B

iuletyn

informacyjny
Gminy Czudec

NR 3/2018

CZUDEC * BABICA * NOWA WIEŚ * PRZEDMIEŚCIE CZUDECKIE * PSTRĄGOWA * WYŻNE * ZABORÓW

Egzemplarz bezpłatny

URZĄD GMINY CZUDEC, UL. STAROWIEJSKA 6, 38-120 CZUDEC, TEL.: 177172100, EMAIL: UGCZUDEC@CZUDEC.PL, WWW.CZUDEC.PL

Nowy sprzęt ratowniczy z Funduszu Sprawiedliwości
Fundusz Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach tego funduszu ministerstwo
uruchomiło program o wartości 100 milionów zł przeznaczony dla Ochotniczych Straży Pożarnych
w całej Polsce. Ogłoszono wielki ogólnopolski konkurs, dzięki któremu do Ochotniczych Straży
Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy. Strażacy, niosący ochotniczo pomoc
ofiarom wypadków, zostaną wyposażeni w profesjonalne zestawy medyczne (torby OSP R1 i PSP
R1) oraz defibrylatory.
Środki z Funduszu Sprawiedliwości trafią również do naszej gminy. Wniosek na doposażenie
jednostek OSP złożony w dniu 09.02.2018 r. został pozytywnie oceniony i w dniu 13 marca br.
w Rzeszowie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, a Gminą Czudec podpisano
umowę na realizację tego zadania. Zgodnie z zawartą umową zostanie zakupiony
i przekazany jednostkom OSP następujący
sprzęt ratowniczy: 2 torby medyczne OSP
R1 dla OSP Babica i OSP Zaborów,
3 torby medyczne PSP R1 dla OSP Pstrągowa
Dolna, OSP Wyżne i OSP Czudec oraz 2 defibrylatory z szafką zewnętrzną dla OSP Pstrągowa Górna i OSP Zaborów. W ramach programu doposażonych zostanie łącznie 6 jednostek
OSP z czego 2 są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (OSP Czudec
i OSP Pstrągowa Dolna). Całkowity koszt zakupu nowego sprzętu wynosi 33.102,00 zł z tego ze środków Funduszu Sprawiedliwości
32.770, 90 zł, a tylko 1% ze środków własnych Gminy. Zakupione urządzenia z pewnością wpłyną
na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy i uczestników ruchu drogowego.
Przy okazji składamy podziękowania dla wszystkich strażaków ochotników, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas i niejednokrotnie narażają swoje zdrowie, a nawet życie niosąc
pomoc i ratunek potrzebującym podczas pożarów oraz innych zdarzeń, o każdej porze dnia
i nocy.
									
(UG)
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Sprawozdanie z sesji Rady Gminy
Dnia 23 marca 2018 r. odbyło się XXXIV w tej kadencji
posiedzenie Rady Gminy. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji programu obrad. W pierwszej kolejności Rada Gminy
rozpatrzyła sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Czudec na lata 2017-2019
za rok 2017” i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie
Czudec na lata 2017-2020 za rok 2017” przedstawione
przez p.o. Kierownika GOPS Panią Joannę Osetek.
W dalszej części obrad radni podjęli 8 uchwał wynikających
z bieżącej działalności gminy. Pierwsza z nich dotyczyła podziału Gminy Czudec na okręgi wyborcze wraz z określeniem liczby radnych dla danego okręgu (więcej na ten temat
w następnym artykule). Kolejne uchwały dotyczyły:
- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych
w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Czudec oraz w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach

w Gminie Czudec,
- utworzenia Publicznego Żłobka w Czudcu (rozpocznie
swoją działalność z dniem 1 września br.),
- ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku
(ustalono miesięczną opłatę w wysokości 500 zł za 10 godzin pobytu dziecka oraz dzienną stawkę żywieniową -10zł).
Podczas sesji podjęta została również uchwała w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (800 tys. zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci kanalizacyjnej) oraz w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki na własność Gminy Czudec
położonej w Czudcu przy ul. Szarych Szeregów. Dwie
ostatnie uchwały dotyczyły wprowadzenia zmian w uchwale
budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej gminy.
W uchwale budżetowej zabezpieczono środki m.in. na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czudec
w kwocie 400 tys. zł. W kolejnym punkcie posiedzenia
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
podjętych przez Radę na sesji w lutym br. oraz zadań
realizowanych w Urzędzie w okresie pomiędzy sesjami. Na
zakończenie obrad pracownik UG p. K. Kwiek przedstawiła
informację nt. nieruchomości wchodzących w skład mienia
komunalnego Gminy Czudec. Kolejne posiedzenie sesji
Rady Gminy zaplanowane jest na kwiecień br.
(UG)

Podział Gminy na okręgi wyborcze
W związku ze zmianą ustawy Kodeks Wyborczy, Rady
Gmin, w terminie do końca marca br., zobowiązane są
do ustalenia nowego podziału gminy na okręgi wyborcze.
W związku z tym Rada Gminy w Czudcu, podczas sesji
w dniu 23 marca podjęła uchwałę dotyczącą ustalenia
granic okręgów wyborczych.
Nowy podział został ustalony w oparciu o przepisy Kodeksu
Wyborczego oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału
jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze.
Gmina Czudec została podzielona na
okręgi wyborcze w oparciu o dane z rejestru
mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia
2017 r.. Dzieląc liczbę mieszkańców gminy przez liczbę mandatów wyliczono tzw.
jednolitą normę przedstawicielstwa, która
dla gminy Czudec wynosi: 794,2 (11913
mieszkańców / 15 mandatów = 794,2 JNP).
Dokonując
podziału
przestrzegano
zasady, że okręgiem wyborczym jest
sołectwo. Sołectwo Pstrągowa Wola,
z uwagi na konieczność zachowania
jednolitej normy przedstawicielstwa,
zostało
dołączone
do
sołectwa
Pstrągowa.
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W sołectwach, w których liczba radnych wybieranych
w danej jednostce pomocniczej była większa niż 1 dokonano podziału na dwa lub więcej okręgi wyborcze (Babica – 2, Czudec – 4, Wyżne – 2, Przedmieście Czudeckie – 2, Pstrągowa i Pstrągowa Wola – 3). Ułamki
liczby mandatów wybieranych w okręgach wyborczych równe lub większe 1/2 zaokrąglono w górę do liczby całkowitej.
W związku z powyższym podział mandatów przedstawia się
w następujący sposób:

Szczegółowe dane dotyczące numerów i granic okręgów przedstawia poniższa tabela.

Nowy podział gminy na okręgi wyborcze będzie miał zastosowanie już od najbliższych wyborów samorządowych. (UG)
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„Młodzież Zapobiega Pożarom”
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej –
eliminacje gminne
W dniu 24 marca 2018 r. o godz. 9.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Czudcu, która mieści się w budynku Urzędu Gminy w Czudcu odbyły się eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organizatorem turnieju był Zarząd Gminny Związku OSP RP w Czudcu oraz Wójt Gminy Czudec. W turnieju udział wzięło 30
uczestników, w poszczególnych grupach wiekowych.
Nad właściwym przebiegiem turnieju czuwała komisja
w składzie:
1. St. asp. Albert Pustelak – przewodniczący – Przedstawiciel KPSP w Strzyżowie
2. Druh Barbara Kidacka-Milewska – sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
3. Druh Łukasz Gątarski – członek- Komendant Gminny
4. Druh Marek Jurzysta – członek- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
5. Druh Grzegorz Iskra – członek- Naczelnik OSP Czudec.
W wyniku eliminacji pisemnych (test składający się z 25
pytań o zróżnicowanym stopniu trudności) wyłoniono po 3
zawodników do eliminacji finałowych – ustnych, gdzie zawodnicy zaprezentowali wiedzę na temat sprzętu pożarniczego. Pytania testowe, w zaklejonych i opieczętowanych
kopertach, zostały dostarczone przez PSP Strzyżów.
W poszczególnych grupach wiekowych wyłoniono następujących laureatów:
I grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy od
I-VI

I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:

Julia Kidacka , OSP Pstrągowa Górna.
Magdalena Gąsior, OSP Czudec
Zuzanna Drozd, OSP Czudec

II grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy:
VII-VIII i gimnazjum klasy: II-III

I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:

Kacper Ziobro, OSP Czudec
Jakub Karnasiewicz, OSP Zaborów
Kamil Górka, OSP Pstrągowa Dolna

III grupa wiekowa – szkoła ponadpodstawowa
i ponadgimnazjalna

I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:

Michał Rykała, OSP Zaborów
Patryk Czech, OSP Czudec
Patryk Górka, OSP Pstrągowa Dolna

Wójt Gminy Czudec podziękował uczestnikom za tak liczny
udział w turnieju oraz za chęci w zdobywaniu wiedzy pożarniczej. Pogratulował zwycięzcom, tym którzy otarli się o podium, ale również tym, którzy mimo dużego zaangażowania
wypadli nieco słabiej.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali okolicznościowe
dyplomy, a laureaci nagrody w formie kart upominkowych
do Empiku ufundowane przez Wójta Gminy Czudec.
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Zawodnicy, którzy w poszczególnych grupach
zajęli pierwsze miejsca będą reprezentować Gminę
na szczeblu powiatowym. Tegoroczne powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędą się w dniu 12 maja 2018 r. we Frysztaku.
W bieżącym roku, Urząd Gminy wraz z Zarządem
Oddziału Gminnego OSP RP w Czudcu organizuje dla
wszystkich uczestników eliminacji gminnych OTWP wycieczkę do muzeum nafty i gazownictwa w Bóbrce w terminie 07.04.2018 r. Planuje się również zwiedzanie pijalni
wód w Iwoniczu, a po wycieczce OSP Pstrągowa Dolna zorganizuje poczęstunek dla uczestników wycieczki.
Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Czudcu składa
serdeczne podziękowania dla: St. asp. Alberta Pustelaka z Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, opiekunom z poszczególnych szkół oraz jednostkom OSP za przygotowanie uczniów, a także
samym uczniom za przystąpienie do konkursu
i zdrowe współzawodnictwo. Zarząd kieruje także
podziękowania dla druhów z OSP Czudec i OSP
Wyżne za pomoc w przygotowaniu sali - zawsze
można na was liczyć!

Zdjęcia z przebiegu turnieju można znaleźć na stronie internetowej www.czudec.pl w zakładce OSP- Turnieje Wiedzy
Pożarniczej. 				
(ZOGOSP)

Warsztaty szydełkowania
W dniach 12 i 19 marca 2018 roku w sali Ośrodka Kultury
w Czudcu odbyły się warsztaty szydełkowania. Zajęcia
poprowadziła Pani Jolanta Turoń z Baryczki, która w bardzo przystępny sposób pokazała podstawy wykonywania
prac z wykorzystaniem szydełka i włóczki wełnianej. Motywem przewodnim warsztatów były święta wielkanocne
i w tym temacie uczestniczki wykonywały wełniane kurki
oraz zajączki. Dla uczestniczek przygotowano tzw. Zestawy startowe w postaci szydełka, specjalnej włóczki wełnia-

nej, wzory oraz schematy tworzenia prac szydełkowych. Miła
atmosfera sprzyjała tworzeniu
pięknych robótek, były rozmowy,
ciekawe dyskusje, dzielenie się
spostrzeżeniami i doświadczeniami na temat pracy twórczej.
W efekcie końcowym powstały
piękne dekoracje na świąteczny, wielkanocny stół. Wszystkie
uczestniczki zajęć wyrażały zadowolenie z powstałych efektów
tej twórczej, ale niełatwej techniki
rękodzieła.
			
(OK)

Wystawa Palm i Pisanek Wielkanocnych

W dniu 13 marca 2018 roku w sali Ośrodka Kultury w Czudcu otwarto pokonkursową wystawę pn.
Tradycyjne Palmy i Pisanki Wielkanocne. Nadesłane prace zostały wykonane przez uczniów
szkół z terenu Gminy Czudec. Na wystawie można było oglądać piękne pisanki wykonane takimi
technikami jak drapanki, malowanki, naklejanki
i kraszanki. Na wystawie nie zabrakło również tradycyjnych palm wykonanych z trzciny, wierzby,
ziół, bukszpanu, jałowca oraz kwiatów suszonych i bibułkowych. Ponadto na ekspozycji znalazły się stroiki wielkanocne w tym strojne koszyczki
z jajkami, liczne kurki, kogutki, zajączki,
baranki czy kartki świąteczne. Podczas wyko-

nania tych małych dziecięcych arcydzieł zastosowano różnorodne techniki rękodzieła jak szydełkowanie, kanzashi, metodę wstążeczkową
inaczej zwaną karczochową, bibułkarstwo i wiele
innych. Piękna wystawa zainteresowała mieszkańców Gminy Czudec, którzy licznie zwiedzali
ekspozycję. Aby obejrzeć prace swoich rówieśników do Ośrodka Kultury przybyły również dzieci
z Przedszkola Publicznego z Czudca oraz
różne klasy ze Szkoły Podstawowej z Czudca. Dla tych, którzy nie mogli osobiście obejrzeć wystawy, wykonano fotografie prac
i udostępniono je na internetowej stronie Ośrodka Kultury w Czudcu oraz na facebooku. Wystawę można było zwiedzać do 22 marca 2018 roku.
(OK)				
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Głośne czytanie wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy
Uczniowie kl. I z Zespołu Szkół w Babicy
wraz z wychowawczynią Panią Małgorzatą Kozłowską przybyli w dniu 15.03.2018
r. do biblioteki. Spotkanie w bibliotece
zbiegło się ze Światowym Dniem Poezji
obchodzonym corocznie w dniu 21 marca. Utwory Jana Brzechwy i Juliana Tuwima są chętnie czytane przez dzieci
i młodzież. Wiersze poetów do dziś bawią
i wzruszają kolejne pokolenia czytelników. Słuchając wierszy dzieci wzięły udział
w quizie dotyczącym znajomości utworów
mając za zadanie dopasować fragmenty
wierszy do tytułów. Młodsi czytelnicy wykazali się świetną znajomością wierszy obu
poetów – zagadki literackie były zabawą edukacyjną. Wszystkie dzieci biorące udział w quizie literackim otrzymały
zakładki do książek oraz kalendarze z logo Biblioteki Publicznej w Babicy. Dziękujemy Pani Małgosi Kozłowskiej oraz uczniom za
przybycie do biblioteki. 						
Tekst: Aneta Chwiejczak GBP Filia Babica

Pisankowe bajeczki

22 marca 2018 r. odbyło się głośne czytanie dla przedszkolaków,
które związane było ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi.
Dzieci wysłuchały dwóch bajeczek : „Wielkanocne pisanki”, oraz
„Pisankową bajeczkę” – A. Galicy. Pierwsza z nich opowiada o tym,
jak zajączki przygotowują pisanki, które dzieci będą mogły znaleźć
w wielkanocny poranek, natomiast druga, o tym jak ze zwykłych jajek powstają kolorowe pisanki, a z jednego jajka wykluwa się nawet
mały żółty kurczaczek. Podczas spotkania wywiązała się rozmowa
na temat wielkanocnych zwyczajów i doświadczeń dzieci : jak przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych, porządkach przedświątecznych, święceniu palmy, jakie potrawy wkładamy do koszyczka
i jakie one mają znaczenie. Dzieci chętnie rozwiązywały zagadki
wielkanocne, z którymi nie było żadnego problemu. Na zakończenie
każdy przedszkolak otrzymał czekoladowe jajko.
(GBP)

I Bieg Rodzinny
Grupa Fun&Run
zaprasza na
I BIEG RODZINNY
w ramach Dnia Matki
i Dziecka, który odbędzie się w Czudcu dnia
27.05.2018 r.
o godzinie 14.30.
Całe rodziny, które chcą
wystartować w tym biegu
prosimy o wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 721 263 392 oraz w Ośrodku Kultury w Czudcu.
Dla każdej rodziny przewidziany jest pamiątkowy
medal oraz smakowity poczęstunek.
Zapisy do 20.05.2018 r.
Wszystkie informacje dotyczace biegu będą
zamieszczane na profilu grupy Fun&Run.
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Wójt i Rada Gminy w Czudcu
serdecznie zapraszają
wszystkich miłośników piłki nożnej
na VIII Samorządowy Turniej Halowej Piłki Nożnej,
który odbędzie się w dniu 14.04.2018 r.,
na sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum
im. Św. Kingi w Czudcu.
Rozpoczęcie o godz. 10:00.
W turnieju wezmą udział drużyny: Powiatu Strzyżowskiego,
Urzędu Gminy w Czudcu oraz OSP Czudec.
Serdecznie zapraszamy do kibicowania!

Szanowni Mieszkańcy,
Niniejszym informujemy, że firma Voice Net S.A. realizuje na terenie Gminy projekt mający na celu budowę sieci
światłowodowej. Sieć światłowodowa umożliwi dostarczenie do
gospodarstw domowych oraz instytucji w naszej Gminie usług
szerokopasmowych: internet, telewizja, telefon.
Aktualnie mieszkańców Gminy odwiedzają przedstawiciele z legitymacją Voice Net S.A., którzy zbierają zgody na instalację
w poszczególnych gospodarstwach domowych. Oczywiście
samo wyrażenie zgody nie oznacza zawarcia Umowy o świadczenie usług. Zgoda właściciela posesji jest konieczna do dokonania przyłącza, przez które mogą być w przyszłości świadczone
w/w usługi. Dzięki wyrażeniu zgody zostanie dokonane darmowe
przyłącze do budynku i można będzie skorzystać z usług szerokopasmowych: internet, telewizja, telefon w dowolnym czasie.
Zaznaczamy, że z wybudowanego przyłącza będzie mógł korzystać każdy operator, który
będzie miał chęć świadczyć usługi dla danego gospodarstwa domowego.
W sytuacji gdy ktoś nie wyrazi zgody, przyłącze będzie
mogło być wykonane w przyszłości, natomiast już za odpłatnością, wtedy cena wynosić może ok. 2200 zł.

Mieszkańcy są proszeni również o wypełnienie ankiet, które pozwolą na dostosowanie ofert do wymagań i potrzeb.
Zachęcajmy do wyrażania zgód na dokonanie przyłącza przez
wszystkich odwiedzanych mieszkańców.
Niniejsza inwestycja niesie ogromne korzyści dla Gminy
jak i wszystkich mieszkańców miejscowości gdzie realizowany
będzie projekt, dlatego ważnym jest, aby wszyscy mieszkańcy
wyrażali zgodę na przejście kabla światłowodowego wzdłuż dróg.
Wszystkim powinno zależeć na tym, aby rozpiętość sieci światłowodowej była w Gminie jak największa. Im bardziej rozbudowana
jest infrastruktura światłowodowa w danej Gminie, tym bardziej
zyskuje na atrakcyjności z punktu widzenia mieszkańców jak
i działających w niej przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów.
Zachęcajmy sąsiadów do wyrażania zgód ponieważ
w hipotetycznej sytuacji gdy jedna osoba odmówi wydania zgody na przejście kabla przez jej posesję, może to doprowadzić do
zablokowania całej inwestycji dla pozostałych zainteresowanych
mieszkańców.
Liczymy na to, że wspólnymi działaniami uda nam się zmniejszyć wykluczenie cyfrowe
w naszym regionie.
(Voice Net S.A)
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