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200 lat Szkoły Podstawowej w Czudcu

24 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu obchodzono jubileusz 200-lecia powstania placówki. Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością zacni goście m.in.: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Białogłowski,
Pani Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator
Oświaty, oraz Pan Wojciech Buczak - Poseł
na Sejm RP, a także emerytowani Dyrektorzy,
Nauczyciele i Pracownicy Szkoły.
Ten, jakże uroczysty w życiu szkolnej społeczności dzień, rozpoczął się Mszą Świętą,
którą celebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Białogłowski. Po nabożeństwie

uczniowie wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi skierowali kroki w stronę odświętnie przybranego budynku Szkoły, gdzie kontynuowano obchody jubileuszu.
Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali
część artystyczną. Udział w niej brali również
absolwenci placówki. Montaż słowno-muzyczny przybliżył historię naszej Ojczyzny i Szko-
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ły. Był okazją do wspomnień, refleksją nad
przemijającym czasem, lekcją patriotyzmu.
Po części artystycznej nastąpiło uroczyste
odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Na zakończenie każdy uczestnik spotkania otrzymał
jubileuszową pamiątkę - publikację pt: „200
lat Szkoły Podstawowej w Czudcu”.
Uroczystość jubileuszu 200-lecia uświadomiła
jej uczniom, absolwentom, nauczycielom, że
wszystkich, niezależnie od wieku i roli jaką
pełnią lub pełnili, łączy jedno - wspomnienia
związane z tą właśnie Szkołą. Bo jak napisał
Tadeusz Kotarbiński „Przeszłość zachowana
w pamięci staje się częścią teraźniejszości.”
(SP Czudec)
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Ogłoszenia

Szczegółowe programy wydarzeń będą sukcesywnie podawane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej gminy,
Ośrodka Kultury, w Biuletynie Informacyjnym Gminy oraz na plakatach.

RODO – nowe zasady przetwarzania danych w Urzędzie
Ochrona danych osobowych jest ważnym zadaniem realizowanym
przez Urząd Gminy w Czudcu z siedzibą przy ul. Starowiejskiej 6, 38120 Czudec. Na bieżąco będziemy więc informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których
dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO.
Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.
Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw.
obowiązku informacyjnego:
Co to jest RODO? Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe pra-
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wa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane.
Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.
Dlaczego Urząd Gminy przetwarza moje dane osobowe? Urząd Gminy przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą
z przepisów prawa, w tym m.in.: świadczyć usługi na rzecz społeczności lokalnej, prowadzić działalność organizatorską, dokonywać poboru
podatków i opłat.
Czy mogę mieć dostęp do swoich danych? Tak. Mogą Państwo mieć
pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również

zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim
zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym gminy.
Kto jest administratorem moich danych osobowych? Administratorem
Państwa danych osobowych jest Gmina Czudec. Gmina, a tym samym
Urząd (jako jednostka pomocnicza) odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Urzędem Gminy poprzez email: ugczudec@czudec.pl oraz
pod numerem telefonu 17 717 21 00 lub z inspektorem ochrony danych.
W jakim celu Urząd Gminy przetwarza moje dane osobowe? Państwa
dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy w celu:
- prowadzenia spraw z zakresu zadań własnych Gminy, tj.:
ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów,
placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia
w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz; działalności w zakresie telekomunikacji, ochrony
zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, edukacji publicznej,
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, targowisk i hal targowych,
zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i
przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, polityki
prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w
tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych
i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, promocji
gminy, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, współpracy
ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
- prowadzenia spraw z zakresu zadań zleconych, tj.: Urzędu
Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności
gospodarczej, spraw wojskowo-obronnych, obrony cywilnej, przeprowadzenia wyborów i referendów, organizacji bezpieczeństwa osób i mienia
przebywających na obszarze UG.
Kto jest odbiorcą moich danych? Urząd Gminy nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym
Urząd Gminy powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające).
Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej? Obecnie nie planujemy przekazywać
Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Urząd
Gminy? Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w ustawie
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Urzędzie Gminy, a następnie zostaną
usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.
Jakie uprawnienia mi przysługują? W związku z przetwarzaniem przez
Urząd Gminy danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych, do sprostowania danych, do usunięcia
danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do
niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego
przetwarzania danych, w tym profilowania.

Do kogo mogę wnieść skargę? W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Urząd narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania
danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami. Przepisy
szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe, np. z zakresu prawa podatkowego.
Skąd Urząd Gminy ma moje dane osobowe? Źródłem Państwa danych
osobowych są wnioski złożone do Urzędu Gminy. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby
trzecie. Wówczas Urząd Gminy ma obowiązek poinformować Państwa
o źródle pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia
Urząd z tego obowiązku.
Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany? Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi
praw klienta w zakresie danych osobowych:
- Klient indywidualny i klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka
jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego
praw wynikających z RODO, a Urząd Gminy zobowiązany jest do jego
rozpatrzenia według poniższych zasad:
- Klient może zgłosić wniosek do Urzędu Gminy w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.
- Urząd Gminy rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Urzędu Gminy lub osobę działającą w jego imieniu w ciągu miesiąca,
licząc od dnia otrzymania żądania, w przypadku, gdy żądanie lub
liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu,
z podaniem przyczyn opóźnienia, w przypadku niepodjęcia działań
w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje
Klient listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
- Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły
żądania.
- Klient może złożyć wypełniony wniosek w Urzędzie Gminy lub przesłać
go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres daneosobowe@
czudec.pl.
- Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Urząd Gminy żądania Klienta.
- Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania
terminu udzielenia odpowiedzi przez Urząd Gminy.
W imieniu Urzędu Gminy Inspektor ochrony danych udziela Klientowi
odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.
- Urząd Gminy nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
- Właściwym dla Urzędu Gminy organem nadzoru w zakresie danych
osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: daneosobowe@
czudec.pl. (UG)
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ZMIANA SPOSOBU ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Urząd Gminy Czudec informuje mieszkańców gminy, że
w 2018 r. następuje zmiana w sposobie odbierania odpadów wielkogabarytowych. Odpady te należy dostarczyć do
wyznaczonych miejsc w każdej miejscowości. Nie będzie
odbioru odpadów z trasy.
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy odpady, które
nie mieszczą się do worków, takie jak: drzwi, meble, AGD,
RTV, wiadra, dywany i wykładziny, okna, szyby okienne
i samochodowe, części samochodowy, zużyte opony, rowery, wózki, umywalki, wanny itp.

parking przy moście
- Babica – parking przy Domu Ludowym,
- Wyżne – boisko sportowe obok OSP Wyżne (dz.
nr ewid.883/1),
- Nowa Wieś – parking obok szkoły, parking obok
Kościoła, działka koło przystanku przy drodze na Łazy
i Skrzynówki (dz. nr ewid. 898/2),
- Pstrągowa – parking gminny za przystankiem autobusowym Pstrągowa Dolna ( naprzeciw Ośrodka Zdrowia, dz.
nr ewid. 4855/9) oraz działka przy przystanku Pstrągowa
Miejsca odbioru odpadów wielkogabaryto- Góra (obok drogi na Kłapacz),
- Pstrągowa Wola – działka po starym budynku OSP
wych:
(dz. nr ewid. 2875/4),
- Czudec - plac targowy przy ul. Św. Marcina,
- Czudec - skrzyżowanie ulicy Strumykowej i Jasielskiej, - Zaborów – parking przy OSP Zaborów.
przy łączniku drogi z Nowej Wsi z drogą na Strzyżów (dz. Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytonr ewid. 1168/2),
wych: Czudec oraz Przedmieście Czudeckie – 8 czerwca
- nieczynne wysypisko odpadów w Przedmieściu 2018 r., Babica oraz Wyżne – 15 czerwca 2018 r., Nowa
Czudeckim (dz. nr ewid. 424),
Wieś, Pstrągowa, Pstrągowa Wola oraz Zaborów – 22
- Przedmieście Czudeckie „Zawisłocze” –
czerwca 2018 r. (UG)

UWAGA BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

Informujemy, że na terenie Gminy Czudec, przy drodze powiatowej Czudec – Niechobrz, poniżej starej wiertni, stwierdzono występowanie najprawdopodobniej barszczu Sosnowskiego. Gmina
w chwili obecnej podejmuje działania w celu likwidacji zagrożenia.
Jeżeli zauważyłeś na terenie gminy barszcz Sosnowskiego nie usuwaj roślin samodzielnie. Zgłoś miejsce występowania podejrzanej rośliny do Urzędu Gminy! (Centrala: tel.
17 71 72 100, Referat Ochrony Środowiska: tel. 17 71 72 150)
Jak rozpoznać Barszcz Sosnowskiego?
Barszcze kaukaskie tj. barszcz Sosnowskiego oraz barszcz
olbrzymi (Mantegazziego) są inwazyjnymi gatunkami obcymi,
zawierającymi substancje toksyczne, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Zawarte w wodnistym soku oraz
w wydzielinie włosków gruczołowych furanokumaryny stanowią
zagrożenie dla zdrowia ludzi. Związki te w kontakcie ze skórą

i w obecności światła słonecznego, w szczególności ultrafioletowego, powodują oparzenia II i III stopnia. W Polsce występuje kilka gatunków rodzimych, podobnych do
barszczy kaukaskich niestwarzających jednak zagrożenia
m.in. barszcz zwyczajny, dzięgiel leśny, arcydzięgiel litwor.
Co wyróżnia barszcze kaukaskie?
Wysokość – w czasie kwitnienia może dochodzić do 2 - 3 metrów
i więcej. Liście – bardzo duże, tworzące rozety, mogą osiągać
powierzchnię 1,5 m2. Z wierzchu nagie, od spodu na nerwach
słabo owłosione. Łodyga (pęd kwiatowy) – okrągła, bruzdowana, słabo owłosiona, pusta w środku. Na powierzchni posiada
charakterystyczne fioletowe plamki. U podstawy osiąga średnicę około 5-12 cm. Kwiaty – drobne, białe, zebrane w baldachy
o średnicy nawet do 60-80 cm. Kwitnie od czerwca do przełomu
lipca i sierpnia. (UG)

INFORMACJA

Informujemy, że w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w 2018 r. będzie wydawana żywność
dla mieszkańców Gminy Czudec. Skorzystać z tej pomocy mogą osoby posiadające „Skierowanie do odbioru żywności” wydawane
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu ( Tel. kontaktowy 17 7172164, 165,166).
Kryterium dochodowe uprawniające do odbioru żywności w POŻD wynosi 1268,00zł dla osoby
samotnie gospodarującej oraz 1028,00zł w przypadku osoby w rodzinie. (GOPS)
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POSZUKUJEMY RODZIN WSPIERAJĄCYCH
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu, zobowiązany Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych
ze wspieraniem rodziny, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poszukuje kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca,
przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Zadaniem rodziny wspierającej nie jest
wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych
sytuacji w rodzinach. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny
wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu. Rodziną wspierającą
może zostać rodzina lub osoba, która: ma stałe źródło utrzymania, ma pełnię władzy rodzicielskiej i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci - braku

uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard i inne), członkowie rodziny
nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Aby zostać rodziną wspierającą należy:
- złożyć umotywowany wniosek na rodzinę wspierającą w GOPS
Czudec,
- udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
- uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka,
- podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające
uprawnione są do zwrotu niektórych, wyłącznie uzasadnionych
kosztów związanych z udzielaniem wsparcia (zakup biletu, art.
szkolnych, wyjścia rekreacyjno – kulturowe etc.). Wspieranie
rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem,
z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Zainteresowanych prosimy o kontakt z asystentem rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu,
tel. 17 7172166. (GOPS)

Dzień Matki i Dziecka
W dniu 27 maja 2018 r. z okazji dnia matki i dziecka, odbyła się
impreza plenerowa. Na stadion sportowy licznie przybyli mieszkańcy Czudca i okolic. Bogaty program imprezy skupił wielu występujących, ale również wielu widzów i aktywnych uczestników
przygotowanych atrakcji. Fani aktywnego trybu życia mogli wziąć
udział w I biegu rodzinnym i spróbować swoich sił na dystansie ok
3 km. Przygotowana trasa miała początek na boisku sportowym
i przebiegała przez ulicę Młyńską, Św. Jana oraz Starowiejską
i tą samą trasą odbył się powrót. W organizację tego sportowego
wydarzenia włączyła się grupa biegowa Fun & Run oraz OSP
Czudec. Po przybyciu na metę uczestnicy zostali udekorowani okolicznościowymi medalami i zaproszeni na poczęstunek.
W biegu wzięło udział blisko 240 osób, w tym ponad 80 rodzin
co świadczyć może o zainteresowaniu tego typu akcjami. Pan
Andrzej, prowadzący z grupy Fun & Run podsumowując I bieg rodzinny podziękował wszystkim uczestnikom za udział i wyraził nadzieję, że w przyszłym roku bieg również zostanie zorganizowany.
W dalszej części programu przyszedł czas na zabawy i konkursy
dla dzieci przeprowadzone przez Mobilną Akademię Rozwoju.
Mali widzowie zaproszeni zostali do licznych zabaw i tańców przy
muzyce, rodzinnych konkurencji sprawnościowych oraz konkursów z wieloma niespodziankami i nagrodami. Do występów na
scenie przygotowała się grupa Husarz, która zaprezentowała swoje umiejętności w dziedzinie sportowej kickboxingu, K1 oraz Muay
Thai. Kolejnym punktem programu był pokaz akrobatyki podczas,
którego wystąpiły uczennice trenujące w Szkole Podstawowej
w Czudcu, a przygotowane zostały przez panią Gabrielę Baran.
Na scenie zaprezentowały się również II grupy zespołu tanecznego Libretto, które zatańczyły kilka zachwycających i widowiskowych układów tanecznych. Na estradzie nie zabrakło również
muzyki i śpiewu. Znany już Chór „Szafranowe Nutki” działający
przy Ośrodku Kultury w Czudcu zachwycił profesjonalnym wykonaniem ciekawych utworów. Zespół pod opieką Pani Dominiki
Saneckiej bardzo chętnie zaprezentował swój niemały już dorobek artystyczny szerszej publiczności. W folkowym klimacie
zaprezentował się Zespół Pieśni Tańca Zaborowiacy, który wielokrotnie już prezentował swoje taneczne talenty. Żywiołowy i dy-

namiczny występ zespołu, został nagrodzony gromkimi brawami.
Przedostatnim zespołem prezentującym się na scenie był szkolny
zespół muzyczny o nazwie ESD. Młodzież ze Szkoły Podstawowej z Czudca wykonała cztery utwory muzyki rozrywkowej. Opiekunem grupy jest Pan Tomasz Kyc. Na zakończenie niedzielnej imprezy, dla starszej publiczności wystąpiła Kapela Ludowa
z Czudca. Oprócz bogatego programu estradowego atrakcjami
towarzyszącymi były liczne stoiska gastronomiczne i handlowe,
darmowe stoiska rekreacyjne dla dzieci (zjeżdżalnie, kolorowe
dmuchańce, eurobungee), fotobudka, malowanie twarzy oraz
modelowanie balonów również za darmo dla najmłodszych.
Można było odwiedzić stoisko Klubu Dziecięcego „Maluszek”
i zapoznać się z ofertą opieki nad dziećmi. Dodatkowo przygotowane zostało stoisko z kosmetykami firmy oriflame oraz stoisko
z suplementami diety i degustacją fit produktów. Ośrodek Kultury
w Czudcu jako organizator imprezy w szczególności dziękuje grupie Fun & Run za przeprowadzenie i organizację I Biegu
Rodzinnego, a Ochotniczej Straży Pożarnej z Czudca za fachową pomoc w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku oraz pełną
dyspozycję podczas imprezy. Niedzielna impreza dostarczyła
wszystkim uczestnikom mnóstwo pozytywnych emocji, a słoneczna aura była wspaniałym dopełnieniem całości tego majowego
wydarzenia. (OK)
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GMINNE ĆWICZENIE OBRONNE - „KLON 2018”
Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podkarpackiego z dnia
18 grudnia 2017 r. oraz Planem Szkolenia Obronnego
w Gminie Czudec na rok 2018, w dniu 25 maja br. zostało przeprowadzone gminne ćwiczenie obronne nt: „Zgranie
gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych
w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Wybrane elementy Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Stałego Dyżuru i Stanowiska
Kierowania oraz podległych ogniw ochronnych i gospodarczych.”
Powyższe ćwiczenie zostało przeprowadzone w Urzędzie Gminy Czudec – budynek ochraniali Żołnierze Obrony Terytorialnej
gdzie w ramach ochrony Stanowiska Kierowania rozwinięto biuro
przepustek, a w ramach epizodu ratowniczego w Zespole Szkół
w Pstrągowej przeprowadzono ewakuację uczniów klas I-III. Po-

wyższe ćwiczenie miało na celu sprawdzenie funkcjonowania poszczególnych służb, inspekcji, straży i organów samorządu terytorialnego w sytuacji zagrożeń działaniami grup terrorystycznych.
Potknicia, które pojawiły się w trakcie ćwiczenia pokazały jakie
elementy trzeba poprawić na przyszłość.
Dziękujemy wszystkim zespołom uczestniczącym w ćwiczeniu tj: 33 Batalionowi Lekkiej Piechoty w Dębicy IV Kompanii
Strzyżowskiej, dyrekcji i wszystkim pracownikom Zespołu Szkół
w Pstrągowej, a szczególnie dzieciom i młodzieży za zachowanie
spokoju i dyscypliny w oczekiwaniu co pokazało, że żaden kryzys
nie jest dla nich straszny, strażakom ochotnikom z jednostki OSP
Pstrągowa Dolna, zespołowi Stałego Dyżuru oraz zespołowi Zarządzania Kryzysowego. (UG)

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej szczebla powiatowego - Frysztak 2018
12 maja br. w Urzędzie Gminy we Frysztaku odbył się Ogólnopol- nikom dziękujemy za udział i zapraszamy za rok! Więcej inforski Turniej Wiedzy Pożarniczej Szczebla Powiatowego, w którym macji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej gminy
udział wzięło 13 uczestników z terenu powiatu strzyżowskiego. w zakładce OSP- Turniej Wiedzy Pożarniczej. (UG)
Dzieci i młodzież rywalizowała 3 kategoriach wiekowych (grupa
I: szkoły podstawowe klasy I-VI – 5 osób, grupa II: szkoły podstawowe klasa VII i oddziały gimnazjalne – 5 osób oraz grupa
III: szkoły ponadgimnazjalne – 3 osoby). Uczestnicy mieli za
zadanie rozwiązanie testu z pytaniami z zakresu pożarnictwa,
historii pożarnictwa, ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy. Po trzy najlepsze osoby zakwalifikowane do rundy finałowej
rywalizowały o zwycięstwo w drugim etapie odpowiadając na
ustne pytania komisji. W grupie I - drugie miejsce zajęła Julia
Kidacka z Pstrągowej, a w grupie III zwyciężył Michał Rykała
z Zaborowa. Gratulujemy zwycięzcom, a pozostałym uczest-

Uczestnicy turnieju wiedzy pożarniczej z wizytą w Bóbrce
W dniu 7 kwietnia br. odbyła się wycieczka zorganizowania przez Urząd Gminy oraz Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP w Czudcu dla uczestników Turnieju Wiedzy
Pożarniczej. W programie wycieczki znalazło się m.in.:
zwiedzanie Muzeum Nafty i Gazu w Bóbrce - najstarszej
na świecie kopalni ropy naftowej, „Domu Łukasiewicza”
- ekspozycji prezentującej dokonania Ignacego Łukasiewicza (gabinet, apteka i laboratorium odkrywcy).
Następnie uczestnicy wycieczki udali się autokarem do
pobliskiego Iwonicza Zdroju gdzie zwiedzili park Zdrojowy oraz Pijalnię Wód. Na zakończenie jednostka OSP
Pstrągowa Dolna w Domu Strażaka zorganizowała poczęstunek dla wszystkich uczestników wycieczki. (UG)
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Z wizytą w Urzędzie Marszałkowskim
22 maja 2018 roku na specjalne zaproszenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Cyprysia
uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Babicy, Dyrektor
oraz wychowawcy poszczególnych klas, odwiedzili Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, gdzie pod kierunkiem Pana Przewodniczącego, mieli możliwości poznania infrastruktury budynku, zwiedzenia Sali Posiedzeń Komisji Głównej Sejmiku Województwa
Podkarpackiego oraz poznania struktury organizacyjnej Urzędu
Marszałkowskiego. Pan Przewodniczący zapoznał uczniów z
organizacją pracy Sejmiku, poinformował o jawności obrad oraz
przybliżył tematykę i harmonogram pracy posiedzeń komisji oraz
pracy Sejmiku. Uczniowie mieli możliwość zasiąść na miejscach
głównego Prezydium – na miejscu Przewodniczącego Sejmiku,

który przygotowuje i zwołuje sesje Sejmiku oraz organizuje jego
pracę, na miejscu Marszałka oraz Wicemarszałków. Dzięki temu
nasi uczniowie poznali procedurę obrad, głosowania oraz zabierania głosu podczas posiedzeń. W dniu naszych odwiedzin trwały
przygotowania do obrad dotyczących rozwoju lotnictwa i Doliny
Lotniczej na Podkarpaciu wraz z przedstawicielami firmy Lufthansa Technik oraz MTU Aero Engines. Możliwość obserwacji przygotowań stanowiła dodatkową atrakcję w tym dniu. Zwiedzanie
Urzędu i okazja do zapoznania się z jego kompetencjami i zadaniami bardzo spodobały się uczniom i stanowiły doskonałą formę
nauki poprzez działanie. Za taka możliwość, w imieniu uczniów,
serdecznie dziękujemy Panu Przewodniczącemu. (Małgorzata
Szmigiel, Magdalena Wieszczek, Rafał Wydro)

Czudeckie przedszkole – placówką promującą zdrowie!
W kwietniu 2018 roku Publiczne Przedszkole w Czudcu otrzymało certyfikat przyjęcia do Rejonowej Sieci Szkół i Placówek Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim. Wyróżnienie
to jest wynikiem wielu działań sprzyjających zdrowemu stylowi
życia i wychowania młodego człowieka, który świadomie dba
o swoje zdrowie, kondycję fizyczną oraz troszczy się o środowisko przyrodnicze w którym żyje. Zamierzone cele zostały z sukcesem osiągnięte poprzez liczne działania, między innymi:
- występy, konkursy, spotkania ze sportowcami, prace plastyczne,
- poznanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania,
- wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków,
- umożliwienie codziennego przygotowania posiłków,

- kształtowanie nawyku picia wody,
- bezpieczeństwo w przedszkolu,
- wycieczki, spacery i zabawy na świeżym powietrzu,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- bezpieczny odpoczynek, - profilaktyka wad postawy,
- akcje proekologiczne.
Dołączenie naszego przedszkola do grona Placówek Promujących Zdrowie jest wielkim zaszczytem i wyróżnieniem dla dyrekcji, nauczycieli, wszystkich pracowników, rodziców i dzieci. Jest
to wspólny sukces, który nie tylko cieszy ale daje motywację do
dalszej działalności. (PP)
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