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„Maluch+” 2018
W ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018 Gmina Czudec otrzymała dofinansowanie 459 200,00 zł na utworzenie i funkcjonowanie
28 miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Promesę na udzielenie dotacji na realizację wyżej opisanego
zadania, na ręce Pana Wójta Stanisława Gierlaka, wręczył w dniu 26 lutego br. podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pan Bartosz Marczuk. Gmina Czudec zamierza
zlokalizować pierwszy żłobek na terenie obecnej Szkoły Podstawowej w Czudcu. W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części parteru szkoły podstawowej na żłobek. Pomieszczenia zostaną dostosowane
do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno – higienicznych i bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
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W ramach zadania przewidziano także zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia
zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych oraz zagospodarowanie terenu wokół żłobka
pod plac zabaw (wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem). Prace remontowo – budowlane
w szkole podstawowej rozpoczną się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
      (UG)
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Sprawozdanie z sesji Rady Gminy
23 lutego 2018 r. odbyła się XXXIII zwyczajna sesja Rady
Gminy  w Czudcu. Obrady rozpoczęły się od przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, a następnie Zastępca Komendanta
Powiatowej Policji mł. insp. Witold Urban oraz Kierownik Posterunku Policji w Czudcu asp. szt. Sławomir Florek przedstawili ocenę stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie
gminy. Analiza dotyczyła działalności Policji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2017 r.. Przy okazji
Z-ca Komendanta przypomniał o możliwości korzystania
z Krajowej Mapy Zagrożeń (więcej na ten temat na trzeciej
stronie biuletynu).
W kolejnych punktach sesji Dyrektor Ośrodka Kultury P.
Ewa Mitręga - Moskwa (pełni tę funkcję od 1 lutego br.)
i Dyrektor Biblioteki Publicznej P. Halina Zaręba przedstawiły sprawozdania z działalności instytucji kultury w roku 2017,
a następnie P. Maria Jamrozik – Skalska przedstawiła informację o działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. W dalszej części obrad Radni Gminy podjęli
6 uchwał dotyczących:
- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnym
i oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Czudec w roku 2018”,

- ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
(przyjęto górną stawkę w wysokości 50 zł za 1 m3),
- zmiany uchwały w sprawie poboru podatku i opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (obniżono stawkę za inkaso z 8 do 5%),
- przekazania środków finansowych Komendzie
Powiatowej Policji  w Strzyżowie (środki w wysokości 5000
zł zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Policji)
- uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy na 2018r.
W kolejnej części obrad Wójt Gminy przedstawił informację na temat działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy oraz o realizacji uchwał Rady Gminy w czasie
od ostatniej sesji. Na zakończenie Radni podjęli decyzję
o wyłonieniu zespołu, który zajmie się opracowaniem projektu zmian w statucie gminy. Obrady zakończyły się omówieniem możliwych wariantów podziału gminy na okręgi
wyborcze. Kolejna sesja RG odbędzie się pod koniec marca
br.
        
      (UG)

Dzień sołtysa świętowany jest corocznie dniu 11 marca (w tym roku przypada
w niedzielę). Obchodzony jest w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom,
czyli przedstawicielom lokalnych społeczności. Współcześnie do obowiązków
sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy, czy też pobieranie
podatku rolnego i leśnego. W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów, a funkcję tą sprawują w większości mężczyźni, panie stanowią jednak prawie jedną
trzecią w tej grupie. W gminie Czudec siedmiu z ośmiu sołtysów to mężczyźni!
Jedyna kobieta sołtys kieruje sołectwem Pstrągowa Wola. W związku ze zbliżającym się świętem wszystkim
sołtysom Gminy Czudec dziękujemy za ich ciężką pracę oraz życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w pełnieniu tej ważnej funkcji społecznej. 			
(UG)

2

Widzisz zagrożenie – zaznacz je na mapie!

Krajowa mapa zagrożeń jest narzędziem, które stanowi
platformę wymiany informacji pomiędzy Policją, a społeczeństwem. Umożliwia mieszkańcom sygnalizowanie na
interaktywnej mapie miejsc zagrożonych, które następnie
podlegają sprawdzeniu przez Policję. Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy mieszkaniec może podzielić się z Policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w jego otoczeniu. Jest to innowacyjne
narzędzie, którego głównym celem jest poprawa bezpie-

czeństwa. Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową komendy Policji, gdzie znajdują się linki przekierowujące bezpośrednio do strony Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa. Można również otworzyć bezpośrednio
stronę internetową: http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html lub skorzystać z dowolnej
wyszukiwarki internetowej, która pomoże ją znaleźć.
Każde zgłoszenie zaznaczone na mapie jest  weryfikowane przez funkcjonariuszy. Policja zachęca  do rozsądnego
korzystania z tego narzędzia, żeby nie powielać tych samych zgłoszeń, lub będących w fazie weryfikacji. Należy
pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji.
W takim przypadku należy kontaktować się z dyżurnym najbliższej jednostki Policji pod nr tel. 997, lub 112.       (UG)

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Nabór uzupełniający wniosków o przystąpienie
do projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie
wniosków o przystąpienie do projektu „Wsparcie ROF – projekt parasolowy” odbywać się będzie
w dniach: od 19 marca do 20 kwietnia 2018 r.
rozwoju OZE na terenie ROF –
w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czudcu.
projekt parasolowy”
Materiały i informacje dotyczące projektu, w tym zasady naboru
i udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) rof.org.pl, na stronie internetowej gminy oraz stronach  
Urzędów Miast/Gmin właściwych dla Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego). Prosimy o bieżące i uważne
śledzenie stron internetowych wskazanych powyżej, ponieważ
tylko za ich pośrednictwem będą przekazywane wszelkie i wiążące informacje dotyczące zmian w projekcie.
Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie
rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” – prosimy
o zapoznanie się z regulaminem oraz wszystkimi załącznikami.              
						
(UG)

Budowa nowych miejsc parkingowych
przy PKP

ew. 1232 oraz w miejscowości Czudec na części działki o nr
ew. 479/4”. Park&ride to system parkingów przeznaczonych
dla osób, które po zaparkowaniu swoich pojazdów przesiadają się do środków publicznego transportu zbiorowego,
w tym przypadku - do pociągu.
Realizacja tego zadania kosztowała 99 630,00 zł. Gmina
Czudec, jako beneficjent projektu, otrzymała od pozostałych
jednostek dofinansowanie w wysokości 70 000,00 zł. Pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy siedmioma jednostkami samorządu terytorialnego leżącymi przy
terasie linii kolejowej nr 106 oraz samorządu Województwa
Podkarpackiego został utworzony tzw. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
Przy współudziale środków pochodzących z tego funduszu,
w roku ubiegłym została zrealizowana na terenie naszej
gminy inwestycja pn.: „Budowa parkingów dla samocho- Parking w Czudcu jest zlokalizowany przy ul. Kolejowej, nadów osobowych, motocykli i rowerów w systemie park&ride tomiast  w Babicy powstał za boiskiem obok szkoły podsta(„parkuj i jedź”) w miejscowości Babica na części działki o nr wowej.        
      (UG)
Obwieszczenie inwestora Voice Net S.A.

Informujemy, że na terenie Gminy Czudec realizowany jest projekt budowy sieci światłowodowej. Dzięki tej sieci mieszkańcy będą mogli korzystać z usług szerokopasmowych: internet, telewizja, telefon. Przedstawiciele z legitymacją Voice
Net SA aktualnie odwiedzają mieszkańców i zbierają zgody na bezpłatną alację światłowodu w domach. Zachęcamy do
podpisywania zgód i wypełniania ankiet.
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Pomniki przyrody
W ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, którą gmina otrzymała
w dniu  29.12.2017 r. zostały przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne pomników przyrody znajdujących się na
terenie naszej gminy. Drzewa, które zostały objęte zabiegami,
nie były pielęgnowane od wielu lat. Znajdowały się w złym stanie zdrowotnym, posiadały znaczne ilości posuszu w koronach,
a niektóre z nich miały zachwianą statykę, co stwarzało duże zagrożenie dla osób i mienia. Zabiegi pielęgnacyjne przeprowadzone
zostały na 13 drzewach (dęby - 10 szt., tulipanowiec - 1 szt., jesion

Tulipanowiec amerykański w parku przy ZS w Czudcu

Budowa PSZOK
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.2. Gospodarka odpadami Gmina Czudec otrzymała dofinansowanie
na realizację projektu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w gminie Czudec”. Całkowita wartość zadania wynosi 250 056,07 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% wydatków kwalifikowanych i wynosi 173 123,05 zł (po przeprowadzeniu
przetargu powyższe kwoty mogą ulec zmianie).
Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału odpadów
zbieranych selektywnie przeznaczonych do ponownego wykorzystania, poprzez utworzenie na terenie Gminy Czudec
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stanowiącego dopełnienie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w gminie oraz poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców co do racjonalnych działań w zakresie
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wyniosły 1 szt. i platan 1 szt.). Polegały m.in. na cieciu sanitarnym
(usunięcie zalegającego posuszu i osłabionych konarów), cięciu
prześwietlającym z usunięciem odrostów, cięciu korekcyjnym oraz
cięciu redukcyjnym z założeniem i wymianą wiązań liniowych elastycznych, usunięciu betonu (dąb szypułkowy w Zaborowie) oraz
oczyszczeniem powierzchni wokół pni. Wykonanie w/w prace
przyczynią się nie tylko do przedłużenia życia drzew pomnikowych, ale także do zachowania cennych okazów rodzimych gatunków roślin, które podkreślają walory krajobrazowe naszej gminy.
Całkowita wartość zadania wynosiła 31.320,00 zł, a dotacja z stanowiła 23.328,00 zł.
     
   
						
(UG)

Dąb szypułkowy w parku przy DPS w Babicy

gospodarowania wytwarzanymi przez nich odpadami. Dodatkowymi celami projektu są: zmniejszenie odpadów kierowanych do składowania, zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia
odpadami terenów zielonych, zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia powietrza w wyniku nielegalnego spalania odpadów oraz ochrona zdrowia mieszkańców przed negatywnym
wpływem niewłaściwej gospodarki odpadami komunalnymi.
Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Czudec. Planowana inwestycja polegać będzie na utwardzeniu i wyasfaltowaniu placu
o powierzchni ok. 10 a., wybudowaniu wokół placu ogrodzenia o wys. 1,5 m, wykonaniu wiaty o pow. 35 m2, zakupie 8
kontenerów, pojemnika na przeterminowane leki, zakupie
i montażu wagi samochodowej najazdowej do 15 t. W projekcie
zostały przewidziane również działania promocyjne w celu podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców gminy na temat ograniczenia powstawania odpadów oraz właściwej selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.
         (UG)

PROJEKTY EDUKACYJNE W GMINIE CZUDEC

W poprzednich wydaniach Biuletynu Informacyjnego przedstawiliśmy projekty edukacyjne realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej m.in. w Zespołach Szkół
w Pstrągowej i w Babicy (Erasmus+), a także w Szkole Podstawowej w Zaborowie („Wspólnie do Sukcesu”) oraz w Publicznym Przedszkolu w Czudcu („Rodzice pracują, dzieci harcują”). Dziś prezentujemy Państwu kolejne projekty realizowane
w pozostałych placówkach oświatowych.
PROJEKT

„KREATYWNE PRZEDSZKOLE
NAUKA, PASJA, ZABAWA”

realizowany przez Zespół Szkół w Babicy

–

wieniach, wycieczkach i piknikach, zorganizowano również zajęcia
z edukacji muzycznej, pokazy w planetarium, zajęcia z LEGO,
warsztaty  z edukacji zdrowotnej oraz zabawę noworoczną.
PROJEKT „KREATYWNE MALUCHY”

realizowany przez Szkołę Podstawową w Nowej Wsi

Wartość projektu: 224 727,14 zł, w tym wkład własny Gminy to
22 472,72 zł. Projekt zakłada zakup mebli i wyposażenia, m.in.
klimatyzatora i rolet. Zakupione zostaną  zabawki i pomoce dydaktyczne, tj. radioodtwarzacz, monitor   interaktywny ze statywem oraz aparat. Częściowo zostanie sfinansowane wynagrodzenie 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz pomocy
nauczyciela. Zaplanowano także organizację pikniku, wycieczki
edukacyjnej oraz zabawy andrzejkowej. Rozpoczęto już rozbudowę i modernizację placu zabaw. Dzieci w ramach projektu będą
uczestniczyć również w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

Wartość projektu: 278 135,12 zł, w tym wkład własny Gminy
Czudec: 27 813,52 zł. Projekt obejmował zakup mebli, wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych w tym m.in. radioodtwarzacz, 5 tabletów, magiczny dywan,   monitor   interaktywny
ze statywem, 3 laptopy z oprogramowaniem, kamerę wideo oraz
PROGRAM „AKTYWNA TABLICA”
głośniki. Zakupiono także specjalne klocki do nauki programowaW
rządowym
progrania, klimatyzator oraz częściowo sfinansowano zakup pieca konmie
uczestniczą
wszystwekcyjno – parowego. Dzieci zostały wyposażone w wyprawkę.
kie
szkoły
podstawowe
W ramach projektu sfinansowano w znacznej części wynagrow gminie. W ramach programu
dzenie 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz pomocy
Gmina Czudec otrzymała donauczyciela. Zorganizowano dla dzieci zajęcia logopedyczne
tację z Ministerstwa Edukacji
oraz zajęcia pod nazwą  „Informatyka dla smyka” i „Inteligencje
w wysokości 98 000, 00 zł, natomiast wkład własny wynosił 24
wielorakie wg H. Gardnera”, wycieczkę, zabawę noworoczną,
500,00 zł. Szkoły w zależności od potrzeb zakupiły tablice intepiknik oraz wyjazd do kina.
raktywne, monitory interaktywne, głośniki i projektory.  OstateczPROJEKT „ RADOSNA KRAINA”
nie wartość zakupionych pomocy wyniosła 119 707,99 zł. Szkoły
realizowany przez Zespół Szkół w Wyżnem
zobowiązane są w ramach programu m.in. do udziału w konferenWartość projektu: 335 793,17 zł, w tym wkład własny gminy: 33 cjach i szkoleniach oraz do wykorzystywania TIK w nauczaniu.
579,33 zł. W ramach projektu zakupiono meble i wyposażenie
„GABINETY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ”
m.in. 2 klimatyzatory, dofinansowano zakup pieca konwekcyjno
Program polegał na wyposażeniu gabinetów profilaktyki zdro– parowego. Zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne, tj. wiewotnej w szkołach. Z Gminy Czudec o dofinansowanie stażę, magiczny dywan, 2 monitory interaktywne ze statywem, urząrały się Szkoła Podstawowa w Czudcu, Zespół Szkół w Wyżdzenie wielofunkcyjne, 3 laptopy z oprogramowaniem, aparat
nem, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pstrągowej oraz Szkoła
fotograficzny. Dzieci otrzymały wyprawki do zajęć dodatkowych.
Podstawowa w Nowej Wsi. Szkoły otrzymały dofinansowaW ramach projektu zmodernizowano plac zabaw przy szkole. Częnie i zakupiły w zależności od potrzeb sprzęt niezbędny do
ściowo sfinansowano  wynagrodzenia 2 nauczycieli wychowania
podwyższenia jakości świadczonej pomocy przedlekarskiej
przedszkolnego oraz pomocy nauczyciela. Zorganizowano dodatw szkołach. Łącznie zakupiono wyposażenie za kwotę
kowe zajęcia logopedyczne i szachowe oraz warsztaty „Przyroda
23 978,77 zł z czego dofinansowanie wyniosło 22 035,95 zł.
dla smyka”. Dzieci uczestniczyły w licznych spektaklach i przedsta						 (ZEAS)

REKRUTACJA 2018/2019

Ogłoszenie - żłobek

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo, w związku z planowanym od września 2018 roku otwarciem żłobka przy Szkole Podstawowej
w Czudcu obejmującym opieką dzieci do 3 roku życia prosimy o wstępne osobiste, mailowe lub telefoniczne zgłaszanie dzieci
do żłobka: w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół - 17 7172178 / zeas@
czudec.pl, w Urzędzie Gminy w Czudcu - 17
7172100 / ugczudec@czudec.pl lub w najbliższej placówce oświatowej.
					
(ZEAS)

Wójt Gminy Czudec informuje, że postępowaniem rekrutacyjnym do
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019
objęte będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Postępowanie rekrutacyjne
na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 5 marca 2018 r.
Termin na złożenie wniosku upływa 23 marca br.
Postępowania rekrutacyjne prowadzone są na wniosek rodzica lub
opiekuna. Kryteria naboru oraz formularze wniosków dostępne są
w poszczególnych placówkach.
                                       (ZEAS)
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Ferie zimowe z Ośrodkiem Kultury
W dniach od 29 stycznia do 9 lutego Ośrodek Kultury w Czudcu zorganizował dla dzieci blok zajęć w ramach ferii zimowych. W każdy poniedziałek, środę i piątek w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Czudcu
prowadzono różnorodne warsztaty plastyczne, zabawy integracyjne,
konkursy oraz rozgrywki sportowe. W pierwszym dniu ferii zajęcia poprowadziła Pani Anna Szlęzak nauczycielka WF ze Szkoły Podstawowej z Czudca. Prowadząca zaproponowała ciekawe rozgrywki sportowe
oraz zabawy ruchowe. Na kolejne zajęcia 31 stycznia zaproszono Panią
Karolinę Dziedzic – Gruszowską Mistrzynię świata w kickboxingu, która
w bardzo ciekawy sposób przedstawiła dzieciom swoją dyscyplinę sportową. Były ćwiczenia sprawnościowe (z wykorzystaniem akcesoriów do
kickboxingu), które wzbudziły mnóstwo radości wśród dzieci. Ciekawe
zajęcia plastyczne pozwoliły dzieciom w twórczy sposób spędzić zimowe chwile. Powstały barwne maski karnawałowe oraz szkatułki na dziecięce skarby.

Zabawy integracyjne były sposobnością do bliższego poznania się
i zawiązania się przyjaźni wśród dzieci. W dniu 7 lutego w ramach ferii
zimowych Ośrodek Kultury w Czudcu  zorganizował dla dzieci wycieczkę do Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie. Ta rzeszowska
perełka turystyczna okazała się ciekawym miejscem dla dzieci, które
z zainteresowaniem przemierzały podziemne korytarze i dzięki przewodnikowi zapoznawały się z historią powstania trasy. Liczne eksponaty (kopie rycerskich zbroi, szabli, wystrój dawnego sklepu, dawne
przedmioty użytku codziennego) będące wyposażeniem podziemnej
trasy przykuwały uwagę dzieci, a kręte i wąskie korytarze wzbudzały zaciekawienie co jeszcze kryje się w piwnicach. Na zakończenie
wycieczki uczestnikom wykonano pamiątkowe fotografie przy rzeszowskiej studni. Dzieci pełne pozytywnych emocji powróciły na salę
widowiskową, gdzie kontynuowano feryjne zajęcia. W ostatnim dniu
ferii dzieci miały możliwość spędzić czas na ulubionych zabawach.
Na zakończenie zajęć przygotowano dla dzieci dyplomy oraz upominki
za udział w feriach. Ośrodek Kultury w Czudcu dziękuje wszystkim dzieciom za liczny udział i mówi do zobaczenia za rok.
          (OK)

Koncert na Ludową Nutę
W dniu 28 stycznia 2018 r. w Domu Strażaka w Zaborowie odbyła się
impreza kulturalna pt. „Koncert na Ludową Nutę”. W programie wystapiły zespoły działające przy Ośrodku Kultury w Czudcu m.in. Szafranowe
Nutki, Trzy grupy Zespołu Pieśni i Tańca Zaborowiacy oraz Kapela Ludowa z Czudca. Styczniowy koncert był również sposobnością do pożegnania Pani Lucyny Janaś – Dyrektora OK w związku z jej przejściem
na emeryturę. Bogaty i różnorodny program zachwycił zgromadzoną
publiczność. W imieniu Zespołu Pieśni i Tańca Zaborowiacy oraz Kapeli
Ludowej z  Czudca Pan Jan Błażejowski odczytał okolicznościowy list
gratulacyjny skierowany do Pani Lucyny Janaś. Również szczególne
podziękowania za całokształt pracy Pani Dyrektor złożył Pan Stanisław
Gierlak – Wójt Gminy Czudec oraz Pan Stanisław Kołodziej – Przewodniczący Rady Gminy Czudec. Głos zabrał również Pan Kazimierz Kania
– sołtys wsi Zaborów, a także Pani Janina Kania Przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich z Zaborowa. Podziękowanie za wieloletnią współpracę złożyła także Pani Alina Rykała – Dyrektor Szkoły Podstawowej
z Zaborowa, oraz  Przedstawiciel OSP z Zaborowa Pan Bogdan Moskwa.

Do osób składających gratulacje i podziękowania dołączył również
przedstawiciel Kółka Rolniczego z Zaborowa. Niezwykle wzruszona
Pani Dyrektor wyraziła słowa wdzięczności za wiele lat wspólnej działalności i współpracy, mając nadzieję, że jeszcze nie raz będą mogli się
spotkać na różnego rodzaju imprezach kulturalnych. Wzruszające chwile tego wydarzenia zapadły w sercach wszystkich przybyłych.      (OK)

Spotkanie z Anną Oliwińską-Wacko
biblioteki a Pani Annie Oliwińskiej – Wacko życzymy dalszych sukceW lutowy wieczór w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie sów, wyróżnień w dziedzinie poezji jak również w działalności społeczz Panią Anną Oliwińską-Wacko, poetką, animatorką kultury, polonist- nej na rzecz naszej Małej Ojczyzny.     
         (OK)
ką, redaktor naczelną „Kwartalnika Czudeckiego” oraz regionalistką.
W spotkaniu udział wzięli czytelnicy naszej biblioteki, przedstawiciele
władz gminnych, młodzież z oddziału gimnazjalnego, bibliotekarze
z terenu gminy. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wierszy
z tomików „Codzienność”, „Taki los”, „Słowa dla Matki” oraz najnowszego -  „Zamyślenia”, a także wspomnień pani Anny związanych z losami
jej rodziny. Wieczór poezji miał wyjątkowy charakter, bo część wierszy,
autorstwa pani Anny zostało zaśpiewanych przez jej córkę Katarzynę
Wacko. Twórcą muzyki do wierszy naszego gościa jest pan Jacek Barć,
który akompaniował pani Kasi podczas występu. Spotkanie odbyło się
w bardzo ciepłej atmosferze, dziękujemy wszystkim, którzy przybyli do
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korzystania z programu. W przypadku stwierdzenia utraty
uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty
jest zobowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty
kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
KDR w telefonie
Od 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny dostępna
jest na urządzeniach mobilnych.
Obok tradycyjnej Karty Dużej Rodziny funkcjonuje  karta elektroniczna,
dostępna na urządzeniach mobilnych.
GDZIE SKŁADA SIĘ WNIOSEK?
Wniosek papierowy o wydanie Karty należy złożyć
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czudcu ul.
Starowiejska 1, 38-120 Czudec lub na stronie: https://
www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie
-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/.
Wniosek elektroniczny o wydanie Karty należy złożyć poprzez portal Emp@tia w module eWnioski, który jest dostępny pod adresem
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski.
CZYM JEST KARTA DUŻEJ RODZINY?
Karta Dużej Rodziny, zwana dalej Kartą, identyfikuje członka rodziny wielodzietnej uprawnionego do korzystania z systemu zniżek oraz
dodatkowych uprawnień w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2014r.
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm). Posiadacze Karty mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej,
rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
KTO SKŁADA WNIOSEK?
Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty
może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do
czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do
złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu
Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków
rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
WYMAGANE DOKUMENTU DO WNIOSKU
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty,
a w szczególności:
1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony
władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej poprzez
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku  do co najmniej
trojga dzieci;
2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się
w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie
ukończenia nauki w danej placówce;
3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37
ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
OBOWIĄZKI POSIADACZA KARTY
Członek rodziny wielodzietnej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienie do

KTO MOŻE UZYSKAĆ KARTĘ?
Kartę mogą uzyskać następujący członkowie rodziny wielodzietnej:
1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców)
zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2. małżonek rodzica;
3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic
sprawuje rodzinną pieczę zastępczą.
Rodzina wielodzietna to rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek
rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko
uczy się w:
- szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
- szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym planowane  
jest ukończenie nauki (zgodnie ze składanym oświadczeniem);
3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
KDR W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
Uzyskanie KDR w wersji elektronicznej (aplikacji na smartfon) przebiega
w następujących etapach:
1. osoba ubiegająca się o kartę składa wniosek wraz z załącznikiem
„ZKDR_04 – Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę
elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych”:
• w formie papierowej
• za pośrednictwem portalu Emp@tia (moduł e-wnioski, dostępny pod
adresem https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski)
We wniosku podaje się dane osób, dla których wnioskuje się o kartę
elektroniczną wraz z numerem telefonu (musi to być telefon zarejestrowany w Polsce) oraz adresem poczty elektronicznej, na który przesłane
zostaną dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR. Jeżeli wnioskodawca  
wnioskuje o kartę w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie
posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer
telefonu i adres e-mail innego członka rodziny, np. rodzica,
2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store
lub Google Play oraz numer karty, a na podany numer telefonu SMS
z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi karty,
3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy ją uruchomić i zalogować się, podając skopiowany z e-maila numer Karty
Dużej Rodziny (jest to ten sam numer, co na karcie plastikowej, jeśli
była wcześniej wydana) oraz hasło z SMS. W kolejnym kroku aplikacja
poprosi o zmianę hasła na własne,
4. spersonalizowanie Kart Dużej Rodziny członków rodziny, dla których
zawnioskowano o przyznanie karty elektronicznej, przy czym rodzic
poza swoją kartą może w swoim telefonie wyświetlać karty swoich dzieci
oraz drugiego rodzica.
ODPŁATNOŚĆ ZA KDR
Pierwsza Karta wydawana jest bezpłatnie. Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:
• członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej
wnioskuje o kartę elektroniczną albo
• członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została
wyłącznie karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej
wnioskuje o kartę tradycyjną.
Wydanie duplikatu Karty (w przypadku kradzieży, zgubienia, utracenia)
podlega opłacie w wysokości 9,21 zł. W uzasadnionych przypadkach,
na umotywowany wniosek, możliwe jest odstąpienie od pobrania tej
opłaty.
    (GOPS)
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OGŁOSZENIE

Zgodnie z przepisami art. 14 ustawy z dnia z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:
- na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;
- na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
- w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
- w środkach i obiektach transportu publicznego;
- w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw  wewnętrz-
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nych, jak również w rejonie  obiektów  koszarowych  i  zakwaterowania
przejściowego jednostek wojskowych.
Nowe przepisy, które wejdą w życie w dniu 09 marca 2018 r. wprowadzają zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu,
w punktach sprzedaży tych napojów. Choć ustawa nie definiuje pojęcia miejsca publicznego, należy przyjąć, że miejscem publicznym jest
przestrzeń dostępna dla ogółu, dla nieograniczonej liczby osób. Rada
gminy, na podstawie nowych przepisów, będzie mogła wprowadzić,
w drodze uchwały, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych.
         (UG)

