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Zmiany w gospodarce odpadami

Od 1 stycznia 2019 r. w Gminie Czudec nastąpią zmiany w gospodarce odpadami w zakresie wysokości opłat za odpady, harmonogramu odbioru odpadów, odbioru odpadów wielkogabarytowych
oraz odbioru popiołów. Od nowego roku wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych ulega wzrostowi i wynosi:

W NUMERZE
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str. 3
1) dla nieruchomości zamieszkałych: za odpady segregowane – 8 zł/osobę na
Dopłaty
„górskie” dla
miesiąc, natomiast za odpady zmieszane – 16 zł/osobę na miesiąc,
rolników
2) dla nieruchomości niezamieszkałych opłata za jeden worek kolorowy wynosi
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7 zł, a za worek czarny – 16 zł.
Gminy Czudec
Zmiana wysokości stawki jest przede wszystkim wynikiem zwiększonych cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów (ustalonych w wyniku przetargu) oraz brakiem należytej segregacji odpadów (coraz Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy
mniej jest odpadów segregowanych, natomiast wzrasta ilość odpadów zmieszanych, za które płacimy
Europejskich
wyższą cenę). System gospodarki odpadami musi się samofinansować, oznacza to że nie
można do niego dokładać środków z budżetu gminy. Wszystkie wydatki muszą być zatem pokryte
str. 4
Uroczyste obchody roczz wpłat za gospodarowanie odpadami pochodzących od mieszkańców gminy.
W związku z niewłaściwą segregacją odpadów informujemy, że będą przeprowadzone kontrole pole- nicowe w Zespole Szkół
w Babicy
gające na weryfikacji zawartości czarnych worków. Kontrole będą dotyczyły głównie osób, które deDzieje Czudca TOM II
klarują segregację, a oddają w większości worki z odpadami zmieszanymi. W przypadku stwierdzenia
nienależytej segregacji odpadów zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, w konsekwencji
str. 5
którego opłata za gospodarowanie odpadami będzie decyzją zwiększona do stawki jaka obowiązuje
Wigilia w Środowiskodla odpadów niesegregowanych.
wym Domu Samopomocy

Od stycznia 2019 r. zostanie również zmieniony harmonogramu odbioru odpadów – odpady komunalne będą odbierane co tydzień, w każdej miejscowości. Odpady będą odbierane w każdą środę,
z wyjątkiem dni świątecznych (harmonogram zbiórki odpadów zamieszczony jest w tabeli na str. 7 BI).
Zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, od 1.01.2019 r., do czarnego worka nie wolno wrzucać już popiołu. Popiół należy dostarczyć we własnym zakresie do
PSZOK, który został zlokalizowany obok oczyszczalni ścieków w miejscowości Przedmieście Czudeckie (dz. nr ewid. 1541/1). Oprócz popiołu, do PSZOK mieszkańcy Gminy Czudec mogą dostarczać
następujące odpady: budowlane i rozbiórkowe, gruz, zużyte opony, przeterminowane leki, odpady
zielone oraz odpady wielkogabarytowe. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane już tylko
i wyłącznie w PSZOK, a mieszkańcy muszą je dostarczyć we własnym zakresie. 			
Przypominamy, że PSZOK jest otwarty w każdą środę w godz. 8.00 – 10.00, w każdy piątek w godz.
15.00 -17.00 oraz dodatkowo w każdą sobotę w godz. od 8.00 do 10.00. Więcej informacji
można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czudcu (pok. Nr 17) lub pod nr tel. 17-7172148. 		
										
(UG)
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Sprawozdanie z sesji Rady Gminy

W grudniu 2018 r. Rada Gminy obradowała dwukrotnie. II zwyczajna sesja odbyła się w dniu 14 grudnia w sali posiedzeń UG.
Przed sesją, na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy został omówiony projekt budżetu na rok 2019 r., którego przyjęcie
zaplanowano na styczeń 2019 r.. Drugie posiedzenie Rady nowej kadencji rozpoczęło się od przyjęcia protokołu z poprzedniej
sesji, a następnie radni przyjęli w głosowaniu 22 uchwały, które
dotyczyły:
- wyrażenia zgody na nabycie działki w formie darowizny na własność Gminy Czudec (działka w Przedmieściu Czudeckim na poszerzenie drogi wewnętrznej),
- uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 r.,
- ustalenia liczby komisji Rady Gminy oraz określenia przedmiotu
i zakresu ich działania,
- zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej,
- ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czudec,
- wysokości i zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych radnym i sołtysom,
- zmiany uchwały nr XXXVII/362/2018 Rady Gminy Czudec
z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt oraz
wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym
jest Gmina Czudec (opłata stała za pobyt dziecka w publicznym
żłobku w Czudcu została obniżona z 500 zł do 360 zł za miesiąc),
- zmiany uchwały Rady Gminy Czudec nr XXXIV/333/2018
z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Czudcu (w przypadku ciągłej nieobecności dziecka w żłobku
trwającej co najmniej 14 dni kalendarzowych rodzice zapłacą połowę opłaty stałej),
- wyboru przedstawiciela Rady Gminy Czudec do Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
(delegatem został wybrany Przewodniczący RG, radny Sławomir
Szela),
- wyboru delegatów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (jako delegata
rady wskazano Przewodniczącego RG p. Sławomira Szelę, natomiast na przedstawiciela organu wykonawczego rada wskazała
p. Andrzeja Ślipskiego Wójta Gminy),
- zmiany uchwały Rady Gminy Czudec nr XVI/133/2008 z dnia
29 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Czudec do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „C.K. Podkarpacie” (zmiana dotyczyła wskazania delegata, którym został radny Sławomir
Szela),
- przyjęcia programu osłonowego Gminy Czudec w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych,
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem
Rzeszów (porozumienie z Izbą Wytrzeźwień dot. przyjmowania
osób w stanie nietrzeźwym dowiezionych z terenu gminy oraz
opieką nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia),
- określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uisz-
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czoną opłatę,
- w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czudec,
- w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie gminy Czudec (o zmianach wynikających z podjęcia trzech w/w uchwał więcej na str. 1 BI),
- wyrażenia zgody na zakup działki na własność Gminy Czudec
(działka w Przedmieściu Czudeckim zostanie zakupiona z przeznaczeniem pod kontenerową pompownię wody),
- zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy (na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu rewitalizacji Rynku
w Czudcu – roboty dodatkowe”),
- wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na
rok 2018,
- zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy (na realizację zadania pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF- etap II”).
- zabezpieczenia wekslem In blanco środków na dofinansowanie
operacji pn. „Budowa placu zabaw i rekreacji w Zaborowie”.
W
dalszej
części
posiedzenia
radni
wysłuchali informacji nt. bieżących inwestycji i remontów na terenie gminy oraz zapoznali się ze sprawozdaniem Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy. Na zakończenie,
w sprawach różnych radni rozpatrzyli pisma od mieszkańców
gminy, które wpłynęły do biura rady w terminie od ostatniej sesji.
Kolejna (III zwyczajna Sesji Rady Gminy) odbyła się 31 grudnia
2018 r.. Podczas tego posiedzenia zostały podjęte 4 uchwały:
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu strzyżowskiego (dot. kontynuacji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1915 Pstrągowa - Nowa Wieś,
- w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy
Czudec na rok 2018,
- w sprawie wyrażenia poparcia dla opinii Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Strzyżowie do projektu rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (więcej na ten temat str.
3 BI).
Na zakończenie obrad radni wysłuchali sprawozdania Wójta
z wykonania uchwał Rady Gminy. Kolejna Sesja Rady Gminy planowana jest na 25 stycznia 2019 r..
Przypominamy, że obrady Rady Gminy są nagrywane
i transmitowane. Nagrania oraz 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 		

						

(UG)

Dopłaty „górskie” dla rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami
naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Projekt w/w rozporządzenia zawiera niekorzystne dla rolników
z terenu powiatu strzyżowskiego, w tym gminy Czudec, zapisy dotyczące zmniejszenia liczby obszarów objętych dopłatami ONW
(tzw. dopłaty górskie) z 44 do 12 obrębów przy jednoczesnym,
niemal dwukrotnym zwiększeniu tych obszarów w skali kraju.

Wprowadzenie w życie w/w projektu rozporządenia spowoduje
zmniejszenie dochodów rolników w skali powiatu – o ok. 4 mln. zł
rocznie. W związku z powyższym Rada Powiatowa Podkarpackiej
Izby Rolniczej skierowała pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, w którym wyraziła negatywną opinię do projektu rozporządzenia. Stanowisko Izby Rolniczej poparły również samorządy powiatu strzyżowskiego podejmując stosowne uchwały. Rada Gminy
w Czudcu również podjęła uchwałę wyrażającą poparcie dla stanowiska Izby Rolniczej, tym samym opiniując negatywnie zamiar
wprowadzenia nowych, niekorzystnych dla rolników regulacji.
Pismo w powyższej sprawie zostało również skierowane przez
Wójta Gminy Czudec do ministerstwa. 			

Zasady używania symboli Gminy Czudec

W związku z pojawiającymi się coraz częściej przypadkami używania symboli gminy,
a w szczególności publikowania herbu Gminy Czudec na portalach społecznościowych
przypominamy, że zasady używania symboli
tj. herbu, flagi, bannera oraz pieczęci zostały
ustalone w drodze uchwały Rady Gminy Nr
XL/282/2005 z dnia 28 października 2005 r..
Zgodnie z w/w uchwałą:
1. Herbem Gminy Czudec jest: „w srebrnym polu mur
czerwony o trzech blankowanych wieżach, dwie wyższe z podwójnymi oknami każda, trzecia niższa bez okien, brama bez
wrót i brony. Uzasadnienie barw: czerwień jest barwą królewską
(Boskiego Pomazańca), a także symbolem Syna Bożego, miłości, dzielności, poświęcenia i żarliwości. Srebro (biel) to symbol
czystości, uczciwości, pokoju i wody”;
2. Flagą Gminy Czudec jest: „prostokąty płat o proporcjach:
5 : 8, dzielony w pas o proporcjach: 3 : 1 : 1, w barwach: czerwony, biały i czerwony. Na szerokim czerwonym pasie przy drzewcu
herb gminy Czudec. Występujące na fladze kolory bezpośrednio

odnoszą się do barw herbu gminy”;
3. Bannerem Gminy Czudec jest „prostokąt o proporcjach:
1 : 4, dzielony w pas (poziomo) w proporcjach: 1 : 4. Gdzie górny pas w barwie czerwonej, pośrodku pasa, herb gminy Czudec,
a dolny szeroki pas podzielony w słup (pionowo) na trzy równe
pasy: biały, czerwony i biały”;
4. Pieczęcią Gminy Czudec jest „koło o średnicy 36 mm.
W otoku napis „GMINA CZUDEC”, między napisem „GMINA”
i „CZUDEC” dwie sześciopromienne gwiazdki. W środku koła
(pieczęci) tarcza z herbem gminy Czudec”.
Wszystkie symbole gminy określone w uchwale są znakami prawnie chronionymi, a ich rozpowszechnianie (z wyłączeniem publikacji naukowych, popularnonaukowych i służących celom promocji Gminy Czudec) oraz używanie herbu, flagi, banneru
i pieczęci Gminy wymaga uzyskania zgody Wójta Gminy Czudec.
W związku z powyższym osoby, które zamierzają rozpowszechniać którykolwiek z w/w symboli powinny zwrócić się z pisemnym
wnioskiem do Wójta Gminy wskazując cel w jakim będą one
wykorzystywane. 		
			
						

(UG)

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na
bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców (osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe,
przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST ) na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.
Z pomocy konsultantów będzie można skorzystać 29 stycznia (wtorek) w godzinach
8.15 - 10.45 w Urzędzie Gminy w Czudcu (sala posiedzeń).
Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich
oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.
Szczegółowych informacji udziela:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
al.Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82/88, gpi@podkarpackie.pl 				
													

(UG)
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Dzieje Czudca TOM II

Miło nam poinformować Państwa, że końcem 2018 r. ukazał
się II tom książki „Dzieje Czudca”
autorstwa Pani Anny Oliwińskiej
- Wacko i Pana Ryszarda Wacko

(pierwszy tom ukazał się w 2010 r.).

Prezentacja książki miała miejsce
16 listopada 2018 r. w Zespole Szkół
w Czudcu. Spotkanie promujące tą
publikację było połączone z pięknym konceptem pieśni patriotycznych
i maryjnych w wykonaniu czudeckiego chóru „Benedictus” oraz częścią
artystyczną upamiętniającą 100. rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę
przygotowaną przez uczniów Zespołu
Szkół w Czudcu. Podczas spotkania,

autorzy książki w bardzo ciekawy sposób powiedzieli o kulisach jej
powstawania, prezentując zebranym
po raz pierwszy publikowane materiały
źródłowe, archiwalne fotografie i sylwetki
niektórych mieszkańców Czudca, zasłużonych dla historii tej miejscowości.
Ta wspaniała monografia jest efektem
wielu lat ciężkiej pracy Państwa Wacko
i dowodem ich dbałości o historię ziemi
czudeckiej - Naszej Małej Ojczyzny.
Twórcy książki zapowiedzieli powstanie
kolejnego tomu „Dziejów Czudca”.
Serdecznie gratulujemy autorom
książki i dziękujemy za ogromny wkład
pracy związany z powstaniem tej pięknej
monografii.
(UG)

Uroczyste obchody rocznicowe w Zespole Szkół w Babicy
Szukałem Was, teraz Wy przyszliście do mnie… mnieniami związanymi z wizytą przyszłego Papieża w parafii
(Św. Jan Paweł II)
Babica. Nawiązując do 170 rocznicy istnienia Szkoły Podstawowej w Babicy p. Bożena Piórek przybliżyła historię placówki oraz
3 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół w Babicy obchodziliśmy
okoliczności nadania imienia szkole w 2003 roku. Pani dyrektor
uroczystość związaną z 45 rocznicą wizyty kard. Karola Wojtyły
Magdalena Wrzesień przedstawiła współczesne sukcesy i przedw nowopowstałej Parafii w Babicy, 15 rocznicę nadania imienia
sięwzięcia naszej szkoły.
Jana Pawła II naszej szkole oraz 170 - lecie istnienia Szkoły PodProgram artystyczny zakończył się akcentem patriotycznym
stawowej w Babicy. Uroczystość upamiętniała również 100 - lecie
w wykonaniu naszych przedszkolaków oraz wspólnym odśpiewaOdzyskania przez Polskę Niepodległości.
niem Niech żyje Polska!
(ZS w Babicy)
W tym dniu w kościele Parafialnym została odprawiona uroczysta
msza święta, której przewodniczył J.E. ks. Biskup Jan Wątroba.
Po uroczystościach religijnych uczniowie, rodzice, nauczyciele
oraz przybyli goście udali się do budynku szkoły, gdzie odbyło
się okolicznościowe spotkanie wraz z programem artystycznym.
Uczniowie naszej szkoły przedstawili montaż słowno – muzyczny,
który został opatrzony mottem: „Szukałem Was, teraz Wy przyszliście do mnie…” i nawiązywał do nauki św. Jana Pawła II, jaką
głosił przez 40 lat swojego pontyfikatu. Wiara, nadzieja, miłość,
odwaga, prawda, patriotyzm… to wartości, o których przypominał Papież, i które powinniśmy uczynić życiowymi drogowskazami na każdy dzień.
Okolicznościowe spotkanie uświetnili swoją obecnością ks. Antoni Domino i p. Zofia Przybyła, którzy podzielili się z swoimi wspo-
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Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi

Rodzinna atmosfera, stół nakryty białym obrusem, opłatek i serdeczne życzenia – to stałe elementy przedświątecznych spotkań
w Środowiskowym Domu Samopomocy Nowej Wsi. W tym roku
tej dobrej tradycji też stało się zadość.

W świątecznej atmosferze, 20 grudnia, w naszym Środowiskowym Domu Samopomocy odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne. Z zaproszonymi gośćmi wraz z Wójtem Gminy Czudec
Andrzejem Śliskim oraz proboszczem Ks. Tadeuszem Niziołkiem
spędziliśmy ten dzień w wyjątkowej, świątecznej atmosferze.
Była modlitwa, wspólne łamanie się opłatkiem oraz serdeczne świąteczne życzenia. Wigilijne spotkania w Środowiskowym
Domu Samopomocy zawsze są pełne radosnych przeżyć. Niepowtarzalny świąteczny nastrój Wigilijnej Wieczerzy tworzyły uroczyste stroje, pięknie nakryty stół, smaczne tradycyjne potrawy
przygotowane przez uczestników placówki oraz charakterystyczne dla Świąt Bożego Narodzenia dekoracje i ozdoby.
W miłej atmosferze uczestnicy spotkania obejrzeli Jasełka przygotowane przez uczestników ŚDS w Nowej Wsi. Po części artystycznej przy wigilijnym stole długo jeszcze śpiewaliśmy kolędy.
				
(ŚDS w Nowej Wsi)

Finał Podkarpackiego Konkursu Literatura i Dzieci

Finał Podkarpackiego Konkursu Literatura i Dzieci pod hasłem „NIEZWYKŁE OPOWIEŚCI” odbył się w dniu 12 grudnia 2018 r. w Wojewódzkim
Domu Kultury w Rzeszowie.
Poniżej prezentujemy sukcesy uczestników z naszej gminy:
W II grupie wiekowej, w kategorii piosenka I miejsce zajął Chór Szafranowe Nutki. Chór zaprezentował piosenkę pt. „Legenda o smoku”, natomiast w kategorii recytacja wyróżnienie otrzymał Paweł Kawa z Zespołu
Szkół w Babicy za wiersz Wandy Chotomskiej pt. Legenda o smoku ze
smoczej jamy”.
W III grupie wiekowej w kategorii inscenizacja wyróżnienie otrzymał Teatrzyk Paprotka ze Szkoły Podstawowej w Czudcu za przedstawienie pt.
Legenda o warszawskim Bazyliszku wg. Wandy Chotomskiej (reżyser
Justyna Stachura), natomiast w kategorii recytacja – II miejsce zdobyła
Agnieszka Nieroda z Zespołu Szkół w Pstrągowej za „Toruńskie pierniki”
(fragm. Maria Kruger).
Zwycięzcy wzięli udział w Gali Laureatów, która odbyła się 17.12.2018 r.
w WDK w Rzeszowie oraz otrzymali zaproszenie do Teatru Maska na
wybrany przez siebie spektakl.
Serdecznie gratulujemy! 		
			
(OK)
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Mikołajki 2018

Mikołajki – na ten dzień czekają wszyscy, którzy lubią otrzymywać oraz dawać prezenty. Dzieci z niecierpliwością szukają pod
poduszką paczuszki od Mikołaja, a gdy mogą go spotkać i dodatkowo z nim porozmawiać to czują wielką radość, która widoczna
jest w ich oczach pełnych zachwytu i w szerokim uśmiechu. Te
radosne przeżycia dzieci dla rodziców są bezcenne. Każdy z nas
kiedyś był dzieckiem i do dziś zachował w pamięci otrzymane podarki nawet te najmniejsze. W sercu każdego z nas robi się cieplej, gdy wiemy, że jest ktoś kto o nas pamięta, czujemy radość
jeśli nawet małym upominkiem możemy sprawić, że na czyjejś
twarzy pojawia się uśmiech. Każdy z nas może być takim dobrym
Mikołajem.
W tym roku, 9 grudnia, w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w
Czudcu odbyła się impreza mikołajkowa. Podczas tego wydarzenia zaprezentowały się zespoły artystyczne działające przy
Ośrodku Kultury w Czudcu. Przed widzami wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Zaborowiacy, Zespół Tańca Estradowego LIBRETTO
oraz Chór Szafranowe Nutki, a w sportowej odsłonie pokazała się
grupa Husarz (kick boxing). To właśnie z okazji Mikołajek roztańczone i rozśpiewane dzieci zaprezentowały swoje umiejętności
taneczne i wokalne, ze szczególną dedykacją (jako prezent) dla
rodziców, którzy wspierają swoje pociechy w rozwijaniu talen-

tów. Może nie były to prezenty materialne, ale były one od serca
i może bardziej nieprzemijające, bo na pewno zapadły w pamięci wielu i sprawiły radość najbliższym. Natomiast dla najmłodszych organizator przygotował program mikołajkowy pt.
„MAM TĘ MOC”. Bogaty, muzyczny, interaktywny program przeznaczony dla dzieci obfitował w wiele konkursów i zabaw. Elza
i Anna – bohaterki z bajki „Kraina Lodu” zapraszały do wspólnego
śpiewu i tańca, później do rozbawionych dzieci dołączył ulubiony
bałwanek Olaf. Było mnóstwo radości i wspaniałej zabawy, a dopełnieniem niedzielnej imprezy było spotkanie z Mikołajem, który
cierpliwie pozował do pamiątkowych zdjęć, słuchał dziecięcych
życzeń i rozdawał słodycze. 			
(OK)

Tradycyjne stroiki i ozdoby choinkowe
W dniach 4 -14 grudnia 2018 r. w sali Ośrodka Kultury w Czudcu przygotowano pokonkursową wystawę pod nazwą „Tradycyjne stroiki i ozdoby choinkowe”. Na wystawie zgromadzono 433
prace plastyczne nawiązujące do tradycji świąt Bożego Narodzenia. Autorami prac były dzieci oraz młodzież ze szkół z terenu
Gminy Czudec. Prace nadesłano z Szkoły z Babicy, Czudca,
Nowej Wsi, Pstrągowej, Wyżnego oraz z Zaborowa. Zwiedzający mogli podziwiać piękne tradycyjne kompozycje wykonane
z naturalnych materiałów jak szyszki, orzechy, suszone owoce, papier, bibuła, piórka oraz te bardziej współczesne dekora-
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cje ze sztucznych elementów. Na ekspozycji wypatrzeć można
było również piernikowe domki oraz piękne szopki. Organizatora cieszy fakt, że uczniowie sięgają jednak do tradycyjnych
sposobów dekoracji świątecznego stołu. Z małych dziecięcych
rąk powstały piękne tradycyjne papierowe jeżyki, gwiazdy,
choinki czy łańcuchy. Jury oceniające prace postanowiło przyznać 200 nagród, 91 wyróżnień oraz 142 nagrody pocieszenia. Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział
w konkursie! 			
				
		
			
(UG)

Wystawa fotografii przyrodniczej

W dniu 8 stycznia 2019 w sali Ośrodka Kultury w Czudcu odbył się wernisaż wystawy fotografii przyrodniczej oraz rękodzieła pt. „ PTAKI” autorstwa Pani Magdaleny Dołęgi. Podczas tego
wydarzenia mogliśmy dowiedzieć się od samej autorki o historii
powstawania filcowych dzieł oraz o wykonywaniu fotografii przyrodniczej. Wystawa dostępna będzie do 25 stycznia 2019 w sali
Ośrodka Kultury w Czudcu.
Drogi czytelniku, jeśli masz chwilę wolnego czasu, to zapraszamy na tą wyjątkową wystawę. Na obrazach, znajdujących
się na ekspozycji zatrzymanie zostały piękne chwile z życia

ptaków. Zaskoczyć może fakt, że niektóre fotografie zostały
wykonane na terenie naszej gminy. Prace Pani Magdaleny są
rejestracją tego co być może, bywa dla niektórych niezauważalne. Zaprezentowane zdjęcia to zatrzymane w kadrze piękno otaczającej nas przyrody, to ukazanie życia ptaków tych
bardziej kolorowych oraz tych o delikatniejszym ubarwieniu, to
ulotne i niepowtarzalne chwile natury uwiecznione na dłużej,
aby cieszyły nasze oczy. Przy okazji można obejrzeć piękne
filcowane przedmioty codziennego użytku z motywami ptaków.
Serdecznie zapraszamy!
			
(OK)

Terminarz rozdawania kodów i worków na odpady komunalne na terenie
Gminy Czudec na I półrocze 2019 r.
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