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 W dniu 21 listopada br. odbyły się wybory samorządowe tj. wybory do sejmików 
województw, rad powiatów, rad gmin oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Na li-
stach wyborczych znalazły się zarówno nazwiska obecnych radnych, jak i kandydatów, którzy 
swoich sił próbowali w poprzednich wyborach, ale także debiutantów. Dziś już znamy nazwiska 
osób, które otrzymały mandat zaufania społecznego na nową – pięcioletnią kadencję. Poniżej pre-
zentujemy jak przebiegały wybory w Gminie Czudec i nazwiska uosób, które uzyskały mandaty. 

W gminie Czudec głosowanie odbywało się w 8 lokalach wyborczych. W wyborach uczestni-
czyło 5.335 wyborców spośród 9.497 uprawnionych do głosowania, zatem frekwencja wyniosła 
56,18%. W wyborach do Semiku Województwa najlepszy wynik w naszej gminie uzyskał p. Wła-
dysław Ortyl-1.525 głosów (otrzymał mandat radnego w okręgu wyborczym nr 2). Wysokie wyniki 
osiągnęli również p. Bogumiła Stec-Świderska (885 głosów) oraz p. Marcin Jurzysta (835 głosów).  

W wyborach do Rady Powiatu mandat otrzymali: p. Stanisław Gierlak -1440 głosów (uzyskując najlep-
szy wynik w powiecie strzyżowskim!), p. Marian Złotek (929 głosów), p. Marek Szorc (618 głosów) oraz 
Małgorzata Skalska – Nieroda (445 głosów).
 

W wyborach samorządowych mieszkańcy wybierali również swoich przedstawicieli do Rady Gminy  
w 15 jednomandatowych okręgach wyborczych. Do Rady Gminy Czudec weszli: z Czudca (okr. 
1 - 4): Grzegorz Maźnicki, Sławomir Szela, Mariusz Kutowicz oraz Wojciech Szela: z Przedmie-
ścia Czudeckiego (okr. 5 i 6): Danuta Kutowicz oraz Piotr Niemiec; z Babicy (okr. 7 i 8): Woj-
ciech Bałchan i Sebastian Szczepek; z Wyżnego (okr. 9 i 10): Kazimierz Jacek i Bolesław Wilk;   
z Zborowa (okr. 11): Stanisław Moskwa; z Nowej Wsi (okr. 12): Edmund Gątarski, z Pstrągowej 
i Pstrągowej Woli (okr. 13-15): Tadeusz Kmiecik, Bogumił Zięba oraz Krystyna Hoczela.
Do wyścigu o stanowisko Wójta Gminy Czudec przystąpiło trzech kandydatów tj. p. Marek Barć (otrzy-
mał 30,45% głosów), p. Andrzej Ślipski (36,44%) oraz p. Jerzy Zieliński uzyskując drugi wynik tj. 33,11 
% głosów. Z uwagi na to, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów (co najmniej 
50% +1), w dniu 4 listopada odbyło się głosowanie ponowne. W drugiej turze wyborów frekwencja 
była niższa i wyniosła 48,67%. Mieszkańcy wybierali już tylko spośród dwóch kandydatów, którzy  
w I turze uzyskali najwyższy wynik. Ostatecznie wybory Wójta Gminy Czudec wygrał  
p. Andrzej Ślipski (sprawujący dotychczas funkcję Zastępcy Wójta) uzyskując wynik 50,71% 
ważnie oddanych głosów.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnej współpracy na rzecz 
rozwoju naszej Gminy! (UG)
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Sprawozdanie z sesji Rady Gminy
W dniu 29 października 2018 r. w sali widowiskowej w budynku Urzę-
du Gminy w Czudcu odbyła się ostatnia planowana sesja Rady Gminy,  
w trwającej kadencji.
Posiedzenie rozpoczęło się od wręczenia nagród dla nauczycieli  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnieni zostali: Panie  Barba-
ra Mazur i Barbara Lisowska - nauczycielki SP nr 2 w Pstrągowej, 
Panie: Anna Oliwińska-Wacko, Justyna Trzeciak, Teresa Mikuszew-
ska-Tomoń oraz Maria Sanecka - nauczycielki SP w Czudcu, Pani 
Lidia Pasternak - Dyrektor SP w Czudcu, Pani Małgorzata Barć - na-
uczycielka PP w Czudcu, Pani Grażyna Czaja - dyrektor PP w Czud-
cu, Panie Grażyna Nowak i Jolanta Błażejowska - nauczycielki SP  
w Nowej Wsi, Pani Agnieszka Lesiak - dyrektor SP w Nowej Wsi, Pani 
Agnieszka Błażej - nauczycielka ZS w Babicy, Pani Natasz Kula - dy-
rektor ZS w Pstrągowej, Panie Renata Czech i Zofia Kałamarz - na-
uczycielki SP w Zaborowie, Pani Bożena Warchoł, - nauczycielka 
ZS w Wyżnem oraz Pani Urszula Lutak - dyrektor ZS w Wyżnem.  
Serdecznie gratulujemy wszystkich wyróżnionym  
i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie edukacji!  

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie sprawozdań z reali-
zacji zadań oświatowych przez poszczególne placówki w roku szkolnym 
2017/2018. W/w sprawozdania zostały szczegółowo omówione pod-
czas Komisji Spraw Społecznych, dlatego w czasie sesji dyrektor ZEAS 
przedstawiła krótkie podsumowanie z realizacji zadań oświatowych  
w gminie. 
W dalszej części posiedzenia radni podjęli uchwały  w następujących 
sprawach:  
- w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Kultury w Czudcu,
- w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2018-2020”,
- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
- w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu wychodzenia z bezdom-
ności na lata 2018-2023”,
-  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy,
- w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Czudec oraz obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie 
Czudec,
- w sprawie przystąpienia Gminy Czudec do realizacji Projektu pn. 
Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - 
Etap II w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia; PI 4a Wspieranie 
wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 
Działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego (RPO WP) na lata 2014-2020 w formule Zintegrowane Inwe-
stycje Terytorialne,
- w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi na rok 2019.
- 3 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek w formie 
darowizny na własność Gminy Czudec (Czudec, Nowa Wieś, Wyżne),
- 3 uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania  

o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy, 
- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zacią-
gniętej przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodo-
wa” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej  w Rzeszowie,
- w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec 
na rok 2018, 
- w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXII/324/2018 z dnia 
26 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finanso-
wej Gminy Czudec.

W VII kadencji Rady Gminy w Czudcu w odbyło w sumie 
38 sesji, podczas których zostało podjętych 388 uchwał. 
Teksty wszystkich uchwał dostępne są w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Gminy Czudec  pod adresem: http://www.
bip.czudec.pl/9808,9810/9810/

Kolejnym punktem posiedzenia Rady Gminy w dniu 19 października br. 
było zapoznanie z raportem z wykonania programu ochrony środowiska 
dla Gminy Czudec  na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 r., który 
omówiła P. Alicja Drozd - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Urzędzie Gminy w Czudcu. W dalszej części posie-
dzenia Wójt Gminy i Przewodniczący RG zapoznali radnych  z informacją  
o analizie oświadczeń majątkowych, a następnie Wójt poinformował 
radnych o realizacji uchwał z poprzedniej sesji i zadaniach wykonanych 
przez Urząd i jednostki organizacyjne gminy w okresie od ostatniej sesji. 
Kolejnym punktem obrad były sprawozdania przewodniczących komisji 
stałych Rady Gminy z pracy poszczególnych komisji w roku 2018.
Na zakończenie, w sprawach różnych, radni rozpatrzyli pisma od miesz-
kańców gminy, które wpłynęły w ostatnim czasie do biura rady.
Podsumowując ostatnie posiedzenie Rady Gminy VII kadencji Prze-
wodniczący Rady - Pan Stanisław Kołodziej podziękował za współpracę 
Wójtowi, Radnym oraz Sołtysom w okresie minionych czterech lat. Prze-
wodniczący, w imieniu radnych złożył podziękowania p. Wójtowi za wie-
loletnią, ofiarną pracę na rzecz rozwoju gminy i poprawy warunków ży-
cia jej mieszkańców. Podziękowania za długoletnią współpracę Wójtowi 
złożyła również delegacja z sołectwa Babica. Wójt Gminy wyraził słowa 
podziękowania za dobrą współpracę w obecnej kadencji oraz wspólnie 
podejmowane inicjatywy. Podziękował Radnym, Sołtysom oraz pracow-
nikom urzędu i jednostek podległych. Złożył podziękowania również 
Przewodniczącemu RG za wsparcie, pracę na rzecz rozwoju gminy oraz 
za osobiste zaangażowanie w budowę samorządności lokalnej.  (UG)
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W ostatnich miesiącach bieżącego roku, w budżecie Gminy 
Czudec został przeznaczony kolejny milion zł w na inwestycje  
i remonty drogowe. W ramach tej kwoty zrealizowano 
przebudowę czterech dróg  w n/w miejscowościach: 
- dwie drogi w Pstrągowej - Pstrągowa Dolna  w kierun-
ku P. Moskwy na dz. o nr ew. 6420/5, 6390/34, 6411/4, 6509/4, 
6516/2, 6514/6, 6617/9, 6617/6, 6615/2, 6613/4, 6734/2 w km 
0+000 - 0+965 wraz z przebudową przepustów w km 0+ 078  
i km 0+830 oraz w stronę p. Hoczeli na dz. o nr ew. 7709/3  w km 
1+960 - 2+560
- w Przedmieściu Czudeckim (w kierunku p. Englota na 
dz. o nr ew. 1053 w km 0+000 - 0+360), 
- w Wyżnem (w stronę p. Cioska na dz. o nr ew. 271 w km 
0+000 - 0+320).

Remonty dróg zostały wykonane przez firmę: Miejskie Przed-
siębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa  
za łączną kwotę: 978 483,49 zł brutto.
Łącznie powstało 2245 m.b. nowych, asfaltowych dróg (o całko-
witej powierzchni: 6234 m2).
Wyżej wskazane zadania zostały wykonane w ramach pomocy 
z budżetu państwa na przebudowę dróg uszkodzonych wskutek 
ulewnego deszczu.  Na realizację tych inwestycji gmina otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 80 % kosztów całkowitych, a 20% 
kosztów zostało pokryte ze środków własnych Gminy Czudec. 

Kolejnym zadaniem zakończonym w październiku br. była  
modernizacja dróg rolniczych w miejscowościach: 
Nowa Wieś, Przedmieście Czudeckie i Wyżne. Koszt całkowity 

tej inwestycji, (której wykonawcą była firma RIVERBUD – Piotr 
Pakla), wyniósł 89 017,19 zł, w tym: udział Gminy Czudec: 34 
017,19 zł, a pozostałe środki pochodziły z dotacji Województwa 
Podkarpackiego. W wyniku realizacji tego zadania powstało 680 
m.b. nowych dróg o łącznej powierzchni: 1750 m2.

W październiku br. dobiegła końca również budowa nowego mo-
stu na Rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917 R Czudec 
– Wyżne. Zadanie to było realizowane prze Gminę na podstawie 
porozumienia z powiatem strzyżowskim. Budowa nowego mostu 
jest częścią zadania pn.: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz 
poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrów-
noważonego transportu publicznego na terenie Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego”, które objęło również budowę ścieżki 
rowerowej i nowej linii autobusowej wraz z zatokami, przystan-
kami i parkingami na trasie Niechobrz - Przedmieście Czudeckie 
- Czudec - Wyżne. Całkowita wartość projektu to ok. 6,5 mln. zł, 
w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(5,5 mln.), ok. 130 tys. zł pochodzi z budżetu Gminy Czudec,  
a pozostała kwota (ok. 1 mln. zł ) - z budżetu Powiatu Strzyżow-
skiego.
Nowo wybudowany most został dopuszczony do użytkowania 
początkiem października, a jego oficjalne otwarcie nastąpi 10 li-
stopada podczas uroczystości gminnych upamiętniających 100. 
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. (UG)

Zakończenie tegorocznych inwestycji drogowych w Gminie Czudec
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Gminny Konkurs z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
 „Droga Polski do wolności”

23 października Szkoła Podstawowa w Czudcu we współpracy z Ośrod-
kiem Kultury, zorganizowała gminny konkurs historyczny. Udział w nim 
wzięły cztery szkoły z gminy Czudec:  Szkoła Podstawowa z Czudca, 
Szkoła Podstawowa nr 2 z Pstrągowej, Zespół Szkół z Wyżnego i Ze-
spół Szkół z Babicy. W pierwszym etapie konkursu uczniowie rozwiązy-
wali test wiedzy. Do części ustnej, finałowej przechodziło pięciu uczniów  
z najlepszymi wynikami z części pisemnej. 
I miejsce – Faustyna Brzostowska, uczennica Szkoły Podstawowej  
z Czudca
II miejsce – Apolonia Kawa,  uczennica Zespołu Szkół z Babicy
III miejsce – Maciej Złotek, uczeń Szkoły Podstawowej z Czudca
Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy.
(Justyna Trzeciak, SP Czudec)

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
25.10.2018 r. w Urzędzie Gminy w Czudcu od-
była się kolejna uroczystość odznaczenia „Me-
dalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Wójt 
Gminy Czudec Pan Stanisław Gierlak w imie-
niu Prezydenta RP dokonał odznaczenia ju-
bilatów. Wśród jubilatów znaleźli się Państwo 
Helena i Józef Środoń z Pstrągowej obcho-
dzący 60 – lecie małżeństwa, zaś złote gody 
obchodzili Państwo Teresa i Władysław Midura  
z Czudca oraz Józefa i Kazimierz Ficek z Pstrągowej. 
Szanownym jubilatom życzymy dużo zdrowia, po-
myślności oraz kolejnych szczęśliwych lat życia. (UG)

9 października 2018 r. zostały ukończone prace konserwator-
skie pomnika nagrobnego Walerii z Wojciechowskich Nitsche 
na cmentarzu przy kaplicy cmentarnej św. Marcina w Czudcu. 
Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 30 000, 00 zł. 
Pomnik Walerii z Wojciechowskich Nitsche posiada dużą wartość 
artystyczną, ikonograficzną i historyczną dla regionu Czudca. 
Nagrobek jest niezwykle rzadkim przykładem rzemiosła arty-
stycznego i sztuki rzeźbiarskiej wykonywanej w technice odlewu 
żeliwnego. Okazały format oraz ekspozycja na wzgórzu, na tle 
południowej ściany kościoła i skierowanie na panoramę miasta 
Czudca sprawia, że stanowi silną dominatę estetyczną cmentarza 
i okolicy. Nagrobek sygnowany jest znakiem wytwórni na terenie 
Czech, w mieście Blansco, które słynęło od XVIII wieku z produk-
cji żelaznych wyrobów artystycznych. Forma rzeźbiarska figury 
Chrystusa Zmartwychwstałego wykonana została przez artystę  
z umiejętnościami oddania anatomii ciała ludzkiego i właściwej dla 
przedstawienia ekspresji nawiązując do sztuki europejskiej. (UG) 

Odnowiony pomnik



Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Czudec korzystających z Gminnej Sieci 
Komputerowej, że od 12 listopada br. ulegają zmianie warunki korzystania z gminne-
go Internetu. O konieczności wprowadzenia zmian w tym zakresie informowaliśmy 
Państwa początkiem roku. Każdy użytkownik sieci będzie musiał zgłosić się do Urzę-
du Gminy lub skontaktować się poprzez e-mail w celu otrzymania indywidualnego 
kodu umożliwiającego dalsze korzystanie z Internetu. Na chwilę obecną uległ zmianie 

adres DNS, co może powodować brak Internetu u osób które miały wprowadzone ustawienia ręcznie. Poniżej 
podajemy nowe adresy DNS: 91.246.71.84 , 91.189.221.38. (UG)

Urząd Gminy Czudec informuje wszystkich mieszkańców 
naszej gminy, że w związku z ciągle zwiększającą się ilo-
ścią odpadów zmieszanych będą przeprowadzane kontro-
le z zakresu właściwej segregacji odpadów komunalnych. 
Kontrola będzie dotyczyć osób, które deklarują segregację, 
a oddają w większości worki czarne i będzie przeprowadza-
na w oparciu o weryfikację odczytów kodów dokonywanych 
przez firmę odbierającą odpady. 
Przypominamy, że niższa opłata za deklarowaną segrega-
cję zobowiązuje do właściwego postępowania z odpadami 
wytworzonymi w gospodarstwie domowym, to znaczy wrzu-
cania określonego rodzaju odpadów do właściwego rodzaju 
i koloru worka tj.:
- worek żółty – metale, tworzywa sztuczne oraz kartony wie-
lomateriałowe,
- worek zielony – szkło kolorowe i bezbarwne,
- worek niebieski – papier i tektura,
- worek brązowy – bioodpady.
Do worka czarnego możemy wrzucać tylko i wyłącznie 
pozostałe odpady, nie kwalifikujące się do segregacji i nie 

będące odpadami niebezpiecznymi. Mała ilość odpadów 
nadających się do segregacji, nie zwalnia z obowiązku ich 
wyselekcjonowania do odpowiedniego, kolorowego worka.
W przypadku dalszej nienależytej segregacji odpadów, czyli 
oddawania worków tylko z odpadami zmieszanymi, wszczę-
te zostanie postępowanie administracyjne, w konsekwencji 
którego opłata za gospodarowanie odpadami zostanie de-
cyzją zwiększona do stawki - jak za odpady niesegregowa-
ne. (UG)

Kontrola z zakresu gospodarki odpadami

Gminna Sieć Komputerowa -  
zmiana warunków korzystania z Internetu

5

W dniu 04.10.2018 r. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Rze-
szów (PIE ED-Rzeszów) działający przy Wyższej Szkole Informatyki  
i Zarządzania w Rzeszowie podpisał umowę patronacką z Zespołem 
Szkół im. Jana Pawła II w Babicy. 
Na uroczystym podpisaniu umowy w siedzibie Punktu Informacji Eu-
ropejskiej Europe Direct-Rzeszów spotkali się: koordynator z ramie-
nia PIE ED - Rzeszów Pani Ewa Nowak – Koprowicz, Dyrektor ZEAS 
Pani Małgorzata Skalska – Nieroda oraz przedstawiciele Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Babicy.
W ramach patronatu PIE ED-Rzeszów zobowiązał się do kadrowego 
i koncepcyjnego wspierania klas i nauczycieli, prowadzenia spotkań 
oraz prelekcji w języku angielskim w siedzibie Zespołu Szkół w Babicy  
i w PIE ED - Rzeszów. Zobowiązanie dotyczyć będzie również pomocy  
w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami, które mogłyby wpływać na 
podnoszenie jakości pracy szkoły, oraz wspierania przedsięwzięć słu-
żących popularyzacji nauki, działalości kulturalnej, itp.
Patronatem w bieżącym roku szkolnym zostały objęte: klasa VI i VII. 
Umowę patronacką zawarto na czas od 04.10.2018 do 31.12.2020.  
(ZS w Babicy)

Umowa patronacka WSI z ZS w Babicy
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Inscenizacja historyczna w Nowej Wsi
      Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twar-
dowskiego w Nowej Wsi włączyła się w 
obchody 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, przygotowując in-
scenizację historyczną „Przeprawa przez 
Pstrągówkę”.  Uroczystość odbyła się w 
dniu 13 października bieżącego  roku przy 
budynku szkoły i cieszyła się dużym za-
interesowaniem mieszkańców Nowej Wsi 
i okolicznych miejscowości. Główną czę-
ścią inscenizacji było odzyskanie kontro-
lowanego przez Austriaków mostu na rze-
ce Pstrągówce. Odbicie tego mostu jest 
fikcją, gdyż źródła historyczne nie potwier-
dzają takiego wydarzenia. Scena walki  
o most na rzece została połączona z poka-
zaniem codziennego życia mieszkańców 
Nowej Wsi na początku XX w. Można było 
zatem obserwować wyrób masła i sera, 
pranie, młócenie zboża cepami, kiszenie 
kapusty, obróbkę konopi na cierlicy, zaba-
wy chłopskich dzieci. Młodsi mieszkańcy 
naszej gminy mogli obejrzeć z bliska wóz zaprzężony w konie oraz wiejski 
jarmark. Wszyscy goście mieli także możliwość spróbowania tradycyj-
nych podkarpackich potraw, które zostały przygotowane przez miejscowe  

gospodynie. W budynku szkoły została urządzona dawna izba chłopska  
i wystawa prac pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Nowej Wsi. Na jednym ze szkolnych korytarzy zainscenizowano  
także obóz wojskowy. Uroczystość zakończyły pokazy sprawnościowe 

żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wystawa  sprzętu woj-
skowego.
       Na potrzeby organizowanej przez szkołę insceni-
zacji historycznej „Przeprawa przez Pstrągówkę” oraz 
wystawy „Dawna izba chłopska” pozyskano od miesz-
kańców Nowej Wsi, Pstrągowej Woli, Pstrągowej  
i Czudca narzędzia i naczynia codziennego użytku, elementy 
wyposażenia domu i zagrody oraz pamiątki rodzinne.
      Organizatorzy uroczystości serdecznie dziękują rodzi-
com uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskie-
go, mieszkańcom Nowej Wsi, Pstrągowej, Pstrągowej Woli 
i Czudca za udział w inscenizacji, współtworzenie izby chłop-
skiej i zorganizowanie kiermaszu tradycyjnych podkarpac-
kich potraw. Słowa podziękowania organizatorzy kierują rów-
nież  do   dowódcy i żołnierzy 33 Batalionu Lekkiej Piechoty  
w Dębicy za uświetnienie swoją obecnością tak doniosłego dla 
lokalnej społeczności wydarzenia. (SP w Nowej Wsi)
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W dniu 18 października 2018 r. obchodziliśmy wraz z przedszkolaka-
mi „Światowy Dzień Mycia Rąk”. Dzień ten został ustanowiony przez 
UNICEF w 2008 roku jako akcja edukacyjna, której celem jest uświa-
domienie społeczeństwu, jak duże znaczenie dla ich zdrowia ma mycie 
rąk, które może uchronić przed zakażeniem wieloma chorobami. Przed-
szkolaki obejrzały „kącik czystości, wysłuchały wierszy: Jana Brzechwy 
pt. „Brudas”, Juliana Tuwima – „List do dzieci”, Anny Mikity – „Brud  
i mydło”, P. Siewiery - Kozłowskiej –„Czyścioszek”, oraz opowiadania 

Marii Kownackiej - „O kosmatej rękawicy, o mydle i o Grzesiu straszy-
dle”. Następnie rozmawialiśmy na temat zarazków i bakterii i jakie zna-
czenie dla zdrowia ma częste i dokładne mycie rąk. Dzieci chętnie roz-
wiązywały zagadki, uczestniczyły w zabawie „Dobrze czy źle” związanej  
z tematem Dnia. Mogły też dokładnie umyć rączki mydełkiem w cieplut-
kiej wodzie i wysuszyć ręczniczkiem. Światowy Dzień Mycia Rąk do-
starczył dzieciom wielu wrażeń, było trochę zabawy i śmiechu, a także 
pokazał, że pewne nawyki należy kształtować już od najmłodszych lat. 
(GBP w Czudcu)

Światowy Dzień Mycia Rąk

Piknik „Rumiane jabłuszko”
W październiku odbył się pierwszy w tym roku szkolnym jesienny 
piknik rodzinny pod hasłem „Rumiane jabłuszko”. Impreza została 
zorganizowana w ogrodzie przy Publicznym Przedszkolu w Czudcu 
i zgromadziła licznie całe rodziny. Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się konkursy z nagrodami dla dzieci i rodziców, między innymi: 
drużynowe podawanie jabłka, konkurs taneczny, przeciąganie liny, 

obieranie jabłek, wyścig z jabłkiem na łyżce. Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie, a podczas odpoczynku można było do woli częstować się ciastem, 
jabłkami i sokiem. Pogoda i humory dopisały, a zapach i smak piknikowej 
szarlotki na długo pozostanie w pamięci. (PP w Czudcu) 
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