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Kolejna promesa dla Gminy Czudec na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych !
5 kwietnia br. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła przedstawicielom
gmin i powiatów promesy wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku działania osuwisk
w latach 2010-2017. Z rezerwy celowej budżetu państwa do podkarpackich samorządów trafi ponad 50 mln zł. Dotacje otrzymane z budżetu państwa pozwolą na pokrycie 80% kosztów związanych z naprawą uszkodzonej infrastruktury. Pozostałe 20% zapewnią samorządy ze środków własnych.
Gmina Czudec po raz kolejny znalazła się w gronie gmin, którym Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał środki na ten cel.
Zgodnie promesą – Gmina otrzyma dotację w wysokości 320 tys. zł
z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy drogi w sołectwie Pstrągowa Wola
- dz. nr. ewid. 7624 w km. 0+340 - 1+140 (droga za p. Szeliga).
Ostateczny koszt przebudowy drogi zostanie ustalony w drodze przetargu.
(UG)
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Ogłoszenia

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Czudeckie,
27 kwietnia w Urzędzie Gminy w Czudcu odbyła się
XXXV sesja Rady Gminy. Na początku posiedzenia
Wójt Gminy poinformował radnych o rozstrzygnięciu
konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu - w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisku kierownika została
zatrudniona Pani Joanna Osetek. Wójt pogratulował
nowej Kierownik GOPS i życzył sukcesów oraz owocnej współpracy. Pani Joanna Osetek podziękowała za
ciepłe przyjęcie, a następnie przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz „Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej”.
Sprawozdania Kierownika GOPS zostały jednogłośnie
przyjęte przez Radę Gminy.
W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup
działek na własność Gminy Czudec w miejscowościach
Czudec i Wyżne,
- w sprawie przyjęcia „Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czudec na lata 20182022”.
- w sprawie podziału Gminy Czudec na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (zmiana
lokalu wyborczego zachodzi jedynie w sołectwie Pstrągowa Wola, gdzie głosowanie odbywać się będzie
w nowo wybudowanym budynku Strażnicy),
- w sprawie uchwalenia VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Czudec,
- w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Zabudowa Mieszkaniowa Jednorodzinna V” w miejscowości Przedmieście

- dwie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
w zakresie podjęcia zadań o wartości przekraczającej
granice ustalone corocznie przez radę gminy (dotyczą:
zmiany studium uwarunkowań oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czudec)
- uchwała wprowadzająca zmiany w budżecie.
W kolejnych punktach programu sesji - pracownik Urzędu
Gminy B. Kidacka - Milewska przestawiła sprawozdanie
z działalności OSP za 2017 r., a następnie Sekretarz
Gminy – A. Materna omówiła zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w roku 2017. Następny punkt obrad dotyczył utrzymania dróg w sezonie
zimowym. Na zakończenie sesji Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał i zadaniach Urzędu
w okresie od ostatniej sesji. Poinformował Radnych
Gminy m.in. o postępach prac przy budowie obwodnicy, remoncie linii kolejowej oraz budowie mostu. Poinformował również o przetargach na budowę przewiązki
pomiędzy budynkami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Czudcu oraz na wykonanie instalacji fotowoltaicznych
w obiektach komunalnych w ramach projektu „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” (panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane
na oczyszczalni ścieków, przy stacji ujęcia wody oraz na
budynkach Urzędu Gminy i Przedszkola Publicznego
w Czudcu). Przypomniał również o zbliżających się
obchodach 200-lecia Szkoły Podstawowej w Czudcu,
a także o przygotowaniach do uczczenia 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
XXXV sesję Rady Gminy zakończyło rozpatrzenie interpelacji radnych S. Szeli i W. Szeli dotyczącej kosztów prowadzenia Publicznego Żłobka w Czudcu.
Kolejna planowana sesja Rady Gminy odbędzie się
w czerwcu. 					
(UG)

Przypomnienie o obowiązku wymiany dowodów osobistych
Wójt Gminy Czudec przypomina
o obowiązku wymiany dowodów osobistych
z kończącym się terminem ważności.
Zgodnie z ustawą o dowodach osobistych
wniosek powinien być złożony co najmniej
30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego.
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Lokale wyborcze w Gminie Czudec

Podczas XXXV sesji w dniu 27 kwietnia br. Rada Gminy Czudec podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Czudec na
stałe obwody głosowania, ustaliła granice i numery obwodów oraz siedziby komisji wyborczych. Aktualny wykaz lokali
wyborczych przedstawia poniższa tabela:

Nowe zasady szacowania szkód łowieckich
01 kwietnia 2018 r. weszło w życie nowe Prawo łowieckie.
Ważną zmianą, szczególnie dla rolników, jest wyznaczenie
wójta gminy, jako organu odpowiedzialnego za szacowanie
szkód łowieckich. Do tej pory to koła łowieckie szacowały
straty, w myśl nowego prawa szacowaniem szkód łowieckich zajmą się zespoły składające się z przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy, a więc:
sołtysa wsi, przedstawiciela koła łowieckiego oraz właściciela gruntów rolnych, na których szkoda wystąpiła. Niestawiennictwo rolnika lub przedstawiciela koła łowieckiego nie
wstrzymuje dokonania oględzin.
Wniosek o szacowanie szkód rolnicy składają do wójta
gminy. Szacowanie składa się z dwóch etapów: oględzin
– dokonywanych w terminie do 7 dni od złożenia wniosku
i szacowania ostatecznego – przeprowadzanego przed planowaną sprzętem uprawą (przy czym rolnik zobowiązany
jest poinformować pisemnie na 7 dni przed terminem planowanej sprzętem uprawy). W razie niezadowolenia z wysokości odszkodowania, zarówno rolnikowi jak i kołu łowieckiemu, przysługuje możliwość odwołania do nadleśniczego
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
które wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. Nadleśniczy w celu rozpatrzenia odwołania dokonuje
oględzin lub szacowania ostatecznego w terminie 7 dni od
dnia otrzymania odwołania. Nadleśniczy ustala wysokość
odszkodowania w drodze decyzji i jest to decyzja ostateczna. Od decyzji nadleśniczego odwołać można się w terminie

3 m-cy wnosząc powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
Za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach
nie wchodzących w skład obwodów łowieckich odpowiada
Skarb Państwa, a szacowania dokonuje i odszkodowanie
wypłaca zarząd województwa.
Nowe przepisy prawa łowieckiego dają możliwość właścicielom i użytkownikom wieczystym do złożenia informacji
o zakazie polowania na swoich nieruchomościach. Informację taką składa się pisemnie, w formie oświadczenia,
przed starostą. Oświadczenie można cofnąć, również
w formie pisemnej, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu
łowieckiego roku gospodarczego, w którym zostało złożone
oświadczenie.
Za szkody powstałe na nieruchomościach, dla których właściciel złożył oświadczenie o zakazie polowania nie przysługuje odszkodowanie. 				
(UG)
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Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.04.2018 r. w Urzędzie Gminy w Czudcu odbyła się uroczystość odznaczenia „Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie”. Wójt Gminy Czudec, w imieniu Prezydenta RP dokonał odznaczenia
jubilatów. Byli to z miejscowości Wyżne: Państwo Aleksandra i Bolesław Oleszko oraz z miejscowości
Zaborów: Państwo Teresa i Antoni Dral.
Szanownym jubilatom składamy serdeczne życzenia na dalsze lata: zdrowia, radości i pomyślności. (UG)

Jak zgłosić dziecko do fundacji
i otrzymać 1 proc. podatku?
Sposobem na zdobycie pieniędzy na leczenie, terapię
i wspieranie rozwoju dziecka
jest zgłoszenie go do fundacji.
Tam zostanie dla niego założone specjalne subkonto,
na które wpływać będą pieniądze – można zaangażować bliskich, znajomych, rodzinę, współpracowników
czy sąsiadów, by wspomogli nas finansowo, wpłacając datki na konto fundacji lub też zadysponowali, by
1 procent podatku podczas rozliczenia rocznego został
przekazany na rzecz naszego dziecka.
Aby zgłosić dziecko do fundacji i założyć mu subkonto,
najlepiej jest napisać do wybranej fundacji list, w którym
zwracamy się o pomoc. W treści listu trzeba zawrzeć:
- prośbę o udostępnienie konta w celu gromadzenia funduszy na leczenie i rehabilitację dziecka (prośba powinna zawierać oryginalny podpis rodzica bądź prawnego
opiekuna dziecka, a także dokładny adres zwrotny),
- przedstawić problem/chorobę na jaką dziecko cierpi
4

(jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności, należy przesłać kopię tego dokumentu),
- opisać objawy tej choroby, koszty leczenia i rehabilitacji,
a także uzasadnić, dlaczego przekraczają one nasze
możliwości finansowe,
- do listu należy także dołączyć oryginalne zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę dziecka - może być
ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak
i lekarza pierwszego kontaktu.
Musimy także podać nasze dane - imię, nazwisko,
adres, numer telefonu, e-mail, a także dane dziecka imię, nazwisko i jego wiek. Do listu należy też dołączyć
zdjęcie dziecka i odręcznie napisane oświadczenie
o zarobkach, w którym podamy, jaką kwotą netto miesięcznie dysponuje rodzina.
Jeśli zdecydujemy się zgłosić dziecko do fundacji,
najlepiej poszukajmy w Internecie strony wybranej
przez nas fundacji - tam znajdziemy dokładne informacje o samej organizacji, komu pomaga, w jaki sposób
pozyskuje fundusze i jak przebiega refundacja np. leczenia i rehabilitacji dziecka. 		
(GOPS)

Twoja krew ratuje życie! Każda kropla jest cenna!

21 kwietnia br. na parkingu przy Kościele Parafialnym w Czudcu strażacy OSP Czudec przy współpracy
z RCKK w Rzeszowie oraz Fundacją DKMS zorganizowali akcję Honorowego
Krwiodawstwa i rejestracji potencjalnych dawców szpiku DKMS. W akcji wzięli udział nie tylko
mieszkańcy
Czudca,
ale
również
jednostki
OSP
z
okolicznych
miejscowości
(OSP Babica, OSP KSRG Godowa Dolna, OSP KSRG Konieczkowa, KSRG OSP Niebylec,
OSP KSRG Pstrągowa,
Ochotnicza, Straż Pożarna Strzyżów, OSP
Wyżne, OSP Zaborów i OSP Żarnowa).
Krew oddały 42 osoby natomiast baza
potencjalnych
dawców szpiku powiększyła się o 28 osób.
Gratulujemy organizatorom i zachęcamy do
udziału w akcji w przyszłym roku!
(UG)

VIII Samorządowy Turniej
Halowej Piłki Nożnej
14 kwietnia 2018 r. w budynku Gimnazjum w Czudcu odbył się Samorządowy Turniej Halowej Piłki Nożnej, w którym na zaproszenie Wójta Gminy Czudec Pana Stanisława Gierlaka udział wzięły
4 drużyny pracowników samorządowych. Turniej rozegrano w systemie ,,każdy z każdym’’. Zawody odbywały się
w dobrej, przyjaznej atmosferze, a rywalizacja sportowa
widoczna była do ostatniego gwizdka sędziego. Po trudnej i wyrównanej walce zwyciężyła drużyna OSP Czudec.
Na drugim miejscu uplasowała się drużyna gospodarzy
Urzędu Gminy Czudec, a trzecie miejsce zapewnili sobie reprezentanci samorządu powiatowego w Strzyżowie.
Na zakończenie Samorządowego Turnieju Halowej Piłki
Nożnej wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i okolicznościowe puchary. Po turnieju Wójt Gminy Czudec zaprosił
wszystkich uczestników do Ośrodka Kultury w Czudcu
na poczęstunek. 		
(UG)
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Akcja Żonkile
19 kwietnia 2018 roku przypadała 75. rocznica wybuchu
powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego
zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zorganizowało po raz
szósty akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. Ponad 1500
wolontariuszy wręczało na ulicach Warszawy papierowe
żonkile - symbol pamięci o powstaniu. Dlaczego żonkile?
Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni
dowódca ŻOB. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał
bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na
Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci
o powstaniu. Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej,
przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Czudcu również włączyła się w tą akcje. Z symbolicznym
papierowym żonkilem przypiętym do ubrania, w dn.
23.04.2018 uczniowie kl. VI SP i kl. II gimnazjum przybyli do budynku dawnej synagogi. Mieli tutaj możliwość
oglądnięcia pamiątek, pozostałych po zamieszkującej

przed wojną Czudec, ludności żydowskiej, zapoznania
się z publikacjami znajdującymi się w zbiorach biblioteki, a dotyczącymi Żydów, wysłuchania prelekcji na temat
ich kultury i zwyczajów. Dużym zainteresowaniem zwiedzających uczniów, cieszyły się judaika zgromadzone
w bibliotece. Dziękuję Pani bibliotekarce A. Soja za pomysł
i współpracę. 					
(GBP)

SCRAPBOOKING – WARSZTATY
W dniu 10 kwietnia 2018 r. w sali Ośrodka Kultury artystyczne z tym samym tematem przewodnim - „Scraw Czudcu odbyły się pierwsze warsztaty artystyczne pbooking”. Tego dnia zrealizowano różnorodne projekty
w technice scrapbookingu. Zajęcia poprowadziła Pani kartek okolicznościowych. Uczestniczki zajęć wykonały
Elżbieta Czarnik z Rzeszowa. Spotkanie przeznaczone piękne karty ślubne, urodzinowe oraz imieninowe. Do prac
było dla osób, które chciały rozpocząć swoją przygodę wykorzystano zachwycające dodatki dekoracyjnego papieze scrapbookingiem, ale nie wiedziały od czego zacząć. ru wycinane specjalnym wykrojnikiem, przestrzenne kwiaty
papierowe oraz foamiranowe, szablony wizerunku ślubnej
pary, aniołka oraz motywów kwiatowych. Zajęcia były formą
relaksu oraz miłego spędzenia wolnego czasu. Wszystkie
uczestniczki wyraziły chęć udziału w kolejnych edycjach
tego typu warsztatów. Więc na pewno będzie jeszcze wiele
ciekawych spotkań artystycznych i już dziś Ośrodek Kultury
w Czudcu zaprasza na sezon jesienno – zimowy.
Drogie Panie - do miłego zobaczenia:) 		
(OK)

Na warsztatach dowiedziały się czym jest scrapbooking
oraz jak zorganizować sobie warsztat pracy. Uczestniczki poznały technikę i narzędzia potrzebne do tworzenia dekoracji i ozdób tą metodą. W ramach warsztatów
dla uczestniczek przygotowano różnorodne materiały
i narzędzia. Podczas pierwszego spotkania uczestniczki
miały za zadanie udekorować notes – bazę, przeróżnymi
ozdobnymi papierami, mogły poznać i zastosować do ozdabiania technikę foamiran, dostępne były liczne dodatki jak:
wstążki, koronki, tasiemki atłasowe i szyfonowe, perełki
w płynie i w zwykłej postaci oraz pianka foamiran. Uczestniczki wspaniale poradziły sobie z wyznaczonym zadaniem.
Powstały piękne barwne notesy z przestrzenną dekoracją.
Natomiast 17 kwietnia 2018 r. odbyły się drugie warsztaty
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Światowy Dzień Książki
23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich. W naszej bibliotece też postanowiliśmy uczcić ten dzień. W dniu 19.04.2018 r. dzieci 4 ,5
i 6 letnie wybrały się do Biblioteki. Pani Halinka w bardzo ciekawy sposób wprowadziła dzieci w tajniki bibliotekarstwa, a później przeczytała dzieciom opowiadanie
Jennifer Berne „Kajtek, uważaj! Mały miłośnik książek
zakłada okulary”. Książeczka ta opowiada historię przesympatycznego mola książkowego - szpaczka Kajtka,
który zaczął nosić okulary, ponieważ był dalekowidzem,
a inne szpaki z niego drwiły i go przezywały. Dzieci
z wielkim zaciekawieniem słuchały opowieści pani, chętnie rozwiązywały zagadki o książce i bibliotece, obejrzały Oddział dla Dzieci i wystawkę ulubionych bajek. Na zakończenie spotkania wszystkie grupy przedszkolaków zrobiły
sobie zdjęcia ze szpakiem Kajtkiem.
								
(GBP)
„FIT Tydzień” z Ośrodkiem Kultury w Czudcu
W dniu 9 kwietnia 2018 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Czudcu rozpoczęto tydzień sportu pn.: „FIT Tydzień”.
W 5 dniowym programie znalazły się zajęcia Fitness oraz aerobox. Ponadto dla uczestników przygotowane zostało stoisko z suplementami diety,
degustacją fit produktów oraz konsultacje z trenerem zdrowego trybu życia. Niespodzianką były
losowania nagród dla uczestniczek. Zajęcia poprowadzili rewelacyjni instruktorzy: Pani Katarzyna
Strzępek, Pani Katarzyna Babicz oraz Pan Paweł
Szlachta. Mnóstwo pozytywnej energii, spalanie
niepotrzebnych kalorii, wiele radości ze spotkań to tylko kilka pozytywnych aspektów motywujących
do udziału w tego typu wydarzeniach. Dziękujemy
wszystkim uczestniczkom za bardzo liczny udział
w zajęciach.
(OK)
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