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140 lat OSP Czudec
29 września 2018 r. to ważna data dla OSP Czudec. Zapisała
się w jej historii nie tylko jako dzień obchodów wspaniałego
Jubileuszu 140 lat działalności jednostki, ale także jako dzień,
w którym jednostka pozyskała nowy samochód pożarniczy.
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Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się od zbiórki pocztów sztandarowych przy remizie
PSZOK
OSP, które następnie przemaszerowały w pochodzie do kościoła Św. Trójcy w Czudcu. Tu odstr. 3
była się Msza Św. ofiarowana w intencji wszystkich strażaków, a następnie zgromadzeni udali
Wybory Samorządowe
się ponownie pod remizę na uroczysty apel, w czasie którego zostały wręczone odznaczenia
2018
dla druhów za zasługi dla pożarnictwa. Punktem kulminacyjnym uroczystości było poświecenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czudec. Zakup
str. 4
tego samochodu jest zwieńczeniem wieloletnich starań druhów czudeckiej OSP oraz władz Nowa jakość kształcesamorządowych o pozyskanie, z różnych źródeł, środków na jego sfinansowanie. Nowy sa- nia w Gminie Czudec
mochód będzie z pewnością służył przez długie lata mieszkańcom naszej gminy zapewniając Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
profesjonalną pomoc nie tylko podczas pożarów, ale również w akcjach ratowniczych.
Serdecznie gratulujemy wszystkim byłym i obecnym druhom OSP Czudec w obiektach użyteczności publicznej
tak wspaniałego Jubileuszu i życzymy wszelkiej pomyślności, wytrwałości,
zapału do dalszej pracy oraz bezpiecznych powrotów z akcji !
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Mała książka - wielki
człowiek
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Fabrycznie nowy, średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo - gaśniczy z wyposażeniem, z napędem 4x2 Volvo FLB3C FL. Cena zakupu to: 799 500,00 zł. Środki na zakup samochodu pochodzą z kilku źródeł finansowania tj.: 200 000,00 zł pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 80 000,00 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 138 000,00 zł z Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 400 000,00 zł z budżetu Gminy Czudec. 		
(UG)
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Ogłoszenia

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy
W dniu 31 sierpnia 2018 r. odbyła się XXXVII zwyczajna sesja Rady
Gminy w Czudcu. Podczas sesji przyjętych zostało 16 uchwał, w tym
jedna z najważniejszych uchwał podejmowanych przez radę - w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Czudec. Pozostałe uchwały dotyczyły:
- zaliczenia drogi do kateg. dróg gminnych (dot. drogi w miejscowości
Przedmieście Czudeckie),
- przystąpienia do projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”,
- w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – uchwały te związane są
ze zmianami w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
narkomanii. Przed ich podjęciem zostały one pozytywnie zaopiniowane
przez mieszkańców gminy podczas zebrań wiejskich w poszczególnych
miejscowościach na terenie całej gminy,
- w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół,
- w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku
(uchwała wprowadza 30% ulgę w opłacie na drugie i kolejne dziecko
tych samych rodziców uczęszczające do żłobka),
- w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze gminy
(dot. dofinansowywania z budżetu gminy podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy w kwocie 50,00 zł miesięcznie na jedno
dziecko),
- w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oświatowego pt.:”Nowa jakość kształcenia w Gminie Czudec” – więcej na ten temat na str. 4,

- w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki położonej w Pstrągowej działka zostanie zakupiona od KOWR w Rzeszowie z przeznaczeniem
pod parking w Pstrągowej Woli,
- dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w formie
darowizny (w miejscowościach Czudec i Wyżne z przeznaczeniem pod
drogę),
- dwie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (jedna dot. projektu oświatowego pt.: „Nowa jakość kształcenia w Gminie Czudec”, natomiast druga, inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej),
- w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki
w WFOŚiGW (przetarg na budowę kanalizacji w miejscowościach: Wyżne, Zaborów i Przedmieście Czudeckie (Wólka) został unieważniony
z powodu zbyt wysokich kosztów przedstawionych w ofertach na realizację zadania),
- uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.
W dalszej części posiedzenia Dyrektor ZEAS przedstawiła stan przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego
2018/2019, a następnie Kierownik Zakładu Wodno – Kanalizacyjnego
omówił sprawozdanie z działalności ZWK za I półrocze. Kolejnym punktem obrad była „Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz kształtowanie się WPF”, którą przedstawiła Skarbnik Gminy.
Następnie Wójt Gminy przedłożył radnym sprawozdanie z działalności
gminy oraz realizacji uchwał RG w okresie od ostatniej sesji. Na zakończenie przedstawiona została interpelacja radnego B. Wilka w sprawie
progów zwalniających w miejscowości Wyżne – Bukowa Linia. Kolejna
sesja rady gminy odbędzie się w październiku. 		
(UG)

OGŁOSZENIE GOPS - nowe kryteria dochodowe
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz
kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz.
1358) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu informuje, iż od 1
października 2018 r. kryteria dochodowe przedstawiają się następująco:
1. Kryterium dochodowe do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł

- dla osoby w rodzinie – 528,00 zł;
2. Kryterium dochodowe do świadczeń z programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 1.051,50 zł
- dla osoby w rodzinie – 792,00 zł.
Kwota dochodu liczona z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł,
a maksymalna kwota zasiłku stałego to 645,00 zł.
(GOPS)

Dobry start
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu informuje, iż osoby, które nie złożyły wniosku o świadczenie DOBRY START proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czudcu, ul. Starowiejska 1, II piętro celem pobrania formularza, lub złożenie wniosku drogą elektroniczną.
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

PSZOK

Dobiega końca budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Czudec. Planowany termin otwarcia PSZOK to 5 listopada 2018 r..
PSZOK jest zlokalizowany obok Oczyszczalni Ścieków
w Przedmieściu Czudeckim. Jego budowa jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami.
Do PSZOK mieszkańcy naszej gminy będą mogli przywozić: odpady
budowlane i rozbiórkowe, gruz, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, przeterminowane leki.
PSZOK będzie otwarty dwa razy w tygodniu:
- w każdą środę od 13.00 do 15.00
- w każdy piątek od 15.00 do 17.00
Uwaga! Odbiór odpadów należy wcześniej uzgodnić osobiście
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w Urzędzie Gminy Czudec, pok. nr 17 lub telefonicznie pod numerem
17 7172148. 				
(UG)

Wybory samorządowe 2018

Znana jest już data wyborów samorządowych - na stronie Dziennika Ustaw
opublikowane zostało rozporządzenie Premiera RP, w którym podano termin tegorocznych wyborów - odbędą się w niedzielę 21 października.
W wyborach samorządowych mieszkańcy zdecydują o wyborze nowych radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów na 5 letnią kadencję. W wyborach do rady gminy wyborcy wskażą swoich
reprezentantów w 15 jednomandatowych okręgach wyborczych.
W radzie powiatu strzyżowskiego Gminę Czudec reprezentować będzie
4 radnych, natomiast w sejmiku województwa znajdzie się 6 przedstawicieli z powiatów: dębickiego, mieleckiego, ropczycko - sędziszowskiego oraz strzyżowskiego. Wybory odbywać się będą
w lokalach wyborczych, których lokalizacje przypominamy w poniżej zamieszczonej tabeli.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 21 października 2018 r.
otwarte będą w godzinach od 7:00 do 21:00
Głosowanie korespondencyjne: Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II najpóźniej do 08.10.2018 r..
Głosowanie przez pełnomocnika: Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania
ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w tym także wyborcy posiadający orzeczenie
organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby
o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Czudec najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. (UG)
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PROJEKT „NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W GMINIE CZUDEC”
O WARTOŚCI 1 538 792,79 zł
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
Wartość projektu: 1 208 654,12 zł; wkład własny Gminy Czudec:
61 557,12 zł; wkład UE: 1 027 356,00 zł; okres realizacji: od: 2018-07-01
do: 2020-06-30.
W projekcie biorą udział Szkoły Podstawowe: w Babicy, w Czudcu,
w Nowej Wsi, w Wyżnem, Nr 1 oraz Nr 2 w Pstrągowej.
Projekt obejmuje cztery zadania:
1.
Badać każdy może… - przyroda w praktyce
2.
Nowoczesna i bezpieczna e-Szkoła
3.
Napisz kod - programowanie w praktyce
4.
Przez szachy do matematyki.
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych minimum 743 uczniów z Gminy Czudec w zakresie TIK, nauk matematyczno - przyrodniczych, wzrost kompetencji minimum 158 nauczycieli
kształcenia ogólnego w/w szkół, w szczególności w zakresie wykorzystania metody eksperymentu oraz TIK. W ramach projektu zostanie
zakupiony sprzęt ICT - 125 laptopów 28 komputerów stacjonarnych
z monitorami, monitory, tablice interaktywne, programy komputerowe, itp., pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć z przedmiotów przyrodniczych – geografii, biologii, chemii i fizyki, tj.: mikroskopy, mapy,
plansze, modele edukacyjne, sprzęt do doświadczeń i eksperymentów, tablice i zestawy dydaktyczne, ale także pomoce do matematyki
i historii, języków obcych, zestawy do nauki programowania oraz gry
w szachy, materiały biurowe.
Odbywać się będą zajęcia dodatkowe: z przyrody, bezpieczeństwa
w sieci, programowania, zajęcia szachowe oraz rozwijające z matematyki. Nauczyciele zostaną przeszkoleni z zakresu: prowadzenia
zajęć metodą eksperymentu, bezpieczeństwa w sieci, obsługi sprzętu,
wykorzystania ICT w nauczania zintegrowanym, matematyki, przyrody,
języków obcych, przedmiotów humanistycznych i artystycznych
oraz z programowania.

Podobny projekt zakończył się w czerwcu tego roku i realizowany był
przez Szkołę Podstawową w Zaborowie. Głównym celem projektu był
wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK,
nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, kreatywności,
innowacyjności
i
pracy
zespołowej,
a
także
wzrost
kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności
w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu oraz rozwijaniu indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Wartość projektu dla Szkoły w Zaborowie wynosiła
330 138,67zł, w tym wkład własny Gminy Czudec 10 432,00 zł. Uzyskane dofinansowanie przeznaczono na realizację poszczególnych zadań
projektu, tj. zakup zestawów edukacyjnych do nauki programowania,
20 laptopów, programów do nauki przyrody i matematyki, system do
zbierania i analizowania odpowiedzi, tablice interaktywne, projektor i kamera. W ramach programu zorganizowane zostały dodatkowe
zajęcia dla uczniów: przyrodnicze, robotyka oraz przedsiębiorczość.
Uczestnicy zajęć otrzymali wyprawki. Młodzież szkolna dwukrotnie
uczestniczyła w pięciodniowych wyjazdach edukacyjnych. Odbyły się
również jednodniowe spotkania integracyjne, których celem było praktyczne nabycie wybranych kompetencji społeczno – emocjonalnych,
w szczególności umiejętności komunikacyjnych, rozpoznawania i kierowania swoimi emocjami, budowanie dobrych relacji
z innymi. Nauczyciele brali udział w wielu szkoleniach z zakresu: realizacji
zajęć z programowania, e-mentoringu, kształtowania u uczniów kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy, realizacji zajęć z przyrody
metodą eksperymentu, z tematyki związanej z bezpieczeństwem w sieci,
w zakresie obsługi zakupionego sprzętu ICT, obsługi urządzenia do testowania, wykorzystania ICT w procesie kształcenia
z matematyki, języków obcych, przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych i artystycznych, pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce, oraz w warsztatach dla nauczycieli
uczestniczących w pracach sieci współpracy i samokształcenia.
(Dyrektor ZEAS Małgorzata Skalska-Nieroda)

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej
Trudno wyobrazić sobie dziś życie bez energii elektrycznej. Energia elektryczna była, jest i będzie zawsze potrzebna. Jest niezastąpiona dla takich gałęzi przemysłu jak: produkcja przemysłowa,
transport, ogrzewanie domów czy oświetlenie. W związku z tym
Gmina Czudec przystąpiła do projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”. Dzięki tym
projektom zostały wykonane instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej tj.
Przedszkolu Publicznym w Czudcu, Urzędzie Gminy,
Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody.
W drugim etapie planuje się wykonać instalację na Szkole Podstawowej
w Czudcu oraz byłym Gimnazjum w Czudcu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III. Czysta energia;
Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Wartość zamówienia: 558 297,00 zł brutto. Dofinansowanie: 85% wartości inwestycji. 			
(UG)
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Czudeckie OSY - Otwarte Strefy Aktywności !

W ostatnich dniach, na terenie Gminy Czudec, zostały oddane do użytkowania dwie nowe strefy rekreacyjno – sportowe w miejscowościach
Czudec oraz Wyżne. Powstały one dzięki dofinansowaniu, które udało się pozyskać w ramach rządowego programu OSA. OSA to nowy
program rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystki
wspierający samorządy w zakresie rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Na budowę
Otwartych Stref Aktywności Gmina Czudec uzyskała dofinansowanie
w wysokości 94 600,00 zł. Wniosek na realizację tego projektu został
złożony do ministerstwa jeszcze w lutym br., natomiast umowę o dofinansowanie podpisano 12.07.2018 r. Następnie ogłoszono przetarg
i w dniu 30 lipca br. zawarto umowę na realizację tej inwestycji z firmą,
która złożyła najkorzystniejszą ofertę (INERTORG z Sanoka). Całkowita
wartość wydatków związanych z realizacją tego zadnia inwestycyjnego
wynosiła: 306 335, 80 zł.
W ramach budowy obiektu sportowo - rekreacyjnego w Czudcu
powstał piękny plac zabaw o charakterze sprawnościowym, zamontowano również 6 urządzeń fitness.
Strefę relaksu tworzą: ławki, ławkostół oraz liczne nasadzenia. Wszystko to zostało zlokalizowane obok już istniejącej infrastruktury sportowej,
dzięki czemu powstał zintegrowany obiekt przeznaczony do aktywnego
wypoczynku dla dzieci i dla dorosłych. We Wyżnem natomiast, obok
siłowni plenerowej składającej się z 6 urządzeń fitness, zamontowano
również 5 urządzeń zabawowych dla dzieci, ławki do wypoczynku oraz
zasadzono 9 szt. drzew. W ramach tej inwestycji powstało także boisko

do piłki plażowej o wymiarach 18x6 otoczone strefą wolną o szerokości
3 m. Nowopowstałe, bezpłatne strefy sportowo – rekreacyjne będą miejscem aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych.
Ich powstanie wpłnie z pewnością nie tylko na podniesienie w sposób
znaczący estetyki przestrzeni publicznej, ale także na poprawię jakości
życia mieszkańców naszej gminy poprzez stworzenie możliwości do podejmowania różnorodnych form aktywności. 		
(UG)

Gminna Biblioteka Publiczna w Czudcu w projekcie: MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK
Po wielkich sukcesach projektu bookstartowego na oddziałach położniczych w całej Polsce, Instytut Książki rozpoczyna nową odsłonę
ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Wyjątkowe
Wyprawki Czytelnicze otrzymają nie tylko rodzice nowo narodzonych
dzieci w szpitalach, ale także trzylatki, które odwiedzą biblioteki biorące
udział w akcji. Pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” rozpocznie się
we wrześniu 2018 roku. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania
bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który
przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą,
a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum
jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce
znajdą coś dla siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd
czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne
miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Badania wykazują, że dzieci
wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy
niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki
z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają. Nieodłącznym
elementem czytania dzieciom w wieku przedszkolnym jest obecność
rodzica/opiekuna, który nie tylko wciela się w książkowych bohaterów,
ale staje się przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej wspólnie
z dzieckiem, budując tym samym relacje, które z całą pewnością zaowocują w przyszłości. Wyprawki Czytelnicze dla trzylatków można odebrać
w prawie 3 tys. bibliotek na terenie całej Polski. W ramach tegorocznej
akcji planujemy rozdać około 100 tys. wyprawek. Więcej informacji oraz
lista bibliotek biorących udział w projekcie znajduje się na stronie:
www.wielki-czlowiek.pl.

Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” przypomina
o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od
pierwszych miesięcy życia dziecka. Została przygotowana w związku
z ogólnopolską akcją, w ramach której młodzi rodzice na oddziałach
położniczych otrzymują wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze: książkę
z wierszami dla dzieci najwybitniejszych polskich poetów oraz broszurę
informacyjną o roli czytania w rozwoju młodego człowieka. W 2017 r.
w ramach akcji pilotażowej rozpoczętej w grudniu rozdaliśmy 100 tys.
Wyprawek Czytelniczych w 360 szpitalach w całej Polsce, a w 2018 r.
na nowo narodzone dzieci czeka aż 360 tys. wyprawek.
Projekt nawiązuje do kampanii proczytelniczych realizowanych na całym świecie, a zapoczątkowanych w 1992 r. przez brytyjską fundację
BookTrust. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Organizator: Instytut Książki
Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Partnerzy:
Polska Sekcja IBBY, Fundacja Metropolia Dzieci Patronat Medialny:
Ryms, CzasDzieci.pl				
(GBP)
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Lekcje Historii

W dniach 9, 16 i 23 września 2018 r. w sali widowiskowej Ośrodka
Kultury w Czudcu w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości, odbywały się niedzielne spotkania pt. „Lekcje Historii”.
Tematami pierwszego spotkania były: „Droga Polski do niepodległości”
oraz „ Ojcowie niepodległości”. Prelegentami powyższych wykładów byli
Pan Marian Złotek oraz Pani Justyna Trzeciak. Na zakończenie wystąpił
chór „Szafranowe nutki”, którego opiekunem jest Pani Dominika Sanecka. W kolejną niedzielę, ze wspaniałym wykładem pt. „Czudec, Moja
Mała Ojczyzna” wystąpiła Pani Anna Oliwińska – Wacko. W tym dniu
odbyła się również premiera filmu krótkometrażowego pt. „W imię wolności” upamiętniającego członków placówki AK „Czereśnia”, który został przygotowany przez młodzież z klasy VII a ze Szkoły Podstawowej
z Czudca. 23 września 2018 r. odbyła się trzecia, a zarazem ostatnia

Lekcja Historii. Podczas spotkania wystąpili: uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Czudca przedstawiając program słowno – muzyczny pt.
”Katyń – ocalić od zapomnienia” przygotowany przez Panią Justynę
Trzeciak, Panią Beatę Szelę oraz zespół muzyczny ESD z Czudca, którego opiekunem jest Pan Tomasz Kyc.
Wojenne czasy tkwią w naszej pamięci jak rana, która na zawsze zostawiła swój ślad. Pamiętajmy i przypominajmy młodym pokoleniom o tym,
a niezłomni bohaterowie niech będą dla nas przykładem w umiłowaniu
ojczyzny.
Ośrodek Kultury w Czudcu składa na ręce Pani Lidii Pasternak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czudcu serdeczne podziękowanie za piękne
występy młodzieży, za trud oraz za zaangażowanie nauczycieli – dziękujemy za wzruszające Lekcje Historii. 		
(OK)

Foto klimaty
W dniu 20 września 2018 r. w sali Ośrodka
Kultury w Czudcu odbyło się podsumowanie
konkursu fotograficznego FOTO – KLIMATY.
Na finisaż wystawy zaproszono uczestników
konkursu. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor OK
w Czudcu Pani Ewa Mitręga – Moskwa witając
serdecznie wszystkich zgromadzonych i dziękując za udział w konkursie. W dalszej kolejności wręczono laureatom nagrody. W tegorocznej edycji 1 miejsce zdobył Pan Dominik Stec za
fotografię „Łabędź o zachodzie słońca”, drugą
nagrodę otrzymał Pan Janusz Jacek za fotografię „Płonąca rzeka”, natomiast trzecie miejsce zdobył Pan Józef Iskrzycki za fotografię
„Kaplica Św. Bartłomieja w otoczeniu starych
lip”. Zwycięskie fotografie zachwyciły wysokim
kunsztem wykonania, ale przede wszystkim
wspaniałym, ujętym klimatem, który wprawił
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w zachwyt wszystkich zwiedzających. Uczestnicy konkursu starali się ukazać w swoich
fotografiach: piękno naszej małej ojczyzny,
ciekawe widoki, liczne panoramy czudeckiego
terenu, interesujące zjawiska przyrody (barwne wschody i zachody słońca) i wiele innych.
Każdy uczestnik konkursu, aby wykonać swoje fotografie musiał poświęcić sporo czasu
wyszukując ciekawe miejsca, czekając na odpowiednią porę dnia oraz odpowiednie światło
które jest niezbędne w fotografii. Ośrodek Kultury dziękuje za tą twórczą pracę wszystkim
uczestnikom. Już dziś zapraszamy na kolejną
edycję konkursu Foto – Klimaty. Tym razem
rozszerzamy zasięg fotografowania na teren
Pogórza Strzyżowskiego. Gratulujemy laureatom i życzymy wszystkim powodzenia za rok!
(OK)

Dożynki Gminne 2018

15 sierpnia to dzień, w którym w Kościele Katolickim obchodzone jest
Święto Matki Bożej Zielnej. Przy tej okazji w Gminie Czudec jak co roku
organizowana jest impreza Dożynkowa. Prezentacje wieńców dożynkowych odbyły się w miejscowości Pstrągowa. Organizatorzy przygotowali
na to wydarzenie bogaty program. Impreza rozpoczęła się ludowym,
muzycznym akcentem w postaci występu Kapeli Ludowej z Czudca. Tuż
po tym, starostowie dożynek, Elżbieta i Ryszard Nieroda z Pstrągowej wręczyli na ręce Pana Stanisława Gierlaka – Wójta Gminy Czudec
chleb, który został uroczyście podzielony. Z krótkim przemówieniem
wystąpił Wójt Gminy Czudec, a zaraz po tym głos zabrał Dziekan Dekanatu Czudeckiego ks. Antoni Kocoł. W dalszej kolejności na scenie
zaprezentowało się 19 wieńców dożynkowych z terenu Gminy Czudec,
a były to: Grupa ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Nowej Wsi,
grupa wieńcowa z Pstrągowej – Granice, Grupa z Polskiego Związku
Emerytów i Rencistów z Czudca, grupa wieńcowa z sołectwa Babica –
„Barwy Jesieni”, grupa z Wyżnego – Przylasek, z Pstrągowej – Środek,
Dziecięca grupa z Wyżnego, Oaza Dzieci Bożych z Wyżnego, grupa
Stowarzyszenia Kobiet z Wyżnego, Młodzież bierzmowana w roku 2018
w parafii Czudec, Dziecięca grupa z Babicy, grupa „ Rędzinianki”, OSP
z Wyżnego, Zespół Pieśni i Tańca „Zaborowiacy”, Zespół Pieśni i Tańca
„Zaborowiacy” – grupa młodsza, OSP z Babicy, dziecięca grupa z Czudca z ul. Jasielskiej, grupa wieńcowa z Parafialnego Duszpasterstwa
Pielgrzymkowego z Czudca oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Zaborowa.
Po prezentacjach wieńców, dokonano wręczenia honorowych odznak
Podkarpackiej Izby Rolniczej im. Św. Izydora Oracza rolnikom z terenu
Gminy Czudec. Wśród odznaczonych rolników byli: Pan Józef Skalski
z Zaborowa (w jego imieniu odznakę odebrała córka), Pani Katarzyna
Noga z Pstrągowej, Jan Moskwa z Pstrągowej natomiast honorową
odznakę „ Zasłużony dla rolnictwa” otrzymał Pan Tomasz Pasternak
z Przedmieścia Czudeckiego. Nagrody wręczali: Pan Jerzy Bator – Wiceprezes Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej, Pan Stanisław Gierlak – Wójt Gminy Czudec, Pan Marek Jurzysta – Przewodniczący Rady
Powiatu oraz Pan Stanisław Kołodziej – Przewodniczący Rady Gminy
Czudec. Kontynuując dalszy program, na scenę zaproszono przedstawicieli grup wieńcowych do odebrania dyplomów pamiątkowych i na-

gród. Następnie, na scenie zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca
„Kłosowianie” ze Strzyżowa. W swoim bogatym dorobku zespół posiada
liczne tańce z regionu rzeszowskiego, przeworskiego i krośnieńskiego.
Żywiołowe tańce pełne dynamiki, swobody ruchu jak również piękny
śpiew to mocne atuty tego zespołu. Wspaniały występ ubarwił całość
dożynkowego świętowania. Kolejnym zespołem prezentującym się na
scenie była grupa Rezonans z Sambora (Ukraina). Goście z Ukrainy
przedstawili swoje ukraińskie tańce ludowe oraz współczesne. Na zakończenie sierpniowej imprezy dla wszystkich przybyłych przygotowano
zabawę taneczną z zespołem Stereo. Oprócz scenicznego programu
Ośrodek Kultury w Czudcu zapewnił liczne atrakcje towarzyszące: Dmuchane zjeżdżalnie, trampolinę, stoiska gastronomiczne, watę cukrową,
popcorn, lody, foto-budkę, a także wyjątkową prezentację sprzętów
dawnych i czynności w gospodarstwie domowym.
Dzięki hojności sponsorów dzieci mogły skorzystać z darmowych
stoisk rekreacyjnych oraz foto - budki. Sponsorami byli: PPHU
Gamiks S.C. Józef Bożek i Wiesław Lasek, Stelmet – Pstrągowa oraz Maximus Broker. Ośrodek Kultury w Czudcu dziękuje
serdecznie Ochotniczej Straży Pożarnej z Pstrągowej za pomoc
w organizacji imprezy. Podziękowania należą się również wszystkim
grupom wieńcowym za zaangażowanie i liczny udział w tej tradycyjnej
uroczystości dożynkowej. 		
		
(OK)

Wakacje w Bibliotece 2018
W naszej Bibliotece jak co roku przygotowaliśmy dla najmłodszych
czytelników wakacyjny cykl spotkań, którego celem było umożliwienie
dzieciom, spędzenia wolnego czasu w sposób atrakcyjny i pożyteczny. Spotkania odbywały się w czwartki na przełomie lipca i sierpnia.
Podczas pierwszego dnia „Gąsienica bawi i uczy ”odbyły się zajęcia
na podstawie książki Erica Carle pt. „Bardzo głodna gąsienica”. Wysłuchaliśmy opowiadania, poznaliśmy fazy rozwoju motyla, tworzyliśmy na
dużej tablicy gąsienicę z kolorowych papierowych kółek, bawiliśmy się
w „szukanie motylka”.
Tematem drugiego spotkania były „Letnie podróże po literaturze”, podczas których zaprosiliśmy dzieci w podróż z bohaterami książek polskich i zagranicznych. Z Nelą małą Reporterką polecieliśmy do Kostaryki – państwa w Ameryce Środkowej - poznając jej przyrodę, gatunki
zwierząt, grzybów, roślin i ptaków. Pippi Pończoszanka zabrała nas do
Szwecji na Półwysep Skandynawski, a z Arabską księżniczką Jasminą i baśniami z różnych stron świata zawędrowaliśmy do Persji. Dzieci
chętnie i z wielkim zapałem malowały arabskie księżniczki, rajskie ptaki
– kolibry i tukany, portret Pippi.
„Wielki Dzień Pszczoły” – był okazją do zorganizowania kolejnego dnia
zajęć podczas tych wakacji. Salę zajęć udekorowaliśmy kolorowymi ulami dla pszczół i motylkami. Dzieci wysłuchały pogadanki o pszczołach
i opowiadania Ralfa Butschkowa „Mam przyjaciela pszczelarza”. Dowiedzieliśmy się jak robi się miód, jak wygląda wnętrze ula, jak pracowite
pszczoły przenoszą nektar kwiatowy. Dzień Pszczoły wykorzystaliśmy
jako pretekst do rozmowy i wspólnych zabaw plastycznych i ruchowych,

a obowiązkowym elementem tych zajęć była degustacja miodu.
Ostatnie wakacyjne spotkanie odbyło się na wolnym powietrzu z Mobilną Akademią Dziecięcą. Były zabawy z balonikami, konkurencje na
czas, malowanie twarzy. W tym też dniu na zakończenie letnich spotkań
wszystkim uczestnikom wręczono symboliczne nagrody za aktywny
udział w zajęciach. Gminna Biblioteka Publiczna w Czudcu dziękuje
dzieciom i rodzicom za miło spędzony czas, a wakacyjne prace są do
obejrzenia w bibliotece. 				
(GBP)
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