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Ogłoszenia

Już w najbliższym czasie rozpoczną się roboty budowlane w gminie Czudec. W wyniku przeprowa-
dzonych w ostatnich dniach przetargów wyłonieni zostali wykonawcy wodociągu oraz placu zabaw  
w Zaborowie. 
Gminna sieć wodociągowa powiększy się o sześć nowych odcinków o łącznej długości ok. 10,4 km  
w miejscowościach: Czudec (ul. Jasielska, Warzywna, Okopowa), Babica (przysiółek Działy), Przedmieście 
Czudeckie (Wola), Wyżne (przysiółek Rzeki) oraz Pstrągowa (Budzisz i Smykówki). Inwestycja ta zostanie sfi-
nansowana ze środków własnych gminy, a jej koszt całkowity wynosi 1 447 796,10 zł. 
W ostatnich dniach rozstrzygnięty został również przetarg na budowę nowe-
go placu zabaw w miejscowości Zaborów na działce sąsiadującej z Domem Strażaka.  
W ramach tej inwestycji wykonane zostaną następujące prace: przygotowanie terenu pod plac zabaw, budowa 
nawierzchni bezpiecznej, montaż urządzeń zabawowych, fitness oraz komunalnych, wymiana nawierzchni na 
boisku do siatkówki plażowej oraz montaż piłko-chwytu. Koszt realizacji tego zadania wynosi 156 816,80 zł  
i zostanie częściowo pokryty ze środków UE (poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020), w pozostałej części ze środków własnych gminy. Nowy pac zabaw powstanie  
w terminie do końca września br.   
Prace związane z budową kanalizacji w miejscowościach Wyżne, Zaborów i Przedmieście Czudec-
kie „Wólka” zostały już rozpoczęte. W wyniku tej inwestycji powstanie nowa sieć kanalizacyjna o łącz-
nej długości ok. 9,2 km, 4 pompownie sieciowe, 1 pompownia przydomowa oraz przyłącza do budyn-
ków. Koszt tego zadania w wysokości 2 195 550,00 zł brutto i zostanie pokryty ze środków pochodzących  
z częściowo umarzalnej pożyczki z WFOŚiGW.
Kolejną inwestycją zaplanowaną na bieżący rok jest budowa oświetlenia. 2 kwietnia br. ogłoszony został przetarg 
na realizację tego zadania, w którego zakres wchodzą następujące odcinki:
Odcinek 1 - oświetlenie chodnika przy drodze powiatowej nr 1409R Zwięczyca-Niechobrz-Czudec - zakres za-
dania obejmuje wykonanie odcinaka oświetlenia w m. Przedmieście Czudeckie (nr posesji: od 266A do 298);
Odcinek 2 - oświetlenie uliczne w miejscowościach Babica 
i Przedmieście Czudeckie - zakres zadania obejmuje wyko-
nanie odcinka oświetlenia od drogi wojewódzkiej w kierunku 
Babicy Działy do posesji numer 421;
Odcinek 3 - budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia 
drogowego w miejscowości Babica – zadanie jest kontynu-
acją odcinka oświetlenia Babica Serpentyny w kierunku do 
drogi krajowej nr 19.
W najbliższych dniach zostaną również ogłoszone prze-
targi na przebudowę dróg gminnych w ramach tzw. „powo-
dziówki” (więcej na ten temat pisaliśmy w nr 2 BI) oraz na 
remonty dróg gminnych zaplanowanych w budżecie na br.. 
O dalszych inwestycjach będziemy informować Państwa  
w kolejnych wydaniach biuletynu.                         (UG)

Kanalizacja, wodociąg, drogi, plac zabaw – 
ruszają inwestycje w gminie!



2

29 marca 2019 r. odbyło się VI zwyczajne posiedzenie Rady Gmi-
ny w Czudcu. Sesja rozpoczęła się od wręczenia nagród dla za-
wodniczek i trenera Uczniowskiego Klubu Sportowego „Diament 
Pstrągowa” za wysokie osiągnięcia sportowe. Zgodnie z uchwa-
łą Rady Gminy Czudec nr VI/43/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. 
w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla osób fizycz-
nych za wysokie osiągnięcia sportowe, Rada Gminy w Czudcu,  
w uznaniu za wysokie osiągnięcia sportowe w latach 2017-2018, 
przyznała nagrody finansowe dla następujących osób:
- Pani Karoliny Dziedzic-Gruszowskiej zawodnicz-
ki UKS „Diament Pstrągowa” za zajęcie: III. miejsca w Mistrzo-
stwach Europy w Kickboxingu Seniorów Full Contact (Maribor, 
17-21.11.2018 r.), II. miejsca w Pucharze Świata Seniorów Full 
Contact (Budapeszt, 17-21.05.2018 r.), I miejsca w Mistrzostwach 
Polski Seniorów Full Contact (Kalisz, 06-07.04.2018 r.), I. miejsca 
w Mistrzostwach Świata Seniorów Full Contact (Budapeszt 03-
12.11.2017 r.) oraz I. miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów 
Full Contact (Piotrków Trybunalski,07-09.04.2017 r.);
- Pani Wiolety Grodzkiej zawodniczki UKS „Diament Pstrą-
gowa” za zajęcie II. miejsca w Otwartym Pucharze Polski Kadetów 
Starszych w Kickboxingu Kick Light (Bałtów, 15-17.06.2018 r.),  
I. miejsca w Mistrzostwach Polski Południowej w Kickboxingu 
Kick Light (Gaj, 10.11.2018 r.) oraz III. miejsca w Mistrzostwach 
Polski Kadetów Młodszych w Kickboxingu Light Contact (Rydzy-
na, 05-07.05.2017 r.);

Pana Jerzego Pilarza trenera UKS „Diament Pstrągowa” w 
uznaniu za wysokie osiągniecia sportowe zawodników.
Po uroczystym wręczeniu nagród Wójt Gminy pogratulował na-
grodzonym wyników, życząc jednocześnie dalszych sukcesów. 
Trener UKS Diament Pstrągowa p. J. Pilarz podziękował w imie-
niu sowim i nagrodzonych na przyznane nagrody. 

W kolejnym punkcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem 
wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz zadań realizowa-
nych w Urzędzie Gminy od ostatniej sesji. Następnie zostały pod-
jęte uchwały:
1) w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnio-
nych dzieci i młodzieży w Gminie Czudec,
2) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 
6-letnie i dzieci młodsze,
3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2019 - 2023 w Gminie Czudec, 
4) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czudec,
5) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy 
Czudec na rok 2019 
6) w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2019 z dnia 25 stycznia 
2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Czudec, 
7) w sprawie zmiany uchwały nr IV/43/2019 Rady Gminy Czudec 
z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie,
8) w sprawie zaciągnięcia kredytu,
9) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych 
przy drogach powiatowych na terenie gminy Czudec.

Na zakończenie radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Wójta 
Gminy z wykonania zadań zleconych do realizacji organizacjom 
pozarządowym. W sprawach różnych radni wysłuchali i rozpa-
trzyli pisma od mieszkańców gminy, które wpłynęły do biura rady 
w terminie od ostatniej sesji. Kolejna sesja RG planowana jest na 
kwiecień br.                    (UG)

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Czudec
Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich wybierani są przez mieszkań-
ców poszczególnych sołectw w czasie zebrań wiejskich, w głoso-
waniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych podczas zebra-
nia. Sołtysem może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec danego 
sołectwa. Zgodnie ze statutem Gminy Czudec, wybory sołtysów  
i rad sołeckich przeprowadza się w terminie do 6 miesięcy od daty 
wyborów samorządowych. 
Funkcja sołtysa wsi jest niezwykle ważna – w dużej mierze od 
Sołtysa wsi, jego umiejętności dialogu i rozwiązywania proble-
mów, a także aktywności w kontaktach społecznych zależy roz-
wój sołectwa.
W kwietniu br. zakończyły się wybory w sołectwach - w zamiesz-
czonej obok tabeli podajemy dane nowo wybranych sołtysów.
Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej współpracy na rzecz 
rozwoju naszej Gminy!             (UG)
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Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że w dniu 1 kwietnia br. została podpi-
sana umowa z Wykonawcą INERGIS S.A. na dostawę i montaż 
instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Wsparcie roz-
woju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.
Głównym celem projektu jest budowa i uruchomienie 2 796 no-
wych instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych na użytek go-
spodarstw domowych na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego tj.: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, 
Głogów Młp., Krasne, Lubenia, Łańcut, Miasto Łańcut, Miasto 
Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn.
W ramach projektu zostaną wykonane instalacje 
służące do zamiany energii słonecznej na energię 
elektryczną o mocy nie mniejszej niż 3 kW każda, 
która może wytworzyć w ciągu roku 2850 kWh. 
Mieszkańcy mogą uzyskać nawet do 85 proc. do-
finansowania kosztów kwalifikowanych do instala-
cji fotowoltaicznej. W samej Gminie Miasto Rze-
szów zaplanowano montaż ponad 800 jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej OZE. Pierwsze 
montaże zaplanowano już na maj br. Wykonawca 
dysponuje 13 ekipami montażowymi, dzięki któ-
rym możliwe będzie równoczesne prowadzenie 
prac na terenie każdej z ww. gmin.
Realizacja Projektu umożliwi roczną produkcję 
energii elektrycznej w wysokości 6 323,20 MWh/
rok.  Szacuje się spadek emisji gazów cieplar-
nianych o 5 045,91 tony ekwiwalentu CO2/rok. 
Mieszkańcom umożliwi uzyskanie oszczędności 
finansowych z tytułu korzystania z energii na po-
trzeby własnych budynków mieszkalnych, a także 
spowoduje redukcję poziomu emisji szkodliwych 
gazów i pyłów do atmosfery.
Całkowita wartość projektu to 45 413 849,60 zł 
w tym 35 649 867,00 zł dofinansowane ze środ-
ków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-
2020. Projekt zrealizowany będzie w terminie do 
30 października 2020 roku. Projekt pn. „Wsparcie 
rozwoju OZE na terenie ROF – projekt  parasolo-
wy”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Prioryteto-
wej III. Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE 
– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. Więcej informacji o projekcie  
w zakładce Realizowane projekty/Wsparcie rozwoju OZE 
na terenie ROF – projekt parasolowy http://rof.org.pl/reali-
zowane-projekty/projekt-parasolowy (tekst ze str. ROF)

Montaż instalacji fotowoltaicznych 
w Gminie Czudec

Budowa poszczególnych instalacji fotowoltaicznych w Gminie 
Czudec wykonywana będzie w 4 etapach. W pierwszej kolejno-
ści zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli wykonawcy 
audyty energetyczne, a następnie, po dokonaniu wpłaty przez 
beneficjenta projektu, odbędzie się wizja lokalna i przekazanie 
przez właściciela terenu (budynku) do montażu instalacji. Po za-
kończeniu prac montażowych przeprowadzony zostanie  odbiór 
instalacji. 

W dniu 8 kwietnia wykonano 5 pierwszych audytów na terenie 
naszej gminy, a o kolejnych będą Państwo informowani indywi-
dualnie.

W poniżej zamieszczonych tabelach przedstawiamy ceny wy-
konania instalacji fotowoltaicznych z zastrzeżeniem, że mogą 
one jeszcze ulec zmianie. Ceny przedstawione w tabelach nie 
uwzględniają wynagrodzenia inspektora nadzoru.               (UG)

Rusza montaż paneli fotowoltaicznych w Gminach ROF
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Urząd Gminy w Czudcu informuje, że od 4 marca 2019 r. można 
składać wnioski o wydanie e-dowodu. E-dowód to wielofunkcyjny 
dokument z warstwą elektroniczną, który będzie bezpiecznym na-
rzędziem  do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia 
i podmiotami komercyjnymi. Jeśli posiadacz dowodu osobistego 

będzie chciał posługiwać się dowodem elektronicznym może go 
wymienić jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego 
dokumentu. Nie ma jednak obowiązku wymiany posiadanego 
dowodu osobistego jeżeli jest ważny. Wymiana dotychczaso-
wego dowodu osobistego na e-dowód jest bezpłatna. (UG)

E-dowody

WZÓR  
E-dowodu  
osobistego

Wójt Gminy Czudec przypomina o możliwości składania wniosków  
o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Małżonkowie z te-
renu gminy Czudec, którzy przeżyli minimum 50 lat małżeństwa (według 
ślubu cywilnego) mogą składać wnioski o Medale za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie w Urzędzie Stanu Cywilnego – pokój nr 10A. Wniosek 
w imieniu Jubilatów mogą złożyć również najbliżsi członkowie rodziny. 
Wniosek powinien zawierać min. imiona i nazwiska osób, datę i miejsce 
zawarcia małżeństwa. 
Medal prezydencki dla małżonków może być przyznany 
tylko raz.                    (UG)

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Gmina Czudec prowadzi rekrutację uczestników, 
do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach 
3 modułów tematycznych:
„Rodzic w Internecie” 
Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest 
przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie 
bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sy-
tuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych 
i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozu-
mie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci,  jak rów-
nież nauczy się korzystać  z podstawowych usług e-admini-
stracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku 
Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych.  
    

„Moje finanse i transakcje w sieci”
Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć 
się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe 
i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkole-
nia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać 
kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, re-
zerwować podróż oraz płacić podatki.

„Rolnik w sieci”
Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy 
na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, 
aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecz-

nie korzystać, jak regulować 
swoje rachunki bez koniecz-
ności odwiedzania placów-
ki bankowej czy urzędu.  
W ramach nauki pozyskiwa-
nia informacji z sieci uczest-
nicy szkolenia zapoznają się 
z najpopularniejszymi porta-
lami rolniczymi (np. farmer.
pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, 
gieldarolna.pl).

Szkolenia dedykowane są mieszkańców gminy Czudec - dla 
osób powyżej 25 roku życia, którzy nie posiadają kompetencji 
cyfrowych lub chcącą rozwijać swoje umiejętności. Grupę doce-
lową będzie tworzyć 25 kobiet i 11 mężczyzn, w tym 3 kobie-
ty niepełnosprawne i 3 mężczyzn niepełnosprawnych, 4 osoby  
w wieku do 34 lat, 10 osób w wieku 35-43, 17 osób w wieku 44-64 
i 7 osób powyżej 65 roku życia.
Rekrutacja rozpocznie się 15.04.2019 i potrwa do 
15.05.2019 r. Zgłoszeń należy dokonywać pod nume-
rem telefonu: 17 71 72 100 lub osobiście w sekreta-
riacie  Urzędu Gminy w Czudcu. Maksymalna liczba 
uczestników projektu: 36 osób. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. 
                      (UG)

Bezpłatne szkolenia komputerowe
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Wyłudzanie pieniędzy od osób starszych poprzez zastraszanie, uda-
wanie policjanta, urzędnika czy członka rodziny niestety wciąż zbiera 
żniwa – tylko w Warszawie, w ciągu pierwszego kwartału 2018 roku 
wyłudzono od seniorów ponad 4,3 miliona złotych. W roku 2017 prawie 
19 milionów złotych! Policjanci, strażnicy miejscy oraz bankowcy łączą 
siły w nowej kampanii społecznej, która obejmuje zarówno działania in-
formacyjne, jak i operacyjne.
Metody naciągania osób starszych bazują najczęściej na zaufaniu. 
Oszuści, podając się za  policję, rodzinę, pracowników ZUS-u, opieki 
społecznej czy fundacji, bez problemu wchodzą do domu, swoją wizytę 
tłumacząc koniecznością pobrania zaległej opłaty, albo przeciwnie – 
przekazania jakichś pieniędzy, bądź zachęcają do wsparcia zbiórki na 
szczytny cel. Ofiara nieświadomie wskazuje miejsce przechowywania 
gotówki, a sprawca kradnie oszczędności i inne cenne przedmioty, znaj-
dujące się w mieszkaniu. Podczas rozmowy telefonicznej seniorzy na-
mawiani są na przekazanie komuś albo pozostawienie w jakimś miejscu 
gotówki lub kosztowności. Często skłania się ich do wypłat oszczędno-
ści z banku, a nawet do zaciągania kredytów. Najważniejsze to zacho-
wać zdrowy rozsądek!
1. Bądź ostrożny, czujny i przewidujący.
2. Policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy lub kosztowności 
obcym osobom ani policjantom.
3. Jeżeli ktokolwiek telefonicznie prosi o pieniądze i masz jakiekolwiek 
wątpliwości z kim rozmawiasz skontaktuj się z najbliższymi lub policją 
dzwoniąc pod numer 112
4. Gdy obce osoby osobiście pojawią się w twoim mieszkaniu - bądź 
wyjątkowo ostrożny.
Na stronie internetowej www.SeniorzeNieDajSie.pl można znaleźć 
informacje jakimi metodami posługują się przestępcy i jak reagować  
w przypadku próby wyłudzenia:
• Na wnuczka: dzwoniący podaje się za rodzinę lub przyjaciela rodziny 
i prosi o pomoc finansową w związku z wypadkiem, chorobą albo wy-
jątkową okazją do zarobienia pieniędzy. Sytuacja według dzwoniącego 
jest nagła i wymaga natychmiastowej reakcji ze strony seniora. Dodat-

kowo dzwoniący twierdzi, że cała sprawa musi pozostać tajemnicą.
• Na policjanta: dzwoni policjant i informuję, że grupa przestępcza chce 
ofiarę okraść – np. ze środków finansowych lub lokat w banku i prosi  
o współpracę.
• Na zaliczkę, przedpłatę czy nadpłatę: nakłanianie do przesłania pienię-
dzy z góry za jakiś produkt lub usługę lub przekazanie czeku na kwotę 
wyższą niż ustalona cena, z prośbą o odesłanie nadwyżki środków za 
pośrednictwem przekazu pieniężnego - czek okazuje się fałszywy.
• Na ofertę pracy: prośba o przesłanie pieniędzy w zamian za przyjętą 
propozycję zatrudnienia.
• Na loterię, nagrodę: zawiadomienie o wygranej na loterii i prośba  
o wysłanie pieniędzy, aby móc odebrać nagrodę.
• Na nieruchomość: oferta wynajmu/zakupu nieruchomości i prośba  
o wysłanie pieniędzy, podając przyczyny, które wydają się wiarygodne, 
jednak nieruchomość nie jest prawdziwa.
• Na zakupy przez internet: prośba o przesłanie pieniędzy w celu 
zapłaty za produkt, przedmiot aukcji lub usługę reklamowaną  
w internecie.
• Na znajomości: ofiara poznaje kogoś przez internet, nabiera zaufania 
do tej osoby, a następnie jest proszona o przysłanie  pieniędzy.
• Na chwilówkę: propozycja unikalnej promocji uzyskania pożyczki, po-
tem okazuje się, że faktyczne oprocentowanie jest bardzo wysokie.
• Na pracownika administracji, hydraulika, pracownika socjalnego: pod 
pretekstem wywiadu środowiskowego, sprawdzenia stanu techniczne-
go instalacji w mieszkaniu, wykorzystując chwile nieuwagi, dokonywane 
są kradzieże pieniędzy lub kluczy do mieszkania.
• Na dostawcę prądu / usług telekomunikacyjnych: w ramach fałszywej 
promocji podkładane są umowy z zawyżonymi stawkami z inną firmą.

 
SENIORZE PAMIĘTAJ! ZAWSZE BĄDŹ UWAŻNY, 

OSTROŻNY I PRZEWIDUJĄCY!
•  Nie izoluj się – nie trać więzi z rodziną i przyjaciółmi.
• Szukaj informacji (internet, prasa, radio, telewizja, instytucje groma-
dzące i przetwarzające informacje).

Seniorze Nie Daj Się!

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowa-
ny od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów  
i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa  
i obrotu bezgotówkowego. Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl

W dniach 5 - 7 Kwietnia 2019 r. odbyły się na Mistrzostwa 
Polski Juniorów w Nowym Targu. Michał rywalizował w ka-
tegorii Juniorów Młodszych – 63,5 kg. Ta kategoria wagowa 
była najbardziej obsadzoną wśród juniorów młodszych. Mi-
chał stoczył 3 walki - pierwszą wygrał przed czasem przez 
TKO w 2 rundzie 
z Cezarym Nowakiem zawodnikiem Smoka Toruń. Drugą 
walkę stoczył z zawodnikiem Klubu Sportowego Pretorium 
Poznań Kacprem Pietrowiczem i wygrał ją zdecydowanie 
na punkty. Do finałowego starcia Michał wszedł z kontuzją 
prawej nogi. Rywal z klubu Smok Toruń Igor Wełnowski zo-
stał liczony już w pierwszej rundzie, jednak doświadczenie 
zawodnika z Torunia pozwoliło mu zwycięsko wyjść z tej 
walki. Rywal Michała z pojedynku Finałowego już 3 lata 
reprezentuje nasz kraj na międzynarodowych zawodach. 
Walki Michała przykuły uwagę trenerów kadry narodowej 
juniorów i już w maju Michał wraz z kadrą Polski uda się na 
Puchar Świata do Budapesztu.                    
        (Krzysztof Kucharzyk)

Pierwszy medal mistrzostw polski dla husarza
Michał Sudacki wicemistrzem polski juniorów młodszych low kick - 63.5 kg
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  23 marca mieszkaniec naszej gminy 
- Andrzej Jodłowski wystartował w Mi-
strzostwach Polski Kettlebell Lifting. 
Andrzej zdobył Mistrzostwo Polski  
w swojej kategorii z odważnikami 
2 x 24 kg robiąc 82 powtórzenia 
w niecałe 10 min. Wziął również 
udział w sztafecie gdzie zdobył  
1 miejsce. Zwycięstwo dało mu kwa-
lifikacje do Mistrzostw Świata oraz 
Europy w 2019 r.. 

  Andrzej otrzymał również po-
wołanie do Reprezentacji Polski 
na rok 2019 r.  
 GRATULACJE!

Mistrzostwa Polski Kettlebell Lifting

III Rzeszowski Bieg Trzeźwości Im. Ks. Franciszka 
Blachnickiego odbędzie się 01.05.2019 r. na ulicach 
Rzeszowa i drogach w pobliskich miejscowościach. 
W wydarzeniu przewidziane  jest  trzy rodzaje aktyw-
ności sportowej: bieg uliczny, marsz Nordic Walking, 
rajd rowerowy. Rozpocznie się on o godz. 7:00 reje-
stracją uczestników w Domu Diecezjalnym „TABOR” 
Rzeszów, ul. Połonińska 25, zakończy  Mszą św.  
w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
w Niechobrzu. Wcześniej wygłoszone zostaną świa-
dectwa i wręczone zostaną nagrody dla najlepszych 
uczestników biegu. Wydarzenie to jest połączone  
z XXXIII Pielgrzymką Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
do Matki Bożej, gdzie od ponad 30 lat odbywają się 
rekolekcje dla osób uzależnionych i współuzależnio-
nych. Tam, jak sami uczestniczy mówią Matka Boża 
uwalnia od tego co zniewala i ogranicza nas w życiu 
codziennym. 

Zapisy na Rzeszowski Bieg Trzeźwości od-
bywają się poprzez stronę internetową www.
biegtrzezwoscirzeszow.pl. Serdecznie zapra-
szamy do udziału. Spotkajmy się razem aby 
zdobywać naszą Wolność!             

III Rzeszowski Bieg Trzeźwości

Drużyna siatkarzy ZS w Czudcu pod wodzą trenera Bartosza 
Hałasa osiągnęła niebywały sukces, zdobywając trzecie miejsce 
w podkarpackiej Licealiadzie. W finale zawodów rozegranych 
w Ropczycach znalazły się cztery najlepsze drużyny spośród 
160, które przystąpiły do rozgrywek. W półfinale zawodnicy 
z Czudca nieznacznie ulegli utytułowanym przeciwnikom 
z V LO w Rzeszowie (18:25, 18:25), natomiast w meczu 
o trzecie miejsce pokonali zespół z IV LO w Rzeszo-
wie (25:16, 25:21). Brązowy medal jest ukoronowaniem 
ciężkiej pracy zawodników i ich trenera oraz potwierdze-
niem ich ogromnej woli walki i wiary w ostateczny sukces!  
        (ZS w Czudu)

Siatkarze Zespołu Szkół w Czudcu brązowymi medalistami 
podkarpackiej Licealiady!
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W dniu 2 kwietnia 2019 r. w sali Ośrodka Kultury w Czudcu otwar-
to pokonkursową wystawę pt. Tradycyjne palmy i pisanki wiel-
kanocne. W konkursie wzięło udział 431 uczniów z przedszkoli, 
szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu Gminy Czudec. 
Na wystawie znalazły się  prace wykonane z naturalnych materia-
łów (z papieru,  kolorowej bibuły, włóczki wełnianej, suszonych 
traw itp.). Obejrzeć można było również piękne koszyczki pełne 
pisanek, kraszanek, malowanych  i obklejanych jajek. Wnętrze 
sali OK ozdobiły, piękne konkursowe palmy.  Prace przestrzenne   
w postaci kurek, kogucików, baranków i zajączków wykonane  różny-
mi technikami plastycznymi wprowadziły nastrój świąteczny. Wyko-
nane prace nawiązywały do polskich tradycji wielkanocnych. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkur-
sie. Wystawę można zwiedzać do 12 kwietnia 2019 r. 
Serdecznie zapraszamy!              (OK)

Wystawa Palm i Pisanek Wielkanocnych

W  dniach 16 i 23 marca 2019 r. w Ośrodku Kultury w Czudcu 
odbyły się warsztaty pisania ikon. Podczas zajęć uczestniczki 
uczyły się klasycznej techniki pisania ikon. Te piękne obrazy two-
rzone były tradycyjnie: na desce, na zaprawie klejowo kredowej, 
z użyciem tempery jajowej, z wykonaniem grawerunku i złoceń 
oraz zastosowaniem odpowiednich kolorów, tak aby całość do-
brze współgrała. Inspiracją do stworzenia ikony był wizerunek 
Anioła Stróża. Była również możliwość przygotowania i wykona-
nia ikony według własnego wzoru.  Zajęcia pisania ikon po raz 

kolejny poprowadziła Pani Agnieszka Zaguła, która w sposób 
bardzo przystępny uczyła tej pracochłonnej techniki. Prowadzą-
ca dzieliła się swoim bogatym doświadczeniem oraz ogromną 
wiedzą z zakresu technologii i techniki wykonywania tego typu 
obrazów. Wiele pań, które uczestniczyły już w poprzedniej edycji 
warsztatów postanowiły ponownie wziąć w nich udział, dalej kon-
tynuować swoją naukę pisania ikon i w dalszym ciągu doskona-
lić swoje umiejętności malarskie. Gratulujemy pięknych efektów 
pracy i zachęcamy do dalszych twórczych działań.         (OK)

Warsztaty pisania ikon
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