierunkach: do p. Matuszewskiego, do p. Jaworskiego, do p. Krzysztoń i drogę w kierunku p. Bury Tomczyk) oraz na roboty ziemne. W Nowej Wsi
mieszkańcy uznali, że najpilniejszym zadaniem jest położenie
asfaltu na drodze – Borek oraz wykonanie projektu oświetlenia
w kierunku od Szkoły do Zaborowa.
W Pstrągowej zostanie położona masa asfaltowa na drogach:
Granice k. p. Ruszały i Strachociny k. p. Tobiasza oraz zakupione kruszywo i wyroby betonowe natomiast w Pstrągowej Woli
mieszkańcy przeznaczyli fundusz na wykonanie rowu i poprawę
łupkiem drogi do p. Muszyńskiego jak również na zakup kruszywa na drogę koło P. Gątarskiego. Mieszkańcy Wyżnego postanowili przeznaczyć środki funduszu na remont Domu Ludowego
w Wyżnem, remont drogi gminnej na Sołtysiu, kopanie i udrażnianie rowów oraz zakup kruszywa. W sołectwie Zaborów wykonana
będzie nawierzchnia asfaltowa drogi „na Łopuszce” i na Błoniu
oraz zakupione kruszywo i wyroby betonowe.
(UG)

Zmiana warunków korzystania
z bezpłatnego Internetu
Informujemy mieszkańców Gminy Czudec, że w związku z ograniczeniami wynikającymi z decyzji wydanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpią zmiany
w zakresie świadczonej przez Gminę Czudec usługi bezpłatnego
dostępu do Internetu. W związku przepisami ustawy „Prawo telekomunikacyjne” została wydana przez UKE decyzja dla Gminy
Czudec, która określa zasady świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do Internetu. Zatem od nowego roku bezpłatne korzystanie
z Internetu będzie możliwe po spełnieniu następujących wymagań:
- maksymalna przepustowość łączy, dla wysyłania i odbierania
danych, nie będzie wyższa niż 512 kbit/s,
- łączny czas trwania połączenia nie będzie dłuższy niż 45 minut
w trakcie pojedynczej sesji, przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami wynosić będzie co najmniej 15 min (tzw.
hotspoty),

- miesięczny limit transferu danych (tj. suma danych wysyłanych
oraz odebranych) będzie wynosił 1GB.
Powyższe ograniczenia UKE nakłada na wszystkie samorządy,
które chcą świadczyć usługę bezpłatnego dostępu do zasobów Internetu. Ograniczenia te mają na celu ochronę konkurencji przed
świadczeniem usługi dostępu do Internetu poniżej cen rynkowych. Internet gminny nie może zastępować komercyjnych usług,
a uzyskany w ten sposób dostęp ma przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu poprzez umożliwienie korzystania wyłącznie
z podstawowych funkcji sieci (np. odbieranie i wysyłanie e-mali).
Decyzja wydana przez UKE spowoduje niestety ograniczenia
w korzystaniu z bezpłatnego Internetu, aczkolwiek nadal będzie to
możliwe, jednak na warunkach wyżej opisanych. Informujemy również, że wdrożenie zaleceń UKE nie będzie rodziło dodatkowych
kosztów po stronie użytkowników GSK w zakresie dostosowania wykorzystywanych przez mieszkańców urządzeń do odbioru
Internetu – dotychczasowo używane nie wymagają wymiany. (UG)

NASTĘPNA DROGA WYREMONTOWANA
W RAMACH TZW. „POWODZIÓWKI”
W bieżącym roku Gmina Czudec zrealizowała kolejną przebudowę drogi dofinansowaną w 80 % ze środków Skarbu Państwa
przeznaczonych na usuwanie klęsk żywiołowych. Tym razem –
fundusz przeznaczono na przebudowę drogi Zaborów – Wyżne /
Kamieniec na odcinku od drogi gminnej Wyżne – Zaborów (Bukowa Linia) w kierunku drogi Wyżne – Rędziny -Piekarówka (koło
kaplicy w Wyżnem). 7 lipca br. został ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji, do przetargu przystąpiło czterech oferentów,
a najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Przedsiębiorstwo
Drogowo - Mostowe S.A. z Dębicy. Cena za wykonanie zadania
wyniosła 328 743,82 zł brutto, a udział własny Gminy Czudec
w tym zadaniu to 20 % wartości inwestycji, czyli 65 748,82 zł.
Droga została utwardzona podbudową z kruszywa i pokryta nawierzchnią asfaltową o dobrych parametrach na długości 1 km.

skutków klęsk żywiołowych. Kwota promesy to 190 tys. zł, co po
uwzględnieniu wkładu własnego Gminy Czudec w wysokości 50
tys. zł daje 240 tys. zł na wykonanie przebudowy drogi – tym razem w miejscowości Przedmieście Czudeckie (droga w stronę
p. Drala) na odcinku 535 m. Droga przebiega od przedłużenia ul.
Przemysłowej w Czudcu do drogi powiatowej nr 1 406 R Czudec
W dniu 27 października br. do Urzędu Gminy w Czudcu wpły- - Lutoryż. Inwestycja zostanie przeprowadzona jeszcze w tym
(UG)
nęła kolejna promesa na realizację zadania z zakresu usuwania roku.					

POWIATOWY ZJAZD SOŁTYSÓW
W dniu 14 października 2017 r. odbył się coroczny Zjazd Sołtysów Powiatu
Strzyżowskiego. W tym roku gospodarzem spotkania była Gmina Czudec.
W spotkaniu uczestniczyli sołtysi powiatu strzyżowskiego, Proboszcz Parafii
p.w. Trójcy Św. w Czudcu - Ks. Dziekan Antoni Kocoł, Pan Jerzy Bator - Wiceprezes Podkarpackiej Izby Rolniczej, Starosta Strzyżowski - Pan Robert
Godek, Sekretarz Powiatu Strzyżowskiego - Pan Jacek Boho , Przewodniczący
Rady Powiatu - Pan Marek Jurzysta, Burmistrz Strzyżowa, wójtowie oraz przewodniczący Rad Gmin.
W programie tegorocznego spotkania znalazło się m.in. zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej oraz podziemi kościoła, zwiedzanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz nowo oddanego boiska sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. Następnie wszyscy zebrani udali
się do sali widowiskowej Urzędu Gminy w Czudcu, gdzie odbyła się dalsza
część uroczystości. Zjazd sołtysów był okazją wymiany doświadczeń, wspólnych rozmów, a także do złożenia gratulacji dla Pani Anny Fąfara - Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Strzyżowskiego, która została laureatką tytułu Sołtysa Roku 2016 r. Uroczystość uświetnił koncert kapeli ludowej
z Czudca.
					
(UG)

3

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze
W dniu 3 września 2017 r. na boisku sportowym w Pstrągowej,
w niedzielne pochmurne popołudnie zostały przeprowadzone
gminne zawody sportowo-pożarnicze. Do zawodów przystąpiło
10 drużyn: 3 kobiece w grupie C powyżej 16 lat, 4 męskie w grupie A powyżej 16 lat oraz 3 drużyny Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 12-16 lat (dziewczęta - 1 drużyna, chłopcy - 2 drużyny.
Ćwiczenie bojowe młodzieży od 12-16 r.ż. odbyło się „na sucho”
bez podawania wody, ze względów bezpieczeństwa. Jak w ubiegłym roku na tegorocznych zawodach przeprowadzona została
konkurencja z prowadzenia musztry, jednak nie była ona brana
pod uwagę w klasyfikacji generalnej. Drugą konkurencją była
sztafeta 7x50 m z przeszkodami, natomiast ostatnim zmaganiem
tych zawodów było zadanie bojowe polegające na rozwinięciu linii
głównej, oraz dwóch lin gaśniczych, przekręceniu tarczy i strąceniu 4 pachołków.
W grupach: C kobiety, MDP dziewczęta i chłopcy oraz gr. A
mężczyźni, bezkonkurencyjne okazały się drużyny z OSP Pstrągowa Dolna, które w tych kategoriach zajęły 1 miejsca. Z kolei w gr. C
za przeprowadzenie najlepszej musztry z wygranej cieszyły się
kobiety z OSP Zaborów.
				
Klasyfikacja generalna:
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (Dziewczęta)
I miejsce Pstrągowa Dolna - 124,27 pkt.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (Chłopcy)
I miejsce Pstrągowa Dolna – 95,92 pkt.
II miejsce Czudec – 129,37 pkt.
Grupa C kobiety
I miejsce Pstrągowa Dolna – 120,74 pkt.
II miejsce Zaborów – 146,4 pkt.
III miejsce Czudec - 156,22 pkt.
Grupa A mężczyźni
I miejsce Pstrągowa Dolna (A) – 117,63 pkt.
II miejsce Czudec – 121,83 pkt.
III miejsce Zaborów – 125,05 pkt.
IV miejsce Wyżne – 127,08 pkt.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze otrzymały nagrody rzeczowe,
a laureaci trzech pierwszych miejsc z gr. A i C - czeki pieniężne
ufundowane przez Wójta Gminy Czudec.
W tym roku również wręczono statuetki: dla najstarszego uczestnika zawodów, którym był Druh Grzegorz Iskrzycki z OSP Zaborów oraz dla najmłodszego, którym była Druhna Wiola Grodzka
z OSP Pstrągowa Dolna. Bezkonkurencyjna w przeprowadzeniu
musztry drużyna C kobiet z OSP Zaborów – została odznaczona
pamiątkowymi medalami.
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Kolejnym etapem zmagań strażaków były Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu strzyżowskiego, które odbyły się 1 października 2017 r. na stadionie sportowym w Połomi.
W tegorocznej edycji udział wzięło 10 drużyn, w tym 4 kobiece
i 6 męskich. Podczas zawodów odbyły się także pokazy młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP. Zawody rozegrane zostały
w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze wygrała jednostka OSP Połomia, która w przyszłym roku
reprezentować będzie powiat strzyżowski na VI Wojewódzkich
Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP. Naszą gminę reprezentowała jednostka OSP Pstrągowa Dolna w grupie: A, C oraz MDP
dziewcząt i chłopców i zajęli następujące miejsca:
Grupa A mężczyźni
IV m OSP Pstrągowa Dolna z wynikiem 114,22pkt
Grupa C kobiety
III miejsce Pstrągowa Dolna – 135,33 pkt.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (Dziewczęta)
II miejsce Pstrągowa Dolna - 103,45 pkt.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (Chłopcy)
II miejsce Pstrągowa Dolna - 94,62pkt.

Ze strażackim pozdrowieniem!
Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czudcu
Barbara Kidacka-Milewska

Erasmus+ w Gminie Czudec

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji,
szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych,
które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia
następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się
przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy
z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
W gminie Czudec do projektu Erazmus+ przystąpiły Zespoły Szkól
w Babicy oraz w Pstrągowej.
Erasmus+ w Zespole Szkół w Babicy

czas spotkania nie tylko wymieniono doświadczenia z zakresu
zarządzania szkołą, porównano również zasady funkcjonowania
austriackiej i polskiej szkoły. W wyniku spotkania - dzięki nowo
zdobytej wiedzy i wymianie doświadczeń wybrane elementy dotyczące zarządzania szkołą, jak również pracy z uczniami będą
mogły być przeniesione na polski i austriacki grunt. Dzięki temu
korzyści na wielu płaszczyznach odniosą obie szkoły biorące
udział w projekcie – dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie. Kolejny
etap projektu to zagraniczny kurs językowy oraz kurs dotyczący
zastosowania TIK na lekcjach przedmiotowych. W kursach wezmą udział nauczyciele z Zespołu Szkół w Babicy. Koszty związane z realizacją działań projektowych są w całości pokrywane
z funduszy unijnych. 			
					
(ZS W Babicy)

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Babicy otrzymał dofinsowanie
do projektu „Podstawówka na 6+ jutro zaczyna się dziś“ realizowanego w ramach programu Erasmus+. W rundzie konkursowej
w 2017 roku wpłynęło 615 wniosków, zaakceptowanych zostało 172 projekty z całej Polski. Efektem udziału w w/w projekcie
będzie zmodernizowanie metod nauczania, wprowadzenie europejskiego modelu pracy z uczniami oraz udoskonalenie systemu zarządzania szkołą i dostosowanie go do nowych warunków
związanych z reformą systemu oświaty.
Projekt zakłada działania w trzech zakresach: przygotowanie nauczycieli do stosowania TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) na lekcjach przedmiotowych oraz do wprowadzania elementów języka angielskiego na zajęciach szkolnych, jak również
Erasmus+ w Zespole Szkół w Pstrągowej
obserwacja stanowiska pracy dyrektora w zagranicznej szkole. Szkoła Podstawowa nr 1 im.płk. K. Iranka Osmeckiego w Zespole
Szkół w Pstrągowej realizuje kolejny międzynarodowy projekt pt.
MONEY MATTERS w ramach programu Erasmus+ na lata 20172019 we współpracy ze szkołami partnerskimi z Hiszpanii, Słowacji, Rumunii i Grecji. W szkole w projekcie bierze bezpośrednio
udział 25 uczniów, 7 nauczycieli i 3 nauczycieli współpracujących.
W ramach projektu uczniowie poznają interesujące fakty z historii, sztuki, religii, symbolizmu, itp.. Projekt obejmuje matematykę,
WOS, historię plastykę, ICT, rozwijanie wielu umiejętności językowych. Posiadanie partnerów zarówno używających waluty euro,
jak i lokalnych pieniędzy, czyni ten projekt unikatowym, zróżnicowanym i wartym prowadzenia go na arenie międzynarodowej.

W dniach od 09.10.2017 do 13.10.2017 dyrektor Zespołu Szkół
w Babicy przebywała w partnerskiej szkole podstawowej Karl
Löwe Gasse w Wiedniu. Spotkanie to było pierwszym etapem
realizacji projektu w ramach Erasmus+ i było ukierunkowane
na obserwację stanowiska pracy austriackiego dyrektora. Pod-

Informacje o projekcie MONEY MATTERS można znaleźć:
- na stronie www.zs-pstragowa.pl w zakładce PROJEKTY,
- na FB Money matters.Erasmus + 2017/1https://www.facebook.
com/moneymattersplus/,
- na blogu https://moneymatters-e-plus.blogspot.com.es/,
- w Kwartalniku Czudeckim
- w Kąciku Erasmus+ w szkole
					 (ZS w Pstrągowej)
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2. Cykl warsztatów
„Przyroda dla smyka” podczas, któW ramach działania 9.1. „Rozwój edukacji przedszkolnej” na lata rych dzieci obser2014 – 2020 w Publicznym Przedszkolu w Czudcu realizujemy wują różne zjawiska
projekt pt. ,,Rodzice pracują, dzieci harcują”, dzięki któremu z dziedziny przyrody
przedszkolaki brały udział w licznych atrakcjach:
fizyki.
1. Piknik Integracyjny w ,,Ranczo” pt. „Dzień wesołej kapusty”,
gdzie na dzieci oraz ich rodziny czekały liczne atrakcje: trampoliny, dmuchany zamek i kula, zwiedzanie mini ZOO, konkursy, zabawa taneczna, degustacje bigosu, kiełbasy i pieczony ziemniak
w namiocie tipi.

„Rodzice pracują, dzieci harcują”
w Przedszkolu Publicznym w Czudcu

3. Wycieczka do
siedliska Janczar
pod hasłem „Od
ziarna do chleba”.
Tam miały okazję
zobaczyć ziarna,
kłosy zbóż, staropolski
zwyczaj
młócenia cepami,
mielenia na żarnach, zapoznania się jak robiono zakwas i zaczyn na chleb.
Przedszkolaki samodzielnie wyrabiały cisto, formowały bochny,
z których otrzymały wypieczony chleb. Poza tym, uczestniczyły
w przejażdżce bryczkami po okolicy, indywidualnie dosiadały konia, strzelały z łuku i indiańskich lotek, grały w szachy wikingów.
Dodatkowo, brały udział w warsztatach tworzenia z gliny, gdzie
każde ulepiło i ozdobiło własną miseczkę. Po licznych atrakcjach
wszystkie udały się na obiad do restauracji co też było dla nich
dużym przeżyciem.
Uczestnictwo w projekcie dało nam możliwość doposażenia placówki w nowoczesne pomoce dydaktyczne tj .magiczny dywan
i komputery.
(tekst: Natalia Biela – Publiczne Przedszkole w Czudcu)

KWIATEM MALOWANE
W dniu 10 października 2017 r. w sali Ośrodka Kultury w Czudcu otwarto pokonkursową wystawę pn. „Kwiatem Malowane”. Na
ekspozycji znalazło się 351 prac plastycznych przedstawiających
przeróżnie motywy kwiatowe. Były to pojedyncze prace oraz
kompozycje wykonane z naturalnych suszonych liści, wstążki,
filcu, papieru, bibuły, ziaren, masy solnej, płytki elektronicznej
czy różnorodnych tworzyw. Nie zabrakło wycinanek, prac malowanych farbami, prac wykonanych techniką quillingu, kusudamy
czy metodą kanzashi. Cała wystawa zachwyciła feerią kolorów
i kształtów.
Zobaczyć można było wspaniałe prace przypominające słoneczniki, stokrotki, mieczyki, storczyki, cesarską szachownicę, lilie, ogrodowy czosnek, szlachetne róże, malwy i wiele innych fantazyjnych kształtów. Konkursowy charakter
wydarzenia pozwala uczniom rozwinąć wyobraźnię, oraz
zdolności manualne. Przygotowując się do konkursu uczestnicy poszerzają swoją wiedzę na temat kwiatów, zasad kompozycji czy stosowania różnorodnych technik plastycznych.
Co roku konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, a Ośrodek
Kultury jako organizator stara się wszystkim uczestnikom podarować miłe upominki oraz dyplomy pamiątkowe. 			
					
(OK)
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Jubileusz 15 – lecia Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich w Czudcu
21 października br. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Czudcu obchodziło jubileusz 15-lecia swojego istnienia. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą świętą, a zakończyła wspólnym spotkaniem.

W jubileuszu uczestniczyli m.in. zaproszeni goście: pan Stanisław
Gierlak - Wójt Gminy Czudec, ks. Marian Raźnikiewicz – diecezjalny asystent kościelny i przedstawiciele Zarządu diecezjalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Celem organizacji jest duchowe
i materialne wspieranie rodzin.
			
(tekst: Ks. Radosław Banaś)

XIV Przegląd Pieśni Maryjnych
W niedzielne popołudnie 22 października br. w kościele parafialnym w Czudcu odbył się XIV Przegląd Pieśni Maryjnych „Gaude
Mater Polonia”. Występy chórów poprzedziła uroczysta Msza
Święta dla wszystkich wykonawców, zaproszonych gości oraz
przybyłych parafian. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszono
7 chórów: Chór „Cantamus” z Pstrągowej, Chór „Sokół” z Frysztaka, Chór „Deo Gloria” z Boguchwały, Chór „Gaudium” z Mogielnicy, Chór „La Strada” z Zalesia, Chór „Laudate Deo” z Woli
Mieleckiej oraz Chór „Benedictus” z Czudca.
Piękne śpiewy radośnie wypełniły mury kościelne. Wzruszające
pieśni o tematyce Maryjnej na długo zapadły w sercach słuchaczy. „Jasnogórska, można Pani”, „Błogosławiona jesteś, Maryjo”,
„Różańcowa Pani”, czy „ O, miłosierna z Ostrej Bramy” to tylko
niektóre utwory spośród wielu pieśni zaprezentowanych przez
chórzystów. Podczas przeglądu swoją obecnością zaszczycili
zaproszeni goście z Powiatu Strzyżowskiego na czele z Panem
Janem Stodolakiem – Wicestarostą, Wójt Gminy Czudec Pan
Stanisław Gierlak, Przewodniczący Rady Gminy Czudec Pan
Stanisław Kołodziej oraz Zastępca Wójta Gminy Czudec Pan

Andrzej Ślipski. Na zakończenie tej uroczystości dla wszystkich
chórów przygotowano piękne upominki - Anioły wykonane przez
pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej
Wsi. Organizatorami przeglądu byli: Parafia Czudec oraz Ośrodek Kultury w Czudcu.
						
(OK)
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Narodowe czytanie
Od 2012 roku prowadzona jest ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych
dzieł literatury polskiej. Jej inauguracja
odbywa się w pierwszą sobotę września
w Ogrodach Saskich w Warszawie. Czytanie rozpoczyna Para Prezydencka,
a później kontynuują je aktorzy. Celem akcji jest propagowanie literatury polskiej,
popularyzowanie czytelnictwa, zwrócenie
uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę
oraz wzmacnianie narodowej tożsamości.
Podczas poprzednich edycji wspólnie czytano: „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza,
dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa
i „ Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza.
W tegorocznej, szóstej już edycji zaproponowano, by Polacy podobnie jak w ubiegłym
roku, sami wybrali dzieło do publicznego czytania. Spośród kilku propozycji, w internetowym głosowaniu, wybrano ostatecznie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Dramat ten
został odczytany w wielu miejscowościach
w kraju oraz za granicą, m. in. w Litwie,
Łotwie, Białorusi, Ukrainie, Rosji, we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Węgrzech, Niemczech, Danii, Wielkiej Brytanii,
Irlandii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych,
Austrii, Nowej Zelandii, Kazachstanie
i Japonii. W Polsce czytano nie tylko w War-

szawie, ale w ponad 2 tysiącach miejscowości, na placach, w bibliotekach, szkołach,
a nawet w pociągach i tramwajach.
W naszym środowisku czytanie „Wesela
”odbyło się nieco później, bo 25 września
2017 roku. Zorganizowane zostało przez
bibliotekę szkolną i bibliotekę publiczną dla
społeczności szkolnej. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali fragmentów utworu, podziwiając stroje ludowe Pani Młodej
i Pana Młodego.
Uzupełnieniem czytania była prezentacja multimedialna przedstawiająca postać
Stanisława Wyspiańskiego. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w „Narodowym Czytaniu”
i zapraszam na następne za rok.
(tekst: Wiesława Gierlak)

Wybory sołtysa w Pstrągowej Woli
W związku z rezygnacją złożoną przez Panią Elżbietę Siewierską – sołtysa Pstrągowej Woli, zgodnie §1 ust. 1
oraz §10 ust. 1 Regulaminu Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt Gminy Czudec zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Pstrągowa Wola. Wybory odbędą się w dniu 17 listopada br. o godz. 17.00
w Strażnicy OSP w Pstrągowej Woli. Wybory odbędą się podczas zebrania wiejskiego. Dla ważności uchwał podejmowanych w czasie zebrania wymagana jest obecność co najmniej 10 % mieszkańców sołectwa. Sołtysem może
zostać osoba, która posiada czynne prawo wyborcze i jest mieszkańcem sołectwa.
(UG)
			
Ogłoszenie
Informujemy, że w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby
– zgnilca amerykańskiego pszczół – w miejscowościach
Bystrzyca, Iwierzyce i Wielopole Skrzyńskie Wojewoda Podkarpacki wydał Rozporządzenie, w którym określono
strefę zapowietrzoną. Na terenie Gminy Czudec za strefę zapowietrzoną uznana została miejscowość Pstrągowa.
Zgnilec amerykański jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą bakteryjną czerwia wywołaną przez drobnoustrój wytwarzający formy przetrwalnikowe endospory oporne na
działanie czynników środowiska i powszechnie stosowane
środki odkażające. Przetrwalniki występują w dużych ilościach
w martwym czerwiu, miodzie, wewnętrznych ściankach ula
i na plastrach pochodzących od rodzin chorych. Zgnilec amerykański pszczół należy do chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu.
Zgodnie z rozporządzeniem nr 15/2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca
amerykańskiego pszczół na terenie powiatów:
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ropczycko-sędziszowskiego,
rzeszowskiego i strzyżowskiego na
obszarze zapowietrzonym zakazuje się przemieszczania bez zezwolenia
właściwego
miejscowo Powiatowego
Lekarza
Weterynarii,
rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia,
pszczół, pni pszczelich,
produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do
pracy w pasiece i organizowania wystaw i targów z udziałem
pszczół oraz nakazuje się posiadaczom zwierząt zgłaszanie
miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych
na daną chorobę zakaźną zwierząt właściwemu miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii i przegląd pasiek. W zawiązku
za uznaniem miejscowości Pstrągowa za strefę zapowietrzona
– miejscowość została oznakowana tabliczkami informującymi
o zagrożeniu.
		

(UG)

