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Ogłoszenia

Budowa obwodnicy Czudca rozpoczęta!
 
 
 

W dniu 23 stycznia br. w Czudcu odbyła się inauguracja prac związanych z budową obwodnicy 
Czudca. W uroczystym rozpoczęciu inwestycji wzięli udział przedstawiciele Województwa Podkar-
packiego: Marszałek Władysław Ortyl oraz Wicemarszałek Maria Kurowska. Obecny był także poseł 
Wojciech Buczak. Starosta Strzyżowski Robert Godek oraz Wójt Gminy Stanisław Gierlak również 
uczestniczyli w uroczystości reprezentując samorządy powiatu strzyżowskiego i gminy Czudec. 
Podczas inauguracji obecni byli także Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Piotr 
Miąso, pracownicy Budimex-u (wykonawcy obwodnicy), dziennikarze, mieszkańcy Czudca oraz Ks. 
Antoni Kocoł proboszcz parafii Czudec, który poświęcił plac budowy. Pan Władysław Ortyl wyraził 
swoje zadowolenie z realizacji tej inwestycji oraz nadzieję, że dzięki niej otworzą się nowe tereny 
do inwestowania, do budownictwa, także mieszkaniowego. Budowana obwodnica połączy się pla-
nowaną niebawem budową obwodnicy Strzyżowa i w nieco dalszej przyszłości – drogą ekspreso-
wą S-19. Poseł Wojciech Buczak podkreślił, że droga ta jest ważną inwestycją, która spowoduje 
otwarcie komunikacyjne terenów na południu regionu. Starosta Robert Godek skierował do Mar-
szałka WP oraz jego współpracowników podziękowania za przyjęcie do realizacji tej inwestycji  
i podkreślił historyczne znaczenie tej decyzji. Również Wójt Stanisław Gierlak wyraził zadowolenie  
z rozpoczęcia budowy złożył podziękowania dla zarządu województwa podkarpackiego. Wspomniał 
również o innej, równolegle toczącej się inwestycji  – równie ważnej dla mieszkańców gminy tj. budo-
wie mostu na rzece Wisłok w miejscowości Czudec. 

Wykonawcą obwodnicy Czudca jest firma Budimex, która rozpoczęła prace jeszcze końcem ubie-
głego roku, a planowany termin zakończenia robót to 1 kwietnia 2019 r. Całkowita wartość projektu 
wynosi: 85 586 780,19 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 72 748 763,15 zł. Łączna długość nowego 
odcinka drogi wyniesie 2,46 km.               (UG)
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Sprawozdanie z sesji Rady Gminy
W dniu 29 grudnia 2017 r. odbyła się XXXI zwyczajna sesja RG 
Czudec. Obrady rozpoczęło przyjęcie protokołu z ostatniej sesji, 
a następnie odbyło się głosowanie dotyczące przyjęcia następu-
jących uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek w 
formie darowizny na własność gminy Czudec w miejscowościach: 

Babica, Pstrągowa oraz Czudec, w sprawie wprowadzenia zmian  
w uchwale Rady Gminy Czudec nr XXVII/264/2017 w sprawie przyjęcia  
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czudec, w sprawie wprowa-
dzenia zmian w uchwale budżetowej oraz zmian w wieloletniej prognozie  
finansowej gminy. Na zakończenie sesji Wójt Gminy przedstawił  
sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy 
i zadań realizowanych w urzędzie. 26 stycznia 2018 r. odbyła się ko-
lejna - XXXII sesja, która rozpoczęła się od informacji Starosty Strzy-
żowskiego Pana Roberta Godka nt. Strategii Rozwoju Powiatu.  
W obradach Rady Gminy uczestniczyli również: Przewidnicza-
cy Rady Powiatu –  P. Marek Jurzysta,  Członek Zarzadu Powiatu –  
P. Marian Zlotek, Sekretarz Powiatu – P. Jacek Boho, Dyrek-
tor Powiatowego Zarządu Dróg - P. Krzysztof Piękoś, Dyrektor  
Powiatowego Urzędu Pracy – P. Robert Zięba, Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie – P. Marcin Gąsior, Dyrektor Domu Pomo-
cy Społecznej w Babicy – P. Maria Mańko, Dyrektor Zespołu Szkół  
w Czudcu  - P. Marta Proksa, Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Strzyżowie – st. bryg. Piotr Rędziniak oraz kierow-
nicy jednostek organizacyjnych Gminy Czudec. Po przestawionej pre-

zentacji odbyła się dyskusja dotycząca kierunków rozwoju powiatu.

Podczas XXXII sesji Rada Gminy podjęła 7 uchwał, w tym uchwałę 
budżetową na rok 2018 oraz wieloletnią prognozę finansową Gminy 
(więcej na str. 3-5). Pozostałe uchwały dotyczyły: określenia wysoko-
ści opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci obję-
tych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w 
prowadzonych przez gminę Czudec przed-
szkolach i oddziałach przedszkolnych, roz-
patrzenia skargi, wyrażenia zgody na naby-
cie działki w formie darowizny na własność 
Gminy Czudec (w miejscowości Czudec),  
wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu 
lokali użytkowych stanowiących własność 
Gminy Czudec na okres 5 lat w formie bez-
przetargowej oraz wyrażenia zgody na za-
warcie umów najmu lokali użytkowych stano-
wiących własność Gminy Czudec na okres 5 
lat w formie przetargowej. Kolejnym punktem 
posiedzenia była informacja Wójta Gminy na 
temat realizowanych uchwał podjętych przez 
RG oraz działalności Wójta Gminy w czasie 
od ostatniej sesji. 
Podczas sesji odbyło się również uroczy-
ste pożegnanie dwóch Pań: Lucyny Janaś 
- Dyrektora Ośrodka Kultury w Czudcu, 
oraz  Marii Jamrozik – Skalskiej - Kierowni-
ka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
które z końcem stycznia br. przechodzą na 
emeryturę. 

Obie panie otrzymały podzię-
kowania za wieloletnią pracę 
i osobiste zaangażowanie  
w realizację zadań statuto-
wych jednostek, którymi kie-
rowały. 
Za całokształt pracy zawo-
dowej zostały wyróżnione 
nagrodą Wójta Gminy. Do-
datkowo Pani Lucyna Ja-
naś otrzymała  Odznakę 
Honorową „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”, 
którą w imieniu Ministra 
Kultury uroczyście wręczył 
Wójt Gminy. Działalność P. 
Lucyny Janaś została rów-

nież doceniona przez Zarząd Powiatu Strzyżowskiego, któ-
ry przyznał jej nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W związku  
z przejściem na emeryturę, życzymy wszelkiej pomyślności, wielu rado-
snych chwil w codziennym życiu oraz spełnienia wszystkich marzeń.                   
                        (UG)
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Budżet Gminy na 2018 r.
W piątek, 26 stycznia 2018 r., Radni Gminy Czudec podjęli najważniej-
szą uchwałę w ciągu roku - uchwałę budżetową na 2018 r. Projekt bu-
dżetu został uprzednio pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową oraz uzyskał akceptację Radnych w czasie posiedzenia 
Komisji Budżetowo - Finansowej.  

W budżecie Gminy Czudec na 2018 r. zaplanowano dochody w wysokości: 56 715 352,80 zł. W stosunku do ich planu z roku 2017 
są one większe o około 9 308 000,00 zł.  Wzrost dochodów spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem dotacji na zadania 
inwestycyjne związane z budową mostu na rzece Wisłok /Zawisłocze/ oraz dotacji na instalację paneli fotowoltaicznych na budyn-
kach prywatnych i komunalnych.

WYDATKI 2018
W tegorocznym budżecie kwota wydatków wynosi: 54 399 652,80 zł i jest o około 7 190 000,00 zł wyższa od ich planu na 
2017 r. Budżet gminy po stronie wydatków - to realizacja zadań własnych i zleconych. W zadaniach własnych najwięcej środ-
ków zajmują zadania oświatowe, gdzie łączne nakłady wynoszą: 17 456 768,80 zł (a planowana subwencja oświatowa z bu-
dżetu państwa to tylko 11 357 264,00 zł), oraz pomoc społeczna, świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze, na które 
łącznie zaplanowano 16 534 207,00 zł (a kwota dochodów na realizację tych zadań to 15 006 061,00 zł). Dużą część wy-
datków zajmują również inwestycje w poszczególnych działach budżetu na łączną kwotę 12 511 182,00 zł, jak również wy-
datki zaplanowane w działach: gospodarka komunalna, mieszkaniowa, ochrona środowiska, administracja oraz kultura i ochro-
na dziedzictwa narodowego. Najwięcej środków inwestycyjnych zaplanowano na budowę mostu na rzece Wisłok, budowę 
nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych i komunalnych, modernizację budynków oświatowych, projekty  
i budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę chodników, remonty dróg, projekty i budowę nowych punktów świetlnych. 
Na zadania inwestycyjne Gmina będzie się starać o wsparcie z funduszy Unii Europejskiej oraz środków z budżetu państwa.  
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Szczegółowe informacje nt. planowanych dochodów budżetowych i wydatków inwestycyjnych znaj-
dują się w zamieszczonej poniżej tabeli.
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W tegorocznym budżecie nie planuje się zaciągania nowych kredytów. Wg stanu na 31 grudnia 2017 
r. zadłużenie gminy kształtuje się na poziomie około 19,58 % planowanych dochodów, a koniec 
bieżącego roku powinno zmniejszyć się o 2 315 700,00 zł i stanowić będzie 12,25 % planowanych  
dochodów na rok 2018.            



Otwarcie mostu w Zaborowie
6 stycznia 2018 r. w miejscowości Zaborów został poświęcony i oddany 
do użytkowania nowy most na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej 
nr 1930R Żarnowa - Glinik Zaborowski. Organizatorami tej uroczy-
stości byli: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Kazimierz Kania  
i Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek. W otwarciu mostu uczestni-
czyli przedstawiciele Samorzadu Powiatu Strzyżowskiego (inwestora) 
tj. radni Rady Powiatu Strzyżowskiego na czele z Przewodniczącym 
Panem Markiem Jurzystą, Wicestarosta Strzyżowski Pan Jan Stodolak 
i członkowie Zarządu Powiatu, a także Wójt Gminy Czudec Pan Sta-
nisław Gierlak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Kołodziej 
oraz przedstawiciele wykonawcy i mieszkańcy Zaborowa. Uroczystość 
otwarcia i poświęcenia nowego mostu rozpoczęła się od Mszy św.  
w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zaborowie, 
a po jej zakończeniu zebrani  udali się w pochodzie na położony w po-
bliżu most. Poświęcenia obiektu dokonał Ksiądz Krzysztof Rusznica, 
proboszcz miejscowej parafii. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonał 
jeden z najmłodszych mieszkańców Zaborowa - Piotruś Moskwa trzy-
many na rękach przez Pana Starostę. Uroczystość zakończyła się  

w Domu Strażaka w Zaborowie, gdzie po złożeniu wielu podziękowań 
skierowanych do Zarządu Powiatu zebrani obejrzeli piękny program ar-
tystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawo-
wej w Zaborowie. 
Podczas spotkania odbyło się także wręczenie „Honorowych Odznak 
Podkarpackiej Izby Rolniczej imienia Św. Izydora Oracza” zasłużonym 
członkiniom miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.
Budowa nowego mostu była inwestycją od dawna oczekiwaną przez 
mieszkańców wsi. Poprzedni most powstał w latach 60 – tych, miał sta-
lowo – drewnianą konstrukcję, co ograniczało jego nośność do 10 ton. 
Zły stan techniczny mostu praktycznie uniemożliwiał jego użytkowanie 
stąd podjęto decyzję o budowie nowego obiektu. Mimo przejściowych 
utrudnień komunikacyjnych – dziś mieszkańcy wsi mogą cieszyć się  
z nowego mostu. Nowy, żelbetowy most ma długość  80 m i szerokości 
prawie 9 m, a jego nośność wynosi 40 ton. Na moście powstał także 
chodnik dla pieszych o szerokości 1,25 m. Wykonawcą zadania było 
konsorcjum firm WOLmost Sp. z o.o. i Mostostal Kielce S.A, a koszt jego 
realizacji wyniósł 5 mln 803 tys. zł. Na budowę mostu powiat pozyskał 
środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (2 mln 503 tys. zł), 
pozostała kwota pochodziła z budżetu Powiatu Strzyżowskiego (3 mln 
300 tys. zł).                (UG)

Informacja o wysokości stawek podatków i opłat  
lokalnych na terenie gminy Czudec w 2018 roku

Wójt Gminy informuje, że stawki podatku od nieruchomości na 
2018 rok nie uległy zmianie i wynoszą:
Budynki mieszkalne  - 0,45 zł/m2  
Budynki z działalnością gospodarczą - 17,00 zł/m2   
Grunty z działalnością gospodarczą - 0,70 zł/m2
Budynki pozostałe - 3,00 zł/m2  
Grunty pozostałe - 0,20 zł/m2
Budynki z dział. świadczeń zdrowotnych - 4,50 zł/m2
Budynki zajęte na prowadzenie działalności w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,00 zł/m2
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorni-
ków sztucznych – 4,50 zł/ha
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji – 
2,50 zł/m2
Podatek rolny na rok 2018 wynosi:
262,45 zł/1ha fizyczny – stawka przy gruntach niestanowiących gospo-

darstwa rolnego;
131,225 zł/1ha przeliczeniowy – stawka przy gospodarstwach rolnych.
Podatek leśny na 2018 r. wynosi: 43,35 zł/1ha.
Nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje dotyczące po-
datku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego jeżeli 
wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekraczałaby 
określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosz-
tów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwier-
dzeniem odbioru  (obecnie to kwota 7,80 zł). W tym przypadku 
zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny.  
Teksty uchwał podatkowych dostępne są na stronie www.bip.czudec.pl 
w zakładce „Podatki”.
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych 
oraz opłatę targową należy wnosić do kasy lub na niżej podany ra-
chunek bankowy Urzędu Gminy: Nr konta: 98 9168 1014 3900 
0286 2000 0010. Istnieje również możliwość dokonania wpłat po-
datku od nieruchomości, rolnego, leśnego u sołtysów wsi w terminie 
płatności rat danego roku tj. 15 marca, 15 maja, 15 września  
i 15 listopada. 
Podatek do kwoty 100 zł płatny jest w jednej racie  - do 15 marca. (UG)

Ogłoszenie PKW
Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swo-
jej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres za-
mieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany 
do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego 
nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł gło-
sować w nadchodzących wyborach samorządowych. Rejestr wy-
borców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Je-
żeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest  

w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz 
mógł oddać głos. Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, 
albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców  
i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?
Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której miesz-
kasz. Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze 
wyborców! Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na 
kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego  
w serwisach społecznościowych.
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KONKURS PIOSENKI  
I WIERSZA OBCOJĘZYCZNEGO

THE VOICE OF SCHOOL
Tuż przed końcem roku, w przedświątecznej atmosferze, spotkaliśmy 
się z uczestnikami konkursu The Voice of School. Była to już trzecia 
edycja naszego konkursu z rekordową liczbą uczestników! Tym ra-
zem bowiem do udziału w konkursie zgłosiło się 50 uczniów! Byli 
przedstawiciele wszystkich gminnych szkół podstawowych, poza 
tym gościliśmy uczniów wraz z opiekunami z Trzebowniska, Woli 
Zgłobieńskiej, Siedlisk, Głogowa Małopolskiego, Frysztaka i Rze-
szowa.
Nasze przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wspaniałych spon-
sorów. Byli nimi: Szkoła Języków Obcych British School, Szkoła Ję-
zyków Obcych Promar, Szkoła Muzyczna Yamaha, Wydawnictwa 
LektorKlett i Macmillan oraz Gminny Ośrodek Kultury. Zwycięzcy 
konkursu otrzymali słowniki, rozmówki i kupony, dzięki którym będą 
mogli nieodpłatnie wziąć udział w kursach językowych i lekcjach 
śpiewu. 
Nad przebiegiem konkursu czuwało jury, w którym zasiedli fachowcy  
z zakresu języków obcych i śpiewu: Pani Agnieszka Czech – Ro-
goyska, Pani Agnieszka Huzarska i Pani Katarzyna Biela.

Niespodziankom nie było końca! Recytowane i śpiewane były nie tylko 
utwory anglo- i niemieckojęzyczne. Niektórzy uczestnicy konkursu się-
gnęli do polskiej twórczości i zaprezentowali ją w języku obcym. 
Emocje rosły z minuty na minutę! Jury trzymało nas długo w nie-
pewności, aż wreszcie usłyszeliśmy werdykt! Pierwsze miejsce  
w kategorii wiersz otrzymał Paweł Ożóg z Zespołu Szkół w Babicy,  

drugie miejsce wywalczyła Magdalena Gąsior ze Szko-
ły Podstawowej w Czudcu trzecie zaś Apolonia Kawa  
z Zespołu Szkół w Babicy, a wyróżnienie Wiktoria 
Kawa, również z Babicy. Pierwsze miejsce w katego-
rii piosenka wyśpiewała Maja Zając z Zespołu Szkół z 
Głogowa Małopolskiego, drugie miejsce zdobyły Wik-
toria Stachura ze Szkoły Podstawowej w Czudcu oraz 
Kornelia Ciosek ze Szkoły Podstawowej w Pstrągo-
wej, zaś trzecie miejsce zajęła Anna Świątek ze Szko-
ły Podstawowej w Trzebownisku. Wyróżnienia zdobyły 
Izabela Środoń ze Szkoły Podstawowej w Pstrągowej, 
Martyna Świrad ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi 
oraz Martyna Iskrzycka ze Szkoły Podstawowej  
w Zaborowie.
Organizatorzy serdecznie dziękują zespołowi jurorskie-
mu oraz wszystkim sponsorom!

Do zobaczenia za rok!
        (ZS w Babicy)

XVIII Przegląd Kolęd i Pastorałek
Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas. Czas pełen radości  
i piękna. To choinka, prezenty, zapach pieczonych ciast i oczywiście ko-
lęda. Nikt nie potrafi wyobrazić sobie bożonarodzeniowego klimatu bez 
dźwięków kolęd i pastorałek. Słuchanych, śpiewa-
nych głośno, nuconych z cicha. 
W niedzielne popołudnie 21 stycznia 2018 r. w sali 
Parafialnego Domu Kultury w Czudcu świątecz-
ną atmosferę wywołały dźwięki kolęd wyśpiewa-
nych podczas XVIII Przeglądu Kolęd i Pastorałek. 
Uczestnicy pięknie wykonując  kolędy i pastorałki 
wprowadzili widownię w atmosferę Świąt Bożego 
Narodzenia. Na występ zgłosiło się 16 wykonaw-
ców z Czudca, Pstrągowej, Zaborowa, Lutczy oraz 
Przybówki. Zimowy czas sprawił jednak, że na wy-
stęp dotarło tylko dwunastu wykonawców. Pomimo 
to kolędowe prezentacje zachwyciły wszystkich 
widzów.  Było nastrojowo i bardzo świątecznie. Na 
scenie wystąpiły zespoły oraz soliści. Na zakoń-
czenie Ośrodek Kultury w Czudcu jako organizator 
przygotował dla wszystkich występujących dyplomy 
oraz upominki rzeczowe. Ciepłe słowa wdzięczno-

ści za piękne kolędowanie wyraził ks. Antoni Kocoł – proboszcz parafii 
Czudec, który wraz z Panią Lucyną Janaś – dyrektorem Ośrodka Kultu-
ry w Czudcu oraz z ks. Pawłem Blatem wręczył uczestnikom upominki. 
Wykonane zdjęcia uczestników przeglądu będą miłą pamiątką zapisaną 
w karcie wydarzeń kulturalnych 2018 roku. (OK)



ZAKAZ  SPALANIA ODPADÓW
Mieszkańcy Gminy Czudec! 

Przypominamy o zakazie spalania odpadów  
komunalnych w piecach!

W sezonie grzewczym narasta zjawisko palenia odpadów komunal-
nych w piecach. Z ustawy o odpadach jasno wynika, że palenie śmieci 
jest możliwe tylko w spalarniach odpadów. Jeżeli ktoś wbrew zakazo-
wi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów pod-
lega karze aresztu lub karze grzywny. Przypadki spalania odpadów  
w piecach można zgłosić do Urzędu Gminy (referat ochrony środowi-
ska) tel. 17 7172148 w lub na policję tel. 172765371 (Posterunek Policji 
w Czudcu).
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Harmonogram odbioru odpadow komunalnych w 2018 r. 

Bezpłatne porady prawne
Podobnie jak w roku ubiegłym Starostwo Powiatowe w Strzyżowie 
uruchomiło punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Z bezpłatnych porad  
w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego lub administracyjnego mogą 
skorzystać uprawnieni mieszkańcy naszego powiatu. W Gminie 
Czudec mobilny punkt porad prawnych znajduje się w budynku Biblio-
teki Publicznej w Czudcu przy ul. Słonecznej 2 i jest czynny w każdą 
środę w godzinach od 8:00 do 16:00. Więcej informacji, w tym zasa-
dy korzystania z nieodpłatnych porad pod adresem: http://www.
strzyzowski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-758.     (UG)

STOP PRZEMOCY W RODZINIE
Przemoc w rodzinie – to wszystkie jednorazowe lub powtarzają-
ce się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamiesz-
kującej lub gospodarującej, zmuszające do zachowań wbrew woli, w 
szczególności narażające na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, 
naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksual-
ną, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także 
wywołujące cierpienia i krzywdy moralne (art. 2 pkt. 2 Ustawy o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie). Osobą, która doświadcza przemocy w 
rodzinie może być każdy, a szczególnie współmałżonek, partner, rodzi-
ce, dzieci, osoby niepełnosprawne oraz w podeszłym wieku.

FORMY PRZEMOCY
Przemoc może przyjmować różne formy. Te najczęstsze to:
-   przemoc fizyczna – np. bicie, policzkowanie, popychanie, kopanie;
-   przemoc psychiczna i emocjonalna – np. obrażanie, wyzywanie, gro-
żenie, wyśmiewanie, poniżanie, kontrolowanie, krytykowanie, ograni-
czanie kontaktów z innymi;
- przemoc seksualna – np. wymuszanie pożycia seksualnego,  
wymuszanie nieakceptowany zachowań seksualnych;
-  przemoc ekonomiczna – np. zmuszanie do oddawania uzyskanych 

środków finansowych, utrudnianie podjęcia pracy, niezaspokajanie pod-
stawowych potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy;
-  zaniedbanie – np. pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu 
wieku, choroby lub niepełnosprawności nie może zaspokoić podstawo-
wych potrzeb.

PAMIĘTAJ!
Osoba doznająca przemocy w rodzinie nie ponosi odpowiedzialności 
za to, że partner stosuje przemoc. To osoba, która stosuje przemoc jest 
odpowiedzialna za swoje zachowanie. Jeżeli w Twojej rodzinie chociaż 
raz pojawił się akt przemocy – REAGUJ! Prawo jest Twoim sprzymie-
rzeńcem. Daje Ci możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy.

JAK ZGŁOSIĆ PRZEMOC, JAK UZYSKAĆ POMOC
W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 
112) lub Prokuraturę. Tylko szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie 
i Twoim bliskim ochronę, wszczęcie odpowiednich procedur oraz zabez-
pieczenie dowodów zdarzenia. Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś 
jej świadkiem, możesz zgłosić ten fakt pracownikowi socjalne-
mu.

W Gminie Czudec pomoc uzyskać można w: Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Czudcu ul. Starowiejska 1, tel. 17-7172166


