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Ogłoszenia

„Dobry start” - 300 zł wyprawki dla każdego ucznia
 Już niebawem rusza nowy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej – „Dobry start”, który zakłada wsparcie rodzin w ponoszeniu  
wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Jednorazowe świadczenie  
w wysokości 300 zł otrzyma każde uczące się dziecko. Świadczenie dobry start trafi do 
4 mln 600 tys. dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. rodzin. 
Warunki przyznawania świadczenia:
- świadczenie przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko (bez względu na dochody 
rodziców),
- świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia  
20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 
24 roku życia.
Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rzą-
dowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rzą-
dowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061), od 1 lipca 2018 r. będzie można składać 
wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyj-
nego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub 
przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świad-
czenia wychowawczego (500+).

Od 01.08.2018 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” przyjmowane będę  
w formie tradycyjnej (papierowej) w GOPS Czudec, ul. Starowiejska 1, II piętro.

Wnioski przyjmowane będą w terminie do 30 listopada br., a ustalenie prawa do świadczenia 
i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłaco-
ne najpóźniej do końca września.  Wszelkich informacji udziela Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Czudcu pod  nr tel.: 17 7172194.  
Zapraszamy do kontaktu. (GOPS)

KOLEJNY NUMER BIULETYNU UKAŻE SIĘ WE WRZEŚNIU
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Sprawozdanie z sesji Rady Gminy
W dniu 21 czerwca 2018 r. w Sali Widowiskowej Ośrodka 
Kultury w Czudcu odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady 
Gminy. Obrady miały szczególny charakter - z tytułu zakoń-
czenia roku szkolnego na sesję zostali zaproszeni ucznio-
wie, którzy wyróżnili się wyjątkowymi osiągnięciami w nauce 
bądź sporcie. Nagrodzonych zostało 43 uczniów uczęsz-
czających do szkół na terenie naszej gminy. Wójt wraz  
z Przewodniczącym Rady Gminy pogratulowali osiągnięć 
zarówno samym uczniom jak i nauczycielom oraz rodzicom 
nagrodzonych. Życzyli wszystkim dalszego zapału do na-
uki i zdobywania kolejnych sukcesów, a także spokojnego  
i bezpiecznego odpoczynku podczas wakacji.
W kolejnych punktach posiedzenia zostały przedstawione 
sprawozdania w zakresie rozwoju kultury fizycznej i turysty-
ki, promocji gminy oraz informacja o bieżących inwestycjach 
i remontach na terenie gminy.
Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał związanych  
z udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu re-
alizacji budżetu gminy za 2017 r.. Radni zapoznali się ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu, Skarbnik Gminy 
przedstawiła radnym pozytywne opinie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
odczytał opinię komisji oraz wniosek o udzielenie Wójtowi 
Gminy absolutorium. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę  
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego  za rok 2017 oraz 
uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium (dwóch radnych 
nie brało udziału w głosowaniu). Wójt podziękował wszystkim  
i dodał, że wykonanie budżetu było możliwe m.in. dzięki do-
brej współpracy radnych z organem wykonawczym. Następ-

nie Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnych punk-
tów obrad, które dotyczyły podjęcia następujących uchwał:
- w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gmi-
ny Czudec,
- w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Publicznego 
Żłobka w Czudcu, (wprowadzona zmiana dotyczy terminu 
rozpoczęcia działalności żłobka - od 1 lipca rozpoczną się 
prace organizacyjne i przygotowawcze, natomiast działal-
ność statutowa w żłobku - od 1 września),
- w sprawie zmiany uchwały dot. zapewnienia wspólnej  
obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organiza-
cyjnej dla gminnych jednostek oświatowych (zmiana doty-
czy włączenia do ZEAS’u nowych zadań związanych z ob-
sługą żłobka),
- w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według wła-
ściwości,
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podję-
cia zadania o wartości przekraczającej granicę ustaloną  
corocznie przez radę gminy – uchwała dotyczy zadania 
związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Zaborów, Wyżne i Przedmieście Czudeckie (Wólka).
- uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale  
Budżetowej Gminy Czudec.
Na zakończenie  obrad  Wójt Gminy przedstawił sprawoz-
danie z wykonania uchwał podjętych przez Radę na sesji  
w kwietniu br. oraz zadań realizowanych w Urzędzie w okre-
sie pomiędzy sesjami. W sprawach różnych radni rozpatrzyli 
pisma od mieszkańców gminy, które wpłynęły do biura rady 
w terminie od ostatniej sesji. Kolejna Sesja Rady Gminy pla-
nowana jest na sierpień br.          (UG)

Miło nam poinformować, że na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Zespół Szkól im. Jana Pawła II w Babicy został 
uhonorowany szczególną nagrodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Wojewody Podkarpackiego i uzyskał tytuł „Szkoły 
przyjaznej utalentowanym uczniom”. Tytuł ten przyznawany jest szkołom osiągającym sukcesy w konkursach przedmio-
towych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych. Dyrektor, nauczyciele oraz 
uczniowie serdecznie dziękują za otrzymane wyróżnienie.              (ZS w Babicy)

Nagroda Kuratora Oświaty dla ZS w Babicy
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W budżecie gminy Czudec na 2018 r. zosta-
ły zaplanowane środki na realizację zadań 
gminy w tym inwestycyjnych i remontowych. 
Poniżej przedstawiamy krótki opis poszcze-
gólnych projektów wg stanu na koniec pierw-
szego półrocza:

Inwestycje liniowe
1. Projekt podłączenia studni S5 i S6 do Stacji 
Uzdatniania Wody w Nowej Wsi - projekt realizo-
wany przez firmę przez: PUPH EKA mgr inż. Elżbieta Gut-
kowska-Kwiek. Ze względu na problemy z uzgodnieniem 
przebiegu trasy termin realizacji zadania został przedłużony 
do końca listopada. Obecnie oczekujemy na wydanie decy-
zji inwestycji celu publicznego. Koszt projektu: 59.999,40 zł..
2. Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach: 
Czudec: ul. Ceramiczna, Leśniczówka, Nowa Wieś, Pstrą-
gowa „Budzisz” k/Szkoły Podstawowej, „Bania”, Zaborów 
(do końca), Wyżne „Rzeki”, Babica „Działy” oraz projekt 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 
Nowa Wieś i Zaborów (do końca). Projekty są realizowa-
ne przez firmę Geokart z Rzeszowa. W kwietniu br. zostały 
wydane pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w miej-
scowościach Czudec (ul. Ceramiczna i Leśna), Pstrągowa 
„Budzisz” k/Szkoły Podstawowej, „Bania”, Wyżne „Rzeki”, 
Babica „Działy” natomiast dla pozostałych sieci została 
wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ze 
względu na tereny osuwiskowe konieczne było dodatkowe 
opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Obec-
nie wykonywane są operaty wodnoprawne oraz trwa uzgad-
nianie map do celów projektowych w ZUDP. W miejscowo-
ściach Zaborów i Nowa Wieś wodociąg projektowany jest 
łącznie z kanalizacją. Termin realizacji zadania: 30.11.2018 
r., łączny koszt projektu: 381.220,87 zł brutto. 
3. Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach: 
Pstrągowa „Budzisz”, Wyżne, Zaborów, Czudec ul. Okopo-
wa i Warzywna oraz projekt sieci kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowościach: Przedmieście Czudeckie 
„Wola”, Wyżne „Przylasek”, Czudec ul. Na Stawki - projekty 
opracowywane są również przez firmę Geokart  z Rzeszo-
wa. Dla w/w zakresów prac zostały uzgodnione z właści-
cielami działek trasy przebiegu sieci. Obecnie oczekujemy 
na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
inwestycji. Termin realizacji zadania: 30.05.2018 r., koszt 
projektu: 349.996,50 zł.

Budowa i remonty mienia gminnego
1. Przebudowa ul. Słonecznej w miejscowości 
Czudec i Przedmieście Czudeckie polegająca 
na budowie chodnika lewostronnego oraz 
szczelnego systemu odwodnienia (etap I) - 
prace budowlane zostały wykonane przez firmę SołonRes  
z Rzeszowa. Zakres obejmował budowę chodnika od ul. Po-

tokowej do ul. Wąwóz. Koszt projektu: 106.789,95 zł.
2. Wykonanie przewiązki pomiędzy budynka-
mi gimnazjum i SP w Czudcu - prace budowlane 
wykonuje firma  NIGRA Sp. z o.o. z Odrzykonia,  termin re-
alizacji zadania: 14.07.2018 r., koszt projektu: 336.646,79zł.
3. Wykonanie żłobka w budynku SP w Czudcu 
- w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonaw-
cę: firma NIGRA Sp. z o.o. z Odrzykonia. Termin realizacji 
zadania: 16.07.2018 r., koszt: 349.996,50 zł.. W kwietniu br. 
został wykonany przez firmę INTERTORG z Sanoka plac 
zabaw na potrzeby żłobka za kwotę 70.000,00 zł.
4.  Wykonanie projektu oświetlenia na terenie 
gminy Czudec - Czudec ul. Przemysłowa -  Przed-
mieście Czudeckie, Zaborów Łopuszka - Nowa Wieś oraz 
Przedmieście Czudeckie. Odbyły się przetargi na wykona-
nie odcinków oświetlenia na terenie Gminy. Najkorzystniej-
sza oferta została złożona przez firmę F.H.U. ALMAX Aneta 
Liwosz z Świerzowa Polskiego za łączna kwotę 32.718,00 
zł.. Termin wykonania projektu: 07.12.2018 r..
5. Wykonanie 2 odcinków oświetlenia dro-
gowego na terenie Gminy Czudec w miejscowo-
ściach: Czudec - łącznik ul. Strumykowej i ul. Leśnej oraz 
Babica Serpentyny. Ustalono przebieg tras oświetlenia. 
Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia 
przetargu. Przetarg zostanie ogłoszony w lipcu.
6. Opracowanie projektu Centrum bezpie-
czeństwa, kultury i integracji społecznej  
w miejscowości Czudec. Projekt został wykonany 
w 80%. Z powodu odwołania się mieszkańca od decyzji  
lokalizacji inwestycji celu publicznego nie można dokończyć 
projektu do momentu zakończenia postępowania odwoław-
czego prowadzonego przez SKO w Rzeszowie. Koszt opra-
cowania:  49.200,00 zł..
7.  Opracowanie projektu rewitalizacji Rynku  
w Czudcu – dokończenie projektu uzależnione jest od 
rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego. Do chwi-
li obecnej na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 
70.110,00 zł.
8.  Remont klatki schodowej w budynku Domu 
Ludowego w Pstrągowej - prace remontowe zo-
stały wykonane przez firmę KRIS-BUD z Gbiska za kwotę 
21.000,00 zł..
9.    Remont toalet w budynku Domu Ludowego  
w Wyżnem - prace zostały wykonane w I kwartale bieżą-
cego roku. Koszt remontu 5.000,00 zł..
10. Wykonanie piwniczek cmentarnych –  
w przeprowadzonym postępowaniu o wartości szacunkowej 
nie przekraczającej 30 tyś. euro wybrano do realizacji zamó-
wienia najkorzystniejszą ofertę za kwotę 15.000,00 zł brutto. 
Termin realizacji zadania: 31.08.2018 r.. Zakres prac obej-
muje wykonanie siedmiu piwniczek podwójnych za kwotę 
1.800 zł oraz potrójnej za kwotę 2.400 zł..

Inwestycje w Gminie Czudec
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11.   Wykonanie alejek cmentarnych na cmen-
tarzu w Czudcu i Pstrągowej - do realizacji zada-
nia została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez: 
Pana Dariusza Stawarza za kwotę 34.986,00 zł brutto. 
Termin realizacji: 31.08.2018 r.. Do wykonania alejek zosta-
nie wykorzystana kostka brukowa pozyskana przez gminę  
z rozbiórki chodnika przy remontowanej drodze wojewódz-
kiej (Czudec-Babica).
12.  Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podsta-
wowej w Zaborowie – w pierwszym kwartale 2018 
roku ogłoszony został przetarg na wykonanie projektu, naj-
korzystniejszą ofertę złożył Pan Łukasz Padykuła z Wadowic 
Górnych z kwotę 12.950,00 zł. W dniu 05.06.2018 uzyskano 
pozwolenie na budowę. Obecnie trwają prace przygotowaw-
cze do przeprowadzenia przebudowy szkoły.  
13. Budowa placów zabaw przy OSP Wyżnem 
oraz w Czudcu (przy stadionie). W maju zosta-
ły złożone wnioski o dofinansowanie budowy placów zabaw  
w ramach programu OSA. Początkiem czerwca uzyskano infor-
mację o przyznaniu środków finansowych - obecnie przygotowy-
wana jest dokumentacja do ogłoszenie przetargu. Termin reali-
zacji zadań: 31.08.2018 r. Planowany koszt- ok. 300.000,00 zł..
14. Wymiana kotła CO na energooszczędny  
w budynku ZS w Pstrągowej - planowana jest wymiana 
kotła w okresie wakacyjnym, obecnie przygotowywana jest doku-
mentacja do ogłoszenia przetargu. Planowany koszt: 118.000,00 
zł, termin wykonania: 31.08.2018 r..
15. Remont boiska w ZS w Babicy - remont nawierzchni 
boiska sportowego przy ZS w Babicy został wykonany za cenę: 
25.461,00 zł..

Budowa i remonty dróg:
1. Modernizacja dróg rolniczych – w roku bieżącym 
modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych obejmuje 3 
zadania:
- Przedmieście Czudeckie: dz. o nr ewid. 559 – odcinek  
o dł. 400 m.b. o nawierzchni asfaltowej, 
- Wyżne: dz. o nr ewid. 1281/2, 1267/2, 1268/1, 1269/2, 1271/1 
– odcinek o dł. 300 m.b. o nawierzchni asfaltowej (kontynuacja 
robót z poprzednich lat),
- Nowa Wieś: dz. o nr ew. 1567 - odcinek o dł. 810 m.b. 
o nawierzchni z kruszywa łamanego (kontynuacja robót  
z poprzednich lat). Udział Gminy Czudec w powyższej 
inwestycji wyniesie  ok 20 tys. zł (20% wartości zadania).
2. Remonty dróg gminnych - przetarg na zada-
nie pn.: „Remont i modernizacja dróg na terenie Gminy 
Czudec w 2018 roku” wygrała firma  MPDiM Sp. z o.o. 
z Rzeszowa. Prace obejmą ok. 6,9 kmb dróg o całko-
witej powierzchni ok. 19,8 tys. m2 (łącznie z parkingiem  
w Zaborowie). Koszt inwestycji - 816 tys. zł brutto. Zapla-
nowane prace polegają na wyrównaniu korony drogi, ścięciu 
poboczy i przygotowaniu podbudowy i położeniu nawierzchni 
asfaltowej. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania prac to 
31.08.2018 r.
3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 20 
kwietnia  br. Gmina Czudec otrzymała z budżetu państwa  
promesę w wysokości 320 tys. zł na zadanie pn.: „Prze-
budowa drogi Pstrągowa (na dz. o nr ew. 7624) w km  
0+340 - 1+140 w miejscowości Pstrągowa”. 
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Przedsię-
biorstwo Drogowo - Mostowe S.A. Dębicy. 
Cena ofertowa  wykonania zadania to 299.773,44 zł brutto. 
Umowa została podpisana 30 maja. Termin zakończenia prac jest 
ustalony na 10 sierpnia br.             (UG)

 „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”
Informujemy, że na stronie rof.org.pl zostały opublikowane:

zestawienie z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla 
Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”
Lista podstawowa – lista mieszkańców, którzy przeszli pozytywnie weryfikację na podstawie kryteriów for-
malno – prawnych i uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji 
Lista rezerwowa – lista mieszkańców, którzy ze względu na przyznaną liczbę punktów oraz ograniczenie  
wynikające  z limitu instalacji w projekcie nie zostali ujęci na Liście podstawowej.
Lista wniosków, które nie zakwalifikowały się do projektu.

Zaineresowanych zapraszamy na stronę stowarzyszenia, gdzie można zapoznać się ze szczegółami w/w informacji. (UG)

Urząd Gminy Czudec informuje, że w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 988 w miejscowości Przedmieście 
Czudeckie tj. od budynku „Stowarzyszenia Emaus” do zjazdu na ulicę Szarych Szeregów, na odcinku objętym budową 
nie będą odbierane worki z odpadami spod posesji, ponieważ samochody odbierające odpady nie mogą się tam zatrzy-
mywać i utrudniać ruchu.
Prosimy o wystawianie worków w miejscach poza terenem przebudowy.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.                     (UG)

Ogłoszenie
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Stało się tradycją, iż w miesiącu czerwcu organizowane są 
obchody Dni Ziemi Czudeckiej. W tym roku przygotowano 
dla mieszkańców Gminy Czudec 3 dniowe uroczystości. 
Już w piątkowy wieczór odbyło się ognisko integracyjne 
dla szkolnych organizacji mundurowych z Rzeszowa oraz 
dzieci i młodzieży z Czudca. Podczas wieczornego spotka-
nia były prezentacje poszczególnych grup, wspólne śpiewy  
i zabawy. Było również patriotycznie za sprawą wygłoszonej 
gawędy przez Pana Mateusza Wernera z Urzędu Marszał-
kowskiego Woj. Podkarpackiego zatytułowanej „Młodzi dla 
Niepodległej”. Głos zabrali również zaproszeni goście m.in. 
Pani Izabela Pyra – dyrektor PCEN oraz ks. Antoni Kocoł 
– proboszcz parafii Czudec. Na spotkaniu nie zabrakło na-
uczycieli, opiekunów ze Szkoły Podstawowej z Czudca oraz 
księży wikariuszy posługujących w parafii Czudec. Wieczór 
upłynął uczestnikom bardzo radośnie, a zabawy trwały do 
późnych godzin wieczornych. 

W sobotę już od godzin rannych trwały przygotowania kolej-
nych atrakcji. Wspólnie z PCEN Ośrodek Kultury w Czudcu 
zorganizował Bieg dla Niepodległej. O godzinie 10:00 wy-
ruszyli w trasę zawodnicy biegu na dystansie 11 km oraz 
marszu Nordic Walking na odcinku 5 km. Zaraz potem wy-
startowały dzieci i młodzież na dystansie 2000 m. Wszyscy 
uczestnicy pokazali imponującą kondycję sportową i z do-
brymi wynikami czasowymi wrócili na metę gdzie czekały na 
nich medale pamiątkowe. Po zakończonym biegu zwycię-
scy zostali obdarowani dyplomami, medalami i pucharami. 
Uroczystej dekoracji i wręczenia nagród dokonali: Dyrektor 
PCEN z Rzeszowa, Wójt Gminy Czudec, Zastępca Wójta 
oraz Dyrektor Ośrodka Kultury w Czudcu. 

Tak duże przedsięwzięcie wymagało ogromnej pracy wie-
lu zaangażowanych osób. Pracownicy PCEN, OENIPAS, 
Ośrodka Kultury w Czudcu, OSP z terenu Gminy Czudec 
oraz funkcjonariusze Policji dołożyli wszelkich starań, aby 
zaplanowany bieg odbył się sprawnie oraz bezpiecznie. 

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i zapraszamy za rok. 
W dalszej części programu na stadionie sportowym o godz. 
12:00 rozpoczął się piknik piłkarski dedykowany dla dziecię-
cych drużyn. Do udziału w rozgrywkach zostały zaproszone 
Akademie Piłkarskie z Wesołej, Niechobrza, Lubeni, Czudca 
oraz Stali Rzeszów. Głównym organizatorem tego Turnieju 
była Akademia Piłkarska Czarni Czudec, a także firma Qu-
ick Logistics, która również była sponsorem licznych atrak-
cji dla dzieci w tym dniu. Taka sportowa akcja wśród dzieci 
jest niezwykle ważna. Tutaj nie liczyły się zdobyte gole, ale 
promocja aktywnego spędzania wolnego czasu na świe-
żym powietrzu, jak również krzewienie sportu wśród dzieci  
i młodzieży. 

Dni Ziemi Czudeckiej
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Zwieńczeniem obchodów Dni Ziemi Czudeckiej była 
niedzielna impreza plenerowa. W godzinach 15-17 od-
był się integracyjny turniej sportowo - rekreacyjny dla 
drużyn z sołectw Gminy Czudec. Niezawodni sołty-
si przybyli wraz z zawodnikami na stadion, aby wspól-
nie wziąć udział w sportowych zmaganiach. Wszyscy 
uczestnicy wykazali się dużym sprytem i zręcznością  
w przygotowanych konkurencjach.

Nad poprawnym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie, 
a byli to członkowie LKS Czarni Czudec. W końcowej punk-
tacji trzecie miejsce zdobyła drużyna z sołectwa Wyżne, tuż 
przed nimi była ekipa z Nowej Wsi, natomiast pierwsze miej-
sce wywalczyli zawodnicy z Babicy. Wszystkim drużynom 
wręczono dyplomy oraz puchary, a zdobywcy 1, 2 i 3 miejsca  
otrzymali dodatkowo okolicznościowe medale. W tym dniu 
na stadion sportowy przybyło wielu mieszkańców Gminy 
Czudec, były dzieci, młodzież oraz dorośli, z tej okazji wyko-
nano zgromadzonym pamiątkowe zdjęcie z drona. Zamysłem 
organizatorów było, aby fotografię umieścić w kapsule czasu, 
która zostanie wmurowana w kamień upamiętniający setną 
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Wmuro-
wanie kapsuły przewidziano w Rynku w Czudcu w dniu 11 
listopada 2018 r. W dalszej części imprezy na scenie zapre-
zentowano show fizyczno – chemiczne czyli program edu-
kacyjny dla dzieci pt. „ Mądry Dzieciak”. Bardzo pomysłowe,  
a niejednokrotnie zaskakujące treści naukowe zostały przy-
bliżone zainteresowanym. Doświadczenia i eksperymenty, 
zamrażanie kwiatów, doświadczenia z ciekłym azotem, wy-
strzałowe rakiety to tylko niektóre ciekawostki przygotowa-
ne w szczególności dla małych widzów. 

Natomiast dla nieco starszej grupy widzów i słuchaczy  za-
proponowano energetyczny, hard rockowy występ zespołu 
Steel Velvet ze Strzyżowa. 

Odmienne brzmienie kolejnego zespołu, a tym samym 
gwiazdy wieczoru skupiło ogrom fanów muzyki disco polo. 
Do Czudca zawitał zespół CamaSutra. Formację stworzyli: 
trzy  kobiety oraz DJ Mattyou. Liderką zespołu jest woka-
listka Małgorzata Główka. Zespół tworzy, melodyjne utwo-
ry, które z łatwością wpadają w ucho i na długo pozostają  
w pamięci. Lekkie brzmienia i ciekawe teksty sprawiły, że ich 
piosenki „ Tego Chcesz”,  „Porwij Mnie”  „Jesteś Ideałem”, 
„Do Nieba Bram”, odniosły niemały sukces, a jak się okaza-
ło publiczność je znała i śpiewała razem z wokalistką. 
Na zakończenie miłym gestem dla fanów  były wspólne pa-
miątkowe zdjęcia. 
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Kolejna zmiana na scenie i kolejny gość niedzielnej impre-
zy to DJ Salis, który przygotował również pokaz laserowy. 
Podczas występu usłyszeć można było najnowsze radio-
we przeboje oraz powspominać starsze klubowe szlagiery 
mixowane przez mistrza Polski Djów. 

Oprócz scenicznych występów dla przybyłych przy-
gotowano liczne atrakcje. Były darmowe stoiska re-
kreacyjne dla dzieci, gastronomia, a w tym oczywiście 
ciepłe posiłki, wata cukrowa, popcorn, lody, napoje chło-
dzące. Oprócz tego na stadionie przygotowano kramy  
z zabawkami, oraz piękne stoiska artystów. 

Swoje prace artystyczne zaprezentowali: Pani Anita Bloch 
z unikatową i wyjątkową ceramiką, Pani Anna Jodłowska  
`z barwnym i pięknym malarstwem, Pani Monika Korab  
z pomysłowymi małymi dziełami wykonanymi w technice 
decoupage, Pani Grażyna Stefanik z artykułami dekoracyj-
nymi, Pani Iwona Pilch z biżuterią, Pan Bogusław Czarnik  
z pracami w technice rysunku i malarstwa oraz Pan Bogdan 
Gwiszcz ze smakowitymi wyrobami pszczelarskimi. 
Był również namiot z kosmetykami firmy AVON, oraz sto-
isko z suplementami diety prezentowane przez instruktorkę 
fitnessu. Dodatkowo można było obejrzeć różnorodne mo-
tocykle, a tuż obok prezentowano Konie Policyjne. Wzdłuż 
trybun odbywały się przejażdżki kucykiem, z których mogły 
skorzystać chętne dzieci. Nie małą atrakcją była darmowa 
foto budka oraz namiot z warsztatami eksperymentalny-
mi dla dzieci. Rozbudowana forma obchodów Dni Ziemi 
Czudeckiej  imprezy wymagała wysiłku wielu osób. Jak 
zwykle zaangażowali się druhowie z OSP z terenu Gminy 
Czudec, którzy poświęcili mnóstwo czasu w przygotowanie 
wydarzeń, a dbali m.in. o bezpieczeństwo i porządek. Czarni 
Czudec również jako współorganizatorzy dołożyli wszelkich 
starań aby od strony sportowej dopracować każdy szczegół. 
Zaangażowani byli także funkcjonariusze policji, służba me-
dyczna i ochrona. Ośrodek Kultury w Czudcu jako główny 
organizator dziękuje wszystkim sponsorom dzięki którym, 
dzieci mogły bezpłatnie skorzystać z licznych atrakcji. Do 
listy sponsorów dołączyło również Starostwo Powiatowe  
w Strzyżowie, któremu także dziękujemy. Mieszkańcom 
Gminy Czudec oraz wszystkim przybyłym na imprezy dzię-
kujemy za udział i wspólnie spędzony czas, bo to dzięki Wam 
drodzy Państwo tworzy się wyjątkowy klimat każdego wyda-
rzenia. A ponieważ dla dzieci zbliżają się wakacje życzymy 
im bezpiecznych, miłych chwil odpoczynku oraz radości  
z letniej pogody.                        (OK)



W ramach Projektu „Nauka dla ciebie”, realizowanego 
przez Centrum Nauki Kopernik wraz z Ministerstwem Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, Szkoła Podstawowa im. kard. Ste-
fana Wyszyńskiego w Czudcu, gościła naukowców z Cen-
trum Nauki Kopernika w Warszawie wraz z mobilnym plane-
tarium. Mobilne planetarium, podróżujące Planetobusem, to 
duży namiot z dachem w kształcie kopuły o  średnicy 5 metrów. 
W środku zmieści się 30 – 35 osób. Na półokrągłym „suficie” 
widzowie mogą oglądać pokazy astronomiczne, prowadzo-
ne na żywo przez edukatorów z Kopernika. W jasny dzień 
mogą zobaczyć niebo pełne gwiazd, poznać najciekaw-
sze konstelacje, układy planet i inne obiekty astronomicz-
ne. Odwiedzają także Międzynarodową Stację Kosmiczną  
i dowiadują się, co na niej robią astronauci. 
W dniach 18 – 19 czerwca 2018 r. pojawił się w Szkole 
Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu. 
W pokazach uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół pod-
stawowych z Gminy Czudec oraz wychowankowie Publicz-
nego Przedszkola w Czudcu. Każda osoba uczestnicząca 
w pokazie otrzymała „Poradnik młodego naukowca” pełen 
astronomicznych ciekawostek, informacji o gwiazdach  
i planetach oraz eksperymentów, które można samodzielnie 
wykonać w domu.
Za pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia składamy 
serdeczne podziękowania Panu Tomaszowi Pasternak.  
                     (SP Czudec)

PLANETOBUS
w Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego  w Czudcu
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„Rzepka”
„Teatrzyk rodziców” z Publicznego Przedszkola w Czudcu

Już po raz trzeci rodzice przedszkolaków - starszaków  
z grupy 4 przygotowali przedstawienie będące częścią ob-
chodów „Dnia Dziecka”. Scenariusz i scenografia były inspi-
rowane znanym wierszem Juliana Tuwima „Rzepka”. Rodzi-
ce okazali się doskonałymi aktorami, w bardzo profesjonalny, 
a zarazem przystępny naj-
młodszemu odbiorcy spo-
sób ukazali losy tytułowej 
rzepki. Na uwagę zasługuje 
nowoczesna aranżacja oraz 
idealnie dobrana muzyka.  
Widownia była zachwycona 
o czym świadczyły grom-
kie brawa oraz uśmiech na 
twarzach małych widzów. 
Wysiłek oraz kilkutygodnio-
we próby pod okiem reżyser 
– wicedyrektor mgr Justyny 
Kasprowicz oraz wy-
chowawców grupy 4, 
mgr Agaty Kamińskiej   

i mgr Anny Daszykowskiej zaowocowały niesamowi-
tym spektaklem, który na długo pozostanie we wspo-
mnieniach wszystkich dzieci. Występ ten okazał się 
najwspanialszym prezentem z okazji „Dnia Dziecka”.  
                        (PP Czudec) 



W tym roku po raz kolejny wspólnie z biblioteką szkolną 
przygotowaliśmy AKCJĘ NOC BIBLIOTEK pod hasłem 
RZECZPOSPOCZYTA na wesoło. Inauguracja tegorocz-
nej edycji odbyła się od przywitania przybyłych gości ze 
Środowiskowego Domu Samopomocy i uczniów Szkoły 
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi.  
W pierwszej części spotkania uczestnicy zagrali w grę plan-
szową pod nazwą „Noc Bibliotek 2018-Wyzwania!” specjal-
nie wykonaną na tę okazję przez uczniów klasy siódmej. 
Zabawa była przednia, aż żal było kończyć! Jednak czekały 
następne atrakcje. Zgodnie z naszym hasłem odbyło się 
uroczyste odczytanie utworów o żartobliwej treści. Każdy  
z uczestników zainscenizował znakomicie! Na zakończenie 
imprezy ku wytchnieniu wspólnie oglądano film „Tarapaty”  
w reżyserii Marty Karwowskiej.

Bardzo dziękujemy uczniom i gościom z ŚDS oraz Biblio-
tekarce Dominice Stec za udział w organizowanej nocy.   
(GBP)

NOC BIBLIOTEK 2018 w GBP w Nowej Wsi
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IV edycja ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” odbyła się 
w naszej bibliotece we współpracy ze szkolną biblioteką 
w piątek 8 czerwca 2018 r. i obfitowała w moc atrakcji. 
Tradycyjnie rozpoczęła się barwnym korowodem postaci 
spod Szkoły Podstawowej w Czudcu do Gminnej Biblio-
teki. Bibliotekarze powitali przybyłych głośnym czytaniem 
o początkach państwa polskiego -  Podaniem o Lechu  
i o pierwszym władcy Polski  - Mieszku I, ponieważ tego-
roczna akcja Nocy związana jest ze 100-leciem Odzyska-
nia Niepodległości i pod hasłem „RzeczpospoCzyta”. Dzie-
ci miały możliwość obejrzeć mapę Polski dawniej i dziś, 
wspólnie przedstawić wiersz Wł. Bełzy „Katechizm polskie-
go dziecka”. W wieczornym programie znalazły się także 
zabawy i zagadki związane z historią, geografią, godłem, 
hymnem i flagą polską. Uczestnicy Nocy chętnie brali udział 
w rozwiązywaniu tych zagadek, w nagrodę otrzymując eks-
librisy-naklejki i zakładki RzeczpospoCzyta. Na zakończe-
nie wspólnej zabawy można było obejrzeć film przygodowy 
„Tarapaty” w reżyserii Marty Karwowskiej i uczestniczyć  
w małej uczcie królewskiej.
Dziękujemy przedszkolakom, dzieciom klas drugich i trze-
cich  SP w  Czudcu,  oraz  drogim  nauczycielom  paniom:

RzeczpospoCzyta, czyli Noc Bibliotek 2018

Danucie Choma, Justynie Gątarskiej i Szanownej Bibliote-
karce Andrzei Soja za udział w organizowanej Nocy.
Relację z wydarzenia można obejrzeć na stronie Telewizji 
Internetowej http://itvpoludnie.pl/wiadomosci/Noc-bibliotek
-w-Czudcu,4992/                    (GBP)
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Anna Oliwińska – Wacko laureatką I miejsca konkursu 
„Na 100-lecie niepodległości - Modlitwa za Ojczyznę”.

W konkursie pt. „Na 100-lecie niepodległości - Modlitwa za 
Ojczyznę”  zorganizowanym przez Tygodnik Katolicki Nie-
dziela pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrze-
ja Dudy 1-sze miejsce w kategorii „Dorośli” zdobyła Pani 
Anna Oliwińska - Wacko. Wiersz naszej, czudeckiej poetki 
pt. „Psalm polski” Jury uznało za najlepszy spośród niemal 
dwóch tysięcy zgłoszonych prac konkursowych w tym 317  
w kategorii „Dorośli”. Więcej o konkursie w gazecie „Nie-
dziela” i na stronie: http://www.niedziela.pl/artykul/137376/
nd/By-modlitwa-za-Ojczyzne-byla-jak-chleb

13 czerwca br. podczas uroczystego spotkania z Pierwszą 
Damą Agatą Kornhauser – Duda Pani Anna Oliwińska - 
Wacko zaprezentowała swój wiersz w Sali Kolumnowej Pa-
łacu Prezydenckiego. 
Pani Anna Oliwińska-Wacko jest absolwentką filologii pol-
skiej WSP w Rzeszowie, nauczycielką języka polskiego 
w szkole Podstawowej w Czudcu, poetką i regionalistką,  
a także  redaktor naczelną „Kwartalnika Czudeckiego”. Od 
lat angażuje się w życie kulturalne środowiska, jest inicja-
torką i organizatorką wielu przedsięwzięć kulturalnych oraz 

patriotycznych na terenie gminy Czudec, a także autorką 
scenariuszy i reżyserką inscenizacji prezentowanych spo-
łeczności lokalnej. Jest autorką wielu artykułów publikowa-
nych na łamach pism: „Kwartalnik Edukacyjny”, „Fraza”, 
„Niedziela Diecezji Rzeszowskiej”, „Źródło”, „Dziennik Pol-
ski”, „Kurier Galicyjski”. Jest również autorką tomików wier-
szy: „Codzienność” (1999 r.), „Taki los” (2000 r.), „Słowa dla 
Matki” (2007 r.), „Zamyślenia” (2017 r.) oraz współautorką 
książek „Czudec - dziedzictwo wiary” (2002 r.), „Matka Boża 
Łaskawa Pani Czudeckiej Ziemi” (2005) r.) oraz „Dzieje 
Czudca, tom I” (2010 r.), a także albumu „Sanktuarium Mat-
ki Bożej Łaskawej – Królowej Różańca Świętego w Czudcu” 
(2017). Tomik „Zamyślenia”.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów! 

(UG)

8 czerwca br. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Samo-
rządu Terytorialnego. Tegoroczne obchody, organizowane 
przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów 
Terytorialnych, rozpoczęły się w Kościele Farnym  
w Rzeszowie Mszą Św. w intencjach podkarpackich 
samorządów, a następnie przedstawiciele samorzą-
dów, w uroczystym pochodzie, przemaszerowali uli-
cami Rzeszowa do sali widowiskowej Wojewódzkiego 
Domu Kultury niosąc herby, flagi, insygnia i sztandary 
poszczególnych samorządów. Podczas uroczystości 
wręczone zostały Honorowe Odznaki PSST, które  
z rąk Przewodniczącego Zarządu PSST - Władysła-
wa Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego 
oraz Zygmunta Cholewińskiego - Honorowego Prze-
wodniczących PSST otrzymali nagrodzeni samorzą-
dowcy. Wśród wyróżnionych znalazł się również Wójt 
Gminy Czudec - Stanisław Gierlak, który otrzymał 
Srebrną Odznakę Honorową PSST jako wyróżnienie 

i podziękowanie za zasługi dla samorządu terytorialnego na 
poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.      (UG)

Dzień Samorządu Terytorialnego 2018
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Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Czudcu otrzymała certyfikat szkoły Młodych Patrio-
tów. Aby otrzymać tak ważny dla nas certyfikat przy-
stąpiliśmy w październiku 2017 roku do V edycji ogól-
nopolskiego konkursu „Szkoła Młodych Patriotów”, 
organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego  
w Warszawie, w ramach, którego od października 2017 r. 
do kwietnia 2018 r. realizowaliśmy zadania konkursowe.  
Zostały przeprowadzone konwersatoria pt: „Patriotyzm na co 
dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Uczniowie przy-
gotowywali klasowe plakaty związane z 100. rocznicą odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Poznawali postacie za-
służone dla naszej Ojczyzny. Wykonywali prace plastyczne 
przedstawiające przykłady postaw patriotycznych. W szko-
le zostały przeprowadzone lekcje przez edukatorów IPN, 
na temat: „Orlęta lwowskie”, „Ojcowie Niepodległej Polski”. 
Na korytarzu szkolnym wyeksponowano wystawę przygo-
towaną przez IPN na temat „ Symbole naszej historii”. Prze-
prowadzono również sondaż wśród uczniów, nauczycieli, 
rodziców nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lo-
kalnego. Został zorganizowany szkolny konkurs poezji i pie-
śni patriotycznej. Uczniowie klas gimnazjalnych pisali wy-
pracowania na temat: „Motyw małej Ojczyzny w literaturze”.  
W szkole zorganizowano konkurs historyczny, 

a także konkurs ze znajomości legend polskich.  
      (tekst: Justyna Trzeciak, SP Czudec)

Szkoła Młodych Patriotów

X konkurs logopedyczny w Publicznym Przedszkolu w Czudcu
06.06.2018 r. odbył się kolejny już konkurs dla dzieci 
uczęszczających na zajęcia z terapii logopedycznej  
w Publicznym Przedszkolu w Czudcu. Dzieci, aby 
pokazać wyniki swojej pracy recytowały wiersze 
tak zwane ,,łamacze języka” z obecnymi w ich 
treści różnymi trudnościami w wymowie. Udział 
w zmaganiach wzięło pięćdziesięcioro przed-
szkolaków. Występy były wielkim przeżyciem 
gdyż trudne było nie tylko samo poprawne recy-
towanie, ale także przezwyciężanie tremy. Każdy 
uczestnik otrzymał upominki, najlepsi zostali wy-
różnieni nagrodą dodatkową. Dziękujemy spon-
sorom (Marmax, Infinity) za ufundowanie nagród.  
       (PP w Czudcu)
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Husarz Czudec to klub sportów uderzanych specjalizujący się  
w Kick Boxingu K-1 i Muay Thai. Klub został założony 27 lutego 
2018 roku przez Krzysztofa Kucharzyka, jedynego trenera Czudec-
kiego klubu. Husarze mają swój pierwszy strat w zawodach już za 
sobą. 28 kwietnia br. odbyła się Liga K-1 w Jaśle. K-1 jest to naj-
twardsza formuła w Kick Boxingu, gdzie oprócz akcji bokserskich  
i wszelakich kopnięć dochodzą widowiskowe kolana. Nasi zawod-
nicy prezentowali wysoka formę i nieugięty charakter i w każdej 
walce walczyli do samego końca! Sędziowie widząc walki naszych 
Husarzy uznali nasz Klub Najlepszym Debiutjącym Klubem. Jest 
to ogromne wyróżnienie po tak krótkim czasie od powstania klubu. 
Ze złotymi medalami powrócili: Wojciech Sanecki (57kg), który po 
bratobójczym pojedynku pokonał Marcela Irzyka, Patryk Głowacki 
(71kg) - wygrał przez KO w 2 rundzie, Rafał Wcisło (81kg) - wygrał 
przez KO, Sylwia Bancer (65kg) - wygrała przez dyskwalifikację 
przeciwniczki, Katarzyna Matłosz (60kg) - wygrała przez RSC w 2 
rundzie. Patrycja Musiał po emocjonującej i zaciętej walce zremiso-
wała swój pojedynek z doświadczoną zawodniczką. Ze srebrnymi 
medalami wrócili: Patryk Pszonka (75kg), Marcel Irzyk (57kg), Michał 
Sudacki  (63.5kg), Kamil Grodzki (71kg), Bartłomiej Rzepka (+91kg)  
i Jakub Rzepka (35kg).             (tekst: Krzysztof Kucharzyk)

Husarz Czudec


