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100 - lecie odzyskania niepodległości

W listopadzie 1918 r., po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy Polska odzyskała
niepodległość. Marzenia Polaków o wolnej ojczyźnie się spełniły. W tym roku przypadła szczególna,
setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej racji w całym kraju odbywały się liczne
uroczystości upamiętniające to historyczne wydarzenie. Również w Gminie Czudec przygotowano
szereg imprez o charakterze patriotycznym.
W dniu 10 listopada 2018 r. Gmina Czudec przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji
pn. „Ogień Niepodległości”. Tuż po godz. 18:00 spod budynku Urzędu Gminy zgromadzeni uczestnicy wraz z władzami Powiatu Strzyżowskiego, Gminy Czudec i kapłanami z parafii Czudec na czele, przeszli pod „Górę Zamkową”. W to sobotnie wydarzenie wpisano dodatkowo poświęcenie nowo
wybudowanego mostu, który został nazwany mostem „Niepodległości”. Uroczystego poświęcenia
dokonał ks. Antoni Kocoł – proboszcz parafii Czudec, a do przecięcia wstęgi dołączyły władze powiatowe, gminne oraz przedstawiciele firmy Skanska. Po godzinie 19:00 druhowie z OSP z Czudca
rozpalili ognisko, które symbolicznie połączyło się z innymi rozpalonymi w całej Polsce. Akcja „Ogień
Niepodległości” duchowo złączyła serca Polaków, dla których słowo niepodległość ma wyjątkową
i wielką wartość. Liczne lampiony przyniesione przez uczestników, pochodnie oraz ognisko pięknie
rozświetliły brzeg rzeki Wisłok oraz skraj lasu przy Górze Zamkowej. Dodatkowo wspólnie odśpiewany hymn Polski oraz liczne pieśni patriotyczne sprawiły, że ten wieczór przeżyty w tym miejscu oraz
o tej porze zapisał się w pamięci i sercach uczestników. Kolejny dzień przyniósł piękną, słoneczną
pogodę zapowiadającą udane uroczystości niepodległościowe. W niedzielę, przed południem o godz.
11:30 odbyła się uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym w Czudcu, w której uczestniczyły
władze gminne, zaproszeni goście, poczty sztandarowe ze szkół i OSP z terenu Gminy Czudec oraz
przybyli parafianie. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z Gwoźnicy Górnej. Jak zwykłe niezawodny okazał się chór Benedictus z Czudca, który również przyczynił się do ubogacenia uroczystości.
Tuż po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy przeszli na rynek czudecki gdzie odbyła się dalsza część programu. Z racji tak doniosłego święta, w centrum czudeckiego rynku został umieszczony pamiątkowy
kamień – a jego odsłonięcia dokonali poprzedni wójt Gminy Czudec – Pan Stanisław Gierlak oraz Przewodniczący Rady Gminy Czudec – Pan Stanisław
Kołodziej, natomiast uroczystego poświęcenia dokonał ks. Antoni Kocoł – proboszcz parafii Czudec.
W dalszej kolejności przedstawiciele OSP wciągnęli
na maszt flagę Polski, a zgromadzeni uczestnicy
odśpiewali hymn narodowy. Nie zabrakło również
wzniosłych przemówień i słów mówiących, o tym jak
istotną sprawą jest wolność i niepodległość kraju,
a wolność można docenić tylko wtedy, gdy została utracona i odzyskana, tak jak w przypadku naszej ojczyzny.
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Następnie piękną defiladą, na czele z OSP z terenu Gminy Czudec przeniesiono dalszą część programu do sali widowiskowej Ośrodka Kultury
w Czudcu, gdzie odbyła się część artystyczna wykonana przez uczniów
Szkoły Podstawowej z Czudca. Wzruszający program patriotyczny
został przygotowany przez nauczycieli SP Czudec, a dopełnieniem był
występ chóru „Szafranowe Nutki” działającego przy Ośrodku Kultury
w Czudcu.
Ośrodek Kultury w Czudcu składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy zaangażowali się w tym roku w organizację wszystkich wydarzeń związanych z 100 rocznicą odzyskania niepodległości. Wspólnie mogliśmy dać świadectwo, że
historia naszej ojczyzny była i jest dla nas niezwykle ważna, a pamięć
o bohaterach, którzy wywalczyli nam wolną Polskę nie zgaśnie. 		
						
(OK)

Sesja inauguracyjna VIII kadencji Rady Gminy

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Czudec odbyła się w dniu
21 listopada w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Czudcu. Została ona
zwołana (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym) przez Komisarza
Wyborczego w Rzeszowie. Porządek obrad obejmował złożenie ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy, a także wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Obrady rozpoczęły się od uroczystego ślubowania
radych w brzmieniu: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Po złożeniu ślubowania Radni oraz Wójt Gminy odebrali z rąk p. Władysława Kutowicza - Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej
w Czudcu zaświadczenia o wyborze, a następnie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie wybrali spośród siebie Przewodniczącego Rady Gminy, którym został p. Sławomir Szela. Dalsza część obrad została poszerzona o uchwały w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczących Rady i ustalenia składów komisji oraz
o kilka projektów uchwał wynikających z bieżącej dzielności gminy.
Pierwszą Wiceprzewodniczącą Rady została wybrana radna Danuta
Kutowicz, a na drugiego Wiceprzewodniczącego wybrano radnego Bogumiła Ziębę. Zostały powołane również składy osobowe 5 - ciu komisji
Rady Gminy tj.: Komisji Budżetowo - Finansowej z radnym Mariuszem
Kutowiczem jako przewodniczącym, Komisji Spraw Gospodarczych
i Transportu, na czele której stanął radny Tadeusz Kmiecik, Komisji Spraw
Społecznych, której przewodniczącym został radny Wojciech Szela, Komisji Rewizyjnej, której przewodniczy radny Piotr Niemiec oraz Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, którą pokieruje radny Grzegorz Maźnicki.
W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do podjęcia uchwał w następujących sprawach:
- 4 uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania
o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
- wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez
Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rze-
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szowie,
- w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec
na rok 2018 Nr XXXII/323/2018 Rady Gminy Czudec z dnia 26 stycznia
2018 r.,
- wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXII/324/2018 z dnia
26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Czudec. Po podjęciu w/w uchwał
porządek obrad został wyczerpany w zw. z tym Przewodniczący RG
zakończył I Sesję Rady Gminy w Czudcu. Kolejne posiedzenie Rady
Gminy zaplanowane jest na 14 grudnia br. 		
(UG)
W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym
wprowadzającą zmiany w zakresie jawności działania organów gminy informujemy, że od nowej kadencji Rad gmin,
powiatów, sejmików województw głosowania są przeprowadzane imiennie. Ustawowym obowiązkiem stało się również
nagrywanie i transmisja obrad rady gminy. Zarówno nagrania,
jak i imienne wykazy głosowań radnych są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.
Nagrania sesji Rady Gminy znajdą Państwo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCxXBLzJxAElO9PCe2CJQBPQ

Szanowni Mieszkańcy Gminy, Drodzy Wyborcy !

Czas szybko upływa i ani się
nie oglądnąłem, a minęło prawie
20 lat mojej pracy w samorządzie – najpierw jako zastępcy,
a od 2002 r. jako Wójta tej pięknej,
czudeckiej ziemi. Dzięki wspólnemu działaniu udało się przez ten
czas zrobić wiele dobrego dla
poprawy infrastruktury drogowej,
oświaty i kultury. Rozbudowana
została sieć wodociągowa i kanalizacyjna, choć jeszcze wiele
w tym zakresie pozostało do zrobienia. Zapewnione zostały miejsca dla wszystkich chętnych w żłobku i w przedszkolach. Każda miejscowość
posiada miejsca do rekreacji, wypoczynku i uprawiania
sportu. Nie byłoby tego wszystkiego bez współpracy pomiędzy mną i kierowanym przeze mnie urzędem, Radą
Gminy, mieszkańcami i przedsiębiorcami, którzy zawsze
chętnie włączali się w inicjatywy i przedsięwzięcia służące całej naszej społeczności. Widzimy jak z dnia na dzień
zmieniają się nasze miejscowości, jak pięknieją i jak przybywa nam nowych mieszkańców. Za to wszystko, co udało
się przez ten czas zrobić, dziś serdecznie dziękuję.
Gorące słowa podziękowania kieruję do naszych duszpasterzy, wszystkich księży, którzy pełnili posługę w parafiach
na terenie Gminy Czudec. Dziękuję, za katolickie wychowanie dzieci i młodzieży, wsparcie i modlitwę w trudnych
chwilach, oraz cenne uwagi przy podejmowaniu ważnych
decyzji. Szczególne podziękowanie kieruje do księży proboszczów parafii Czudec - ks. dr Stanisława Kopcia i ks.
Dziekana Antoniego Kocoła za troskę o czudeckie sanktu-

arium, wspaniałą zabytkową świątynię, koronację obrazu
Matki Bożej Łaskawej Królowej Różańca Świętego oraz
ciągłe i skuteczne działania na rzecz budowy obwodnicy
Czudca.
Zdaję sobie sprawę, jak dużo jeszcze pozostało do zrobienia, ale wiem również, że przy wspólnym działaniu można wiele osiągnąć. Dlatego proszę – budujmy w zgodzie,
szanując wolę wyborców, wspierajmy w działaniach nowo
wybrane władze gminy na czele z Wójtem Andrzejem
Ślipskim oraz Radę Gminy na czele z jej Przewodniczącym Sławomirem Szelą. Służmy im dobrą radą i pomocą
w przezwyciężaniu problemów, a oszczędźmy niepotrzebnych kłopotów i złośliwości.
Na początku kadencji, w 2014 roku podjąłem decyzję, że
więcej nie będę ubiegał się o stanowisko Wójta i słowa dotrzymałem. Prosiłem Was również o głosy w wyborach do
Rady Powiatu, które odbyły się 21 października br. i dzięki
Wam zostałem radnym na kadencję 2018 – 2023. W dniu
23 listopada br. na I-szej Sesji Rady Powiatu zostałem wybrany na Członka Zarządu. Będę Was tam godnie reprezentował i działał dla dobra wspólnego.
Z okazji zbilżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2019 r. składam Wam, mieszkańcy ziemi czudeckiej
życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i spełnienia oczekiwań. Ponieważ człowiek żyje nie dla siebie, ale dla drugiego człowieka, życzę abyście spotykali na swojej drodze
ludzi potrzebujących, którym możecie pomóc. Będzie to dla
Was satysfakcją, a okazane dobro w dwójnasób do Was
powróci.
Z wyrazami szacunku
				
Stanisław Gierlak

BEZDOMNI - nie bądź obojętny!!!

Bezdomność stanowi we współczesnym świecie jedną z najbardziej
dotkliwych kwestii społecznych. Osoby bezdomne są grupą społeczną
szczególnie narażoną na proces wykluczenia społecznego. W społeczeństwie istnieją ugruntowane stereotypy na ich temat, co znacznie
utrudnia integrację ze środowiskiem, a co za tym idzie powrót do normalnego życia.
Bezdomność jest sytuacją, w której ludzie w danym czasie nie posiadają i własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić takiego schronienia, które mogliby uważać za swoje i które stanowiłoby minimalne
warunki pozwalające uznać je za pomieszczenie mieszkalne. Jest
stanem ewidentnej i względnie trwałej deprywacji potrzeb mieszkaniowych w sytuacji, gdy dotknięta nią osoba nie jest w stanie jej
zapobiec. Osoba bezdomna została zdefiniowana w ustawie z 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej jako: osoba niezamieszkująca
w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały,
w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

a także osobę niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana
na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu zwraca się do mieszkańców z prośbą o pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy w związku z okresem jesienno/zimowym. Jeżeli mają
Państwo informacje o osobach bezdomnych przebywających w opuszczonych budynkach lub w innych
miejscach prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS tel. 17 7172164, 165, 166 lub zgłoszenie tego
faktu Policji (tel. 997, 17 2765371).
(GOPS)

Apel Gminnego Ośrodka Pomocy w Czudcu

W związku ze zbliżającą się zimą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu, zwraca się z prośbą do wszystkich Państwa o czujność
i wrażliwość w sytuacjach wymagających podjęcia reakcji i pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym i innym wymagającym
wsparcia. Osoby te szczególnie narażone są na bezpośrednie zagrożenie życia ze względu na wychłodzenie, głód czy brak ciepłej odzieży.
W szczególności prosimy o zwracanie uwagi w sytuacjach zasłabnięcia człowieka w chłodzie, na mrozie, pozostawania na

przystankach autobusowych, na ławkach, w innych miejscach,
a także na osoby mające problemy z poruszaniem się, dotarciem do
domu. Żaden człowiek nie powinien pozostać bez pomocy! O wszelkich
sytuacjach wymagających pomocy należy powiadomić służby publiczne gminy, a w szczególności: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czudcu, ul. Starowiejska 1 numer telefonu:
17 7172164, 165, 166, Policję lub Komisariat Policji w Czudcu - tel. 17
2765371 lub 997. 			
		
(GOPS)
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Jubileusz 110-lecia powstania Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Konarskiego w Zaborowie

16 października br. cała społeczność szkolna przeżywała wielkie święto, w tym bowiem dniu obchodzono uroczyście ważne
wydarzenie - 110 rocznicę powstania szkoły w Zaborowie. Obchody
rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Królowej Polski sprawowanej przez ks. Krzysztofa Rusznicę proboszcza tutejszej parafii. Po mszy świętej zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie udali się w pochodzie
do szkoły, gdzie zostały najpierw poświęcone dwie nowo oddane sale
lekcyjne. Następnie na sali gimnastycznej nastąpiło powitanie gości,
okolicznościowe przemówienie dyrektora, po nim uczniowie naszej
szkoły przedstawili program p.t. ”Powrócisz tu!!!”. Przedstawienie dzieci
ubogacił występ Zespołu Pieśni i Tańca Zaborowiacy, którzy wystąpili
w pięknych lubelskich strojach ludowych.
Od początku istnienia szkoły jej mury opuściło wielu absolwentów,
śmiem twierdzić, że można ich liczyć już w tysiącach. Wielu pracuje na
różnych odpowiedzialnych stanowiskach. Chciałabym jednak wymienić
jednego absolwenta Księdza Michała Moskwę przyjaciela naszej szkoły,
który nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach, a pracował na misjach
w Japonii od 1937 roku do swojej śmierci 10 sierpnia 2016 roku zmarł

mając prawie 101 lat.
Możemy być dumni, że Nasz jubileusz pięknie zbiega się ze 100 rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Dziękuję Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowana i uświetnienia naszej uroczystości.
			
Alina Rykała dyrektor szkoły

KRAJOWY CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE dla Szkoły Podstawowej
w Zaborowie
28 listopada br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się
uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała to prestiżowe wyróżnienie 35 placówkom przedszkolnym i 29 szkołom
należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce,
wśród nich znalazła się Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Zaborowie. Agnieszka Ludwin w imieniu Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej powitała przedstawicieli wyróżnionych przedszkoli
i szkół. Następnie Valentina Todorovska-Sokołowska - Krajowy Koordynator Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie omówiła procedurę
nadawania Krajowych Certyfikatów. Ubiegające się o Krajowy Certyfikat
placówki składają odpowiedni wniosek do ORE, gdzie Krajowa Kapituła
rozpatruje i ocenia złożone dokumenty, następnie daje akredytację do
Ministerstwa Edukacji Narodowej, które przyznaje Krajowy Certyfikat
konkretnej placówce. Krajowe Certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” wręczyły laureatom Agnieszka Ludwin i prof. Barbara
Woynarowska pomysłodawczyni całego programu. To zaszczytne wyróżnienie otrzymały przedszkola i szkoły z 11 województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego,
pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego. Dołączyły one do grona 246 placówek w całej
Polsce, które już posiadają Krajowy Certyfikat.
Od 1992 r. w Polsce realizowany jest Program Przedszkole i Szkoła
Promujące Zdrowie. Program koncentruje się na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się
w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę przedszkola i szkoły.
Przystąpienie do programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”
jest dobrowolną inicjatywą placówki. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności przedszkolnej
czy szkolnej, w tym z rodzicami. Każda placówka promująca zdrowie
regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności przedszkolnej/szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej
wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania.
Każda placówka promująca zdrowie jest autonomiczna w obszarze
wyznaczania celów i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia.
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Jej działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami. Uzyskanie Certyfikatu Krajowego to wieloletnia
praca całej szkolnej rodziny (najpierw certyfikat rejonowy, wojewódzki),
której nadrzędnym celem jest dbałość o zdrowie, harmonijny rozwój
fizyczny, sprawność ruchową oraz kształtowanie prawidłowej postawy
ciała i wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych wśród całej społeczności szkolnej.
Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz jest wyrazem uznania
dotychczasowych osiągnięć, które są wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy. Przynależność naszej szkoły do Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest nie tylko zadaniem, ale też przyjemnością. Będziemy
kontynuować i poszerzać zakres zadań przyjętych w latach poprzednich, dotyczących wyrabiania u uczniów trwałych nawyków higieniczno-zdrowotnych. Będziemy wpajać swoim wychowankom, że zdrowie
jest dla człowieka najważniejszą sprawą w życiu, dlatego już od najwcześniejszych lat należy o siebie dbać. Jako koordynator składam
serdeczne podziękowania dyrektorowi szkoły, pani Alinie Rykała, całej
społeczności szkolnej: uczniom, rodzicom, zespołowi koordynującemu
działania SzPZ oraz nauczycielom, którzy systematycznie włączali się
w działania i na przestrzeni 9 lat realizowali zaplanowane przedsięwzięcia. Szkolny Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie
Zofia Kałamarz

Literatura i dzieci
W dniu 16 listopada 2018r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury
w Czudcu odbyły się gminne eliminacje Podkarpackiego Konkursu Literatura i dzieci pn. „Niezwykłe opowieści”. Na konkurs
zgłosili się uczniowie ze szkół z Czudca, Babicy oraz Pstrągowej.
Niemałym wyzwaniem było podjęcie tematu nawiązującego do
podań i legend - opowieści o miejscach, wydarzeniach i ludziach,
związanych z faktami historycznymi, ale niepozbawionych elementów fantastyki. Dopuszczone zostały także teksty zaczerpnięte z przekazów ustnych. W konkursie ważną rolę odegrali
nauczyciele i opiekunowie, którzy przygotowywali uczniów do
konkursu, dzieląc się swoja wiedzą i doświadczeniem w kategorii recytacji, piosenki oraz inscenizacji. W bieżącym roku do
gminnego etapu przystąpiło blisko 60 osób. Spośród pięknych
dziecięcych występów wyłoniono następujących laureatów:
- w I kategorii wiekowej: Filip Koczur ze Szkoły Podstawowej
z Czudca – recytacja oraz Zofia Żybura ze Szkoły Podstawowej
z Czudca – piosenka;
- w II kategorii wiekowej: Paweł Kawa z Zespołu Szkół w Babicy – recytacja, Chór „Szafranowe Nutki” z Ośrodka Kultury w
Czudcu – piosenka;
- w III kategorii wiekowej: Agnieszka Kęsy ze Szkoły Podstawowej nr
1 w Pstrągowej –recytacja, Julia Kęsy ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Pstrągowej – recytacja, Zuzanna Drozd ze Szkoły Podstawowej z
Czudca – recytacja, Natalia Dereń i Agata Pizło ze Szkoły Podstawowej
z Czudca – piosenka oraz Teatrzyk „Paprotka” ze Szkoły Podstawowej
z Czudca – inscenizacja.
Komisja oceniająca w składzie: Pani Jolanta Nord – aktorka Teatru Sceny Propozycji Pani Lucyna Janaś - emerytowana Dyrektor Ośrodka Kultury w Czudcu i Pani Ewa Mitręga – Moskwa – Dyrektor Ośrodka Kultury
w Czudcu była pod wrażeniem poziomu artystycznego występujących,
które ukazały wyjątkowe talenty dzieci.
Celem corocznie organizowanego konkursu jest upowszechnianie i zachęcenie do czytania książek, popularyzacja literatury dziecięcej, przekazywanie poprzez literaturę ponadczasowych wartości, inspirowanie
do poszukiwań nowych form pracy artystycznej, rozwijanie wyobraźni
i spontaniczności, promocja dokonań artystycznych dzieci, konfron-

tacja warsztatu instruktora - pedagoga. To wszystko daje uczestnikom
przede wszystkim możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów,
a cały potencjał, który drzemie gdzieś w dziecku zostaje odkryty i rozwijany. Ośrodek Kultury w Czudcu jako organizator dziękuje wszystkim
uczestnikom za udział, a nauczycielom za zaangażowanie i twórczą
pracę z dziećmi.
Już teraz możemy nadmienić, że w rejonowym etapie Podkarpackiego Konkursu, który odbył się w GOK w Lubeni w I kategorii wiekowej
wyróżnienie otrzymała Zofia Żybura z SP Czudec za piosenkę.W II
kategorii wiekowej za piosenkę I nagrodę otrzymał chór „Szafranowe
Nutki” z Ośrodka Kultury w Czudcu, a III miejsce zdobył Paweł Kawa
za recytację.
W III kategorii wiekowej I miejsce za inscenizację otrzymał „Teatrzyk
Paprotka” z SP Czudec, Agnieszka Nieroda z SP nr 1 z Pstrągowej
otrzymała III nagrodę, natomiast wyróżnienie za recytację otrzymała
Julia Kęsy. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszych szczeblach konkursu. 				
				
		
(OK)

XXII Przegląd Piosenki Religijnej

18 listopada 2018 r. w Parafialnym Domu Kultury w Czudcu odbył się
XXII Przegląd Piosenki Religijnej. Tradycyjnie na początku mogliśmy
wysłuchać radosnego śpiewu najmłodszych dzieci z Przedszkola Publicznego w Czudcu. Wykonali oni dwa utwory: „My jesteśmy Polakami”
oraz „Do Maryi Tup, tup, tup”. W tym roku z racji obchodów 100 rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę regulaminowym wymaganiem
było wykonanie przez uczestnika jednego utworu patriotycznego oraz
jednego Maryjnego. Mogliśmy usłyszeć znane utwory patriotyczne np.:
Legiony, Taki kraj, Dziewczyna z granatem, Polska flaga, Rozkwitały pąki białych róż, Niepodległa, niepokorna, a także utwory Maryjne:
Gwiazdo śliczna wspaniała, Maryjo śliczna Pani, Matko o wielu twarzach, Była cicha i piękna jak wiosna, Dobranoc Maryjo, Matka, która
pod krzyżem stała oraz Łzy Matki. Widzowie zasłuchani, z zainteresowaniem przyglądali się występom. Podziwialiśmy uczestników za piękny wokal, za muzykę oraz odwagę sceniczną. W przeglądzie wystąpili:
Przedszkolne Smerfy z Czudca, chór „Szafranowe Nutki” z Ośrodka
Kultury z Czudca, Duet Barbary Skwierz i Justyny Strzępek z Pstrągowej, Jakub Źrebiec z Lutczy, Oaza z Czudca, Wojciech Jagodowski z Przybówki, Natalia Przybylska z Przybówki, Izabela Ziobrowska
z Przybówki, Natalia Rajchel z Przybówki oraz Dagmara Wiśniewska.
Po prezentacjach wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Ośrodek Kultury w Czudcu oraz
Parafię Czudec. Całość imprezy poprowadzili Martyna Kremer oraz

Kacper Ziobro, którym serdecznie dziękujemy.
Na zakończenie głos zabrali: Ks. Antoni Kocoł – proboszcz parafii
Czudec oraz Pani Ewa Mitręga – Moskwa – Dyrektor Ośrodka Kultury
w Czudcu. Przekazali oni słowa podziękowania dla wszystkich występujących oraz ich opiekunów, a także tym którzy przyczynili się do organizacji tego niedzielnego wydarzenia. Dziękujemy i zapraszamy za rok!
						
(OK)
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PRZEDSZKOLAKI DLA NIEPODLEGŁEJ

W listopadzie 2018 roku dzieci, rodzice i nauczyciele z Publicznego Przedszkola w Czudcu uczestniczyli w licznych wydarzeniach
upamiętniających setną rocznicę odzyskania niepodległości przez
Polskę. Uroczystości rozpoczęły pokazy tańców w tym tych narodowych jak polonez, krakowiak, śpiew pieśni oraz recytacja wierszy
o tematyce patriotycznej w sali widowiskowej Urzędu Gminy Czudec.
Każda grupa wiekowa wykazywała różnorodne prace plastyczne między innymi drzewo niepodległości, godła, flagi, fotografowano zabytki

naszej gminy. Uczestniczyliśmy również w rekordzie śpiewu hymnu
Polski o godzinie 11:11. Na pamiątkę święta został posadzony „Dąb
niepodległości” w ogrodzie przy przedszkolu. Wszystkie myśli i przeżycia związane z Polską Niepodległą doskonale oddaje tekst piosenki
śpiewanej przez najmłodszych mieszkańców naszej Gminy: „Dla Polski bije moje serce małe. Chociaż malutkie, to potrafię kochać już.”
					 (PP w Czudcu)

Głośne czytanie w GBP na 100 – lecie Niepodległości Polski

W tym roku Święto Niepodległości jest dla nas szczególnie ważne, obdarowano pamiątkowymi wiatraczkami z narodowymi symbolami.
ponieważ świętujemy 100 lat wolności, po 123 latach zaborów. Z tej (GBP)
okazji w dniu 15 listopada dzieci ze starszych grup przedszkolnych
wzięły udział w głośnym czytaniu zorganizowanym przez bibliotekę.
W tym miesiącu przygotowane książki dotyczyły historii Polski, począwszy od Bolesława Chrobrego zwanego też Wielkim – pierwszym koronowanym królem Polski. Za jego panowania nasz kraj stał się królestwem,
państwem, z którym liczono się w całej Europie. Cała historia o Bolku
i nadwornym błaźnie Częstośmiechu, czytana była z książki „Mały poczet królów dla dzieci” napisana przez Piotra Rowickiego. Na zamku
nie mogło zabraknąć też królowej. Królowa Jadwiga była bardzo dobra
i wrażliwa na ludzkie cierpienie, starała się pomagać biednym, o czym
dowiadujemy się z legendy „Stopka Królowej Jadwigi” Ewy Stadtmuller.
Przedszkolaki w skupieniu wysłuchały prezentowane teksty, przyglądając się postaciom: błazna, króla i królowej. Na zakończenie dzieciaki

Wieczornica Patriotyczna
W listopadowy wieczór 8 listopada 2018 – w imieniu czudeckiej biblioteki – miło nam było powitać wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie
na wieczornicę patriotyczną z okazji setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Obecność przybyłych gości była świadectwem
tego, że pamięć, sprawy naszej Ojczyzny i naszego narodu nie są dla
nas czymś obojętnym.
Dbając o pielęgnowanie postaw patriotycznych, znajomość historii i literatury - dyrektor GBP zaprosiła do wysłuchania utworów z antologii niepodległościowej. Wysłuchano tekstów - wieszczy narodowych, poetów
i pisarzy, wielkich patriotów, którzy poprzez swoje słowa czy twórczość
chcieli wyrazić troskę o losy Polski, jej wolność i suwerenność.
Zaproszenie na wieczornicę patriotyczną przyjęli i teksty antologii niepodległościowej odczytali: Elżbieta Rzemień, Agnieszka Materna, Andrzej
Ślipski, Lidia Bytnar, Ewa Mitręga-Moskwa, Agnieszka Lesiak, Grażyna
Czaja, Krystyna Cisło, Stanisław Gierlak, Joanna Osetek, Lucyna Janaś,
Stanisław Kołodziej, ks. proboszcz Antoni Kocoł, Anna Oliwińska-Wacko.
Biblioteka gościła również bibliotekarzy z terenu gminy oraz czytelników
biblioteki i mieszkańców Czudca. Oprawę muzyczną zapewniła młodzież z Zespołu Szkół w Czudcu - Aleksandra Ruszała wykonała piosenkę „Dziewczyna z granatem”, natomiast duet Karolina Ruszała i Brajan
Gwiżdż zaśpiewali utwór „Mówię o Tobie dobrze”. Ostatnią propozycją
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wieczornicy niepodległościowej był wykład dr Piotra Szopy z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie pt. „Mieszkańcy powiatu strzyżowskiego
w walce o odzyskanie niepodległości”, a następnie uczestnicy mogli
zwiedzić stałe ekspozycje muzealne znajdujące się w budynku biblioteki.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie
do udziału w wieczornicy patriotycznej, za przybycie do naszej biblioteki, za poświęcony czas i miłą atmosferę wieczoru.
(GBP)

Józef Błogosławiony

W dniu 25 listopada 2018 r. Ośrodek Kultury w Czudcu, Parafia Czudec
oraz Teatr Sceny Propozycji działający przy Uniwersytecie Rzeszowskim zaprosili mieszkańców Gminy Czudec do tutejszego Parafialnego
Domu Kultury gdzie został wystawiony spektakl pt.” Józef Błogosławiony” w reżyserii wspaniałego artysty prof. Janusza Pokrywki. Wprowadzenia do sztuki dokonał dr Jan Wolski pracownik Instytutu Filologii
Polskiej UR. „Spektakl poświęcony został postaci salezjanina Józefa
Kowalskiego pochodzącego z Siedlisk. W okresie okupacji hitlerowskiej
z innymi trafił do Auschwitz - Birkenau i jak inni został zmuszony do pracy ponad siły. W obozie zagłady za odmowę podeptania różańca został
skatowany i utopiony. Reżyserowi sztuki, postać Józefa Kowalskiego
posłużyła nie tylko do ukazania niezłomności charakteru człowieka głębokich zasad i żarliwej wiary, ale
również do wyrażenia przestrogi
adresowanej nam współcześnie
żyjącym, że nic nikomu nie jest
dane na zawsze. A cudza wzgarda i zadane cierpienia bywa, że
prowadzą do odkupienia win.
W spektaklu szukano odpowiedzi na pytania: czym jest człowieczeństwo? Czym dobro i zło?
Które przeważa w człowieku?
Zależnie od jakich okoliczności?
Są to rozważania ponadczasowe, ale reżyser umiejscawia je
w czasie konkretnym: polskich lat
przedwojennych i wojennych z ich
oświęcimską martyrologią. W „Józefie błogosławionym” każdy znak
plastyczny, niezwykle prosty, bywa

zauważony i zrozumiany: stół, który jest ołtarzem, organami albo plecakiem na ramionach księży. Ściana z jednej strony drewniana z wnętrzem
wiejskiej chałupy, z drugiej murowana, gdy staje się obozową ścianą
śmierci. Ileż w tym skrótu i metafory, a ile poezji.”

Głęboka wymowna cisza wśród widowni, zamyślenie pełne refleksji to
dowód z jakim przejęciem oglądano to niezwykle wartościowe przedstawienie.
Na zakończenie Dyrektor Ośrodka Kultury w Czudcu – Pani Ewa Mitręga – Moskwa oraz Proboszcz parafii Czudec – ks. Antoni Kocoł
w ramach podziękowań za tak wzruszający spektakl wręczyli artystom
kwiaty. Niecodzienna okazja uczestniczenia w tak niezwykłym przedsięwzięciu była ubogacającą chwilą spędzoną w niedzielne popołudnie.
Ośrodek Kultury w Czudcu dziękuje wszystkim widzom za przybycie,
a wspaniałym aktorom za dostarczenie wielu wzruszeń.
(OK)

Warsztaty Ośrodka Kultury
26 listopada 2018 r. w sali Ośrodka Kultury w Czudcu odbyły się pierwsze warsztaty wykonywania kartek świątecznych. Oczywiście motywem
przewodnim były Święta Bożego Narodzenia. Podczas zajęć każda
z uczestniczek wykonała po dwie kartki świąteczne z wykorzystaniem
popularnych, współczesnych technik: scrapbooking, foamiran oraz ebmbossing na zimno. Uzdolnione panie z pełną precyzją stworzyły prace,
które mogą stać się unikatowym akcentem świątecznym podarowanym
bliskim osobom. Dziękujemy za udział w warsztatach i zapraszamy na
kolejne spotkania. 				
(OK)

7

Ogłoszenie

Informujemy, że z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości
pracy na sieci wodno - kanalizacyjnej Zakład Wodno – Kanalizacyjny w Czudcu w dniu 24.12.2018 r. (poniedziałek) będzie czynny
w godz. od 7.00 do 15.00, natomiast Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Czudcu dzień wolny, ustalony
na 24 grudnia odpracuje 15.12.2018 r. (sobota).
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu Wigilię odpracowuje w dniu 8.12.2018 r.
			
(UG)

Sprostowanie

W poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego Gminy Czudec (8/2018)
na stronie pierszej w zdaniu pierwszym podano błędnie datę wyborów jako
21 listopada, a powinno być 21 października br..
(UG)
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