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Obchody jubileuszowe miały miejsce 30 maja 2019 r.  
i stały się okazją do świętowania dla osób, którym bliska 
sercu jest  książka, rozwój czytelnictwa, popularyzacja 
działalności biblioteki oraz kształtowanie życia  kultural-
nego naszego regionu. 
Udział w Jubileuszu swoją obecnością uświetnili przed-
stawiciele władz samorządowych z Wójtem Gminy 
Czudec Andrzejem Ślipskim, dyrektor WiMBP w Rze-
szowie p. Barbarą Chmurą, przewodniczącą Okręgu 
SBP w Rzeszowie p. Małgorzatą Sierżęgą, dyrektorzy 
gminnych bibliotek publicznych z terenu powiatu strzy-

żowskiego i rzeszowskiego,  dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Czudec, dyrektorzy i kierownicy 
instytucji działających na naszym terenie, emerytowani bibliotekarze oraz obecna kadra biblioteki. Licznie przy-
byli również na uroczystość długoletni czytelnicy i grono przyjaciół czudeckiej książnicy.
Jubileusz placówki był okazją do podziękowań dla byłych dyrektorów oraz emerytowanych pracowników Gmin-
nej Biblioteki Publicznej, którzy przez wiele lat tworzyli jej historię i pozostawili sporą część życia w murach 
biblioteki, jak również dla obecnej kadry bibliotecznej, która pracuje na współczesny wizerunek instytucji.
Zgromadzonym gościom zaprezentowano krótką historię placówki, przekrojowe spojrzenie na działalność kultu-
rową, oświatową i społeczną biblioteki poprzez prezentację multimedialną autorstwa p. Małgorzaty Kucab. Część 
artystyczną pt.: „W bibliotece”, ukazującą pół żartem, pół serio pracę bibliotekarzy przedstawiła młodzież Zespołu 
Szkół w Czudcu.

Uroczystości jubileuszowe 
zakończyły wystawy „Dawny 
Czudec w fotografii” oraz po-
konkursowa wystawa Gmin-
nego konkursu plastycznego 
„Kiedy myślę … Biblioteka”.

Składamy serdeczne podzię-
kowania za piękne i ciepłe 
słowa, które padły podczas 
uroczystości, za życzenia  
i gratulacje z okazji nasze-
go bibliotekarskiego święta. 
Dziękujemy wszystkim za 
udział w uroczystościach ju-
bileuszowych naszej czudec-
kiej biblioteki.  (GBP)

Jubileusz 70-lecia 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
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VII zwyczajna sesja Rady Gminy w Czudcu odbyła się 26 kwietnia 
2019 r.. Obrady rozpoczęły się od złożenia podziękowań w związku  
z zakończeniem pełnienia tej funkcji przez sołtysów Czudca, Przedmie-
ścia Czudeckiego oraz Pstrągowej. Zaproszenie na sesję przyjął tylko 
były sołtys Przedmieścia Czudeckiego - Pan Władysław Kutowicz, który  
z rąk Wójta i Przewodniczącego Rady otrzymał podziękowanie oraz 
drobny upominek za wzorową i ofiarną pracę na rzecz społeczności lo-
kalnej przez ostatnie 2 kadencje tj. w latach 2010-2018. Nieobecni byli 
p. J. Górka i p. A. Ladziński. 

W dalszej części obrad zostały wręczone zaświadczenia o wyborze 
na sołtysa w kadencji 2018-2023. Nowymi sołtysami zostali wybrani:  
w Czudcu p. Marek Sitek, w Przedmieściu Czudeckim p. Jan Ruszała,  
a w Pstrągowej – p. Tadeusz Bieszczad. 
W kolejnym punkcie obrad radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji,  
a następnie zapoznali się ze sprawozdaniem wójta z wykonania uchwał 
Rady Gminy. W dalszej części obrad rozpatrzyli i podjęli uchwały w na-
stępujących sprawach:
- zmiany uchwały Rady Gminy Czudec nr XXXVII/360/2018 z dnia  
31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy 
Czudec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w 
sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów al-
koholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Czudec - uchwały 
wprowadzają wyłączenia w zakresie handlu napojami alkoholowymi na 
stadionach sportowych,
- przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Czudec oraz w spra-
wie zasad przyznawania Nagrody Wójta Gminy w ramach Lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, 
- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Czudec oraz granic obwodów publicznych szkół podsta-
wowych mających siedzibę na obszarze gminy,
- nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna 
w Warszawie prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 479/12 
obręb Czudec na rzecz Gminy Czudec oraz ustanowienia służebności 
gruntowej,
- wyrażenia zgody na nabycie działek w formie darowizny na własność 
Gminy Czudec – dz. na ul. Na Stawki pod poszerzenie drogi gminnej, 
- wyrażenia zgody na nabycie działki w formie darowizny na własność 
Gminy Czudec– dz. na ul. Strumykowej  pod drogę gminną publiczną, 
- wyrażenia zgody na zakup działki położonej w Wyżnem na własność 
Gminy Czudec – dz. pod przepompownię ścieków,
- poboru podatku i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wyna-
grodzenia za inkaso – zmiana dotyczy wyznaczenia nowych inkasentów 
(w związku z  wyborem nowych sołtysów). Uchwała ma zastosowanie 
od III kwartału br.,
- udzielenia pomocy finansowej – umowa dot. udzielenia pomocy finan-
sowej dla powiatu strzyżowskiego na zakup ambulansu,
- wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Czudec na rok 
2019 nr IV/37/2019 Rady Gminy Czudec z dnia 25 stycznia 2019 r.. 
Następnie radni jednogłośnie przyjęli informację dot. „Oceny Zasobów 

Pomocy Społecznej” opracowaną przez kierownika 
GOPS.  Na zakończenie przewodniczący komisji rewi-
zyjnej p. P. Niemiec przedstawił informację z przepro-
wadzonej kontroli wybranych przetargów oraz realiza-
cji tych inwestycji przez Urząd w 2018 roku - komisja 
nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanych 
procedurach. 
Kolejna VIII Sesja Rady Gminy odbyła się 31 maja 2019 
r.. Rozpoczęła się od przyjęcia protokołu z poprzedniej 
sesji i zapoznania się radnych ze sprawozdaniem Wój-
ta z wykonania uchwał Rady Gminy. Następnie, zapro-
szony na sesję, Naczelnik OSP Czudec p. Grzegorz 
Iskra przedstawił sprawozdanie z działalności Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Poinformował, że OSP zajmuje 
się nie tylko działalnością ratowniczą, ale również spor-
tem, edukacją, zabezpieczaniem imprez lokalnych.  
W 2018 cztery jednostki z terenu gminy brały udział 
w zdarzeniach tj.: OSP Czudec (96 wyjazdów), OSP 
Pstrągowa Dolna (53 wyjazdy), OSP Wyżne (48 wy-
jazdów), OSP Zaborów (5 wyjazdów). Na tle powiatu 
OSP Czudec w roku 2018 zajęła pierwsze miejsce 

pod względem ilości wyjazdów. Na koniec, Naczelnik OSP podzięko-
wał poprzedniemu i obecnemu Wójtowi Gminy oraz Radzie za wsparcie  
i dobrą współpracę. 
W kolejnym punkcie obrad podjęte zostały uchwały:
- w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energe-
tycznego,
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w formie darowizny na 
własność Gminy Czudec – działka pod drogę gminną w Babicy,
- w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieru-
chomości gruntowych,
- w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Czudec 
na rok 2019 nr IV/37/2019 Rady Gminy Czudec z dnia 25.01.2019 r..
Następnie radni zapoznali się ze sprawozdaniem dotyczącym funk-
cjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i utrzymania 
czystości na terenie gminy oraz informacją o rozwoju kultury fizycznej 
i turystyki na terenie gminy, a także sprawozdaniem z zimowego utrzy-
mania dróg. W sprawach różnych Wójt Gminy i radny powiatowy Sta-
nisław Gierlak, omówili koncepcję budowy odcinka drogi S-19 od węzła 
Rzeszów Południe w Kielanówce, do Babicy. Poinformowali, że GDDKiA 
zapowiada, że przetarg na opracowanie projektu zostanie ogłoszony je-
sienią br..
Kolejne obrady Rady Gminy odbędą się w czerwcu. Podczas sesji zosta-
ną wręczone nagrody dla uczniów, którzy wyróżnili się wyjątkowymi osią-
gnięciami w nauce bądź sporcie. Na czerwcowej sesji po raz pierwszy 
odbędzie się, debata nad raportem o stanie gminy za 2018 r., a następnie 
Rada Gminy rozpatrzy uchwały dotyczące udzielenia Wójtowi Gminy wo-
tum zaufania i absolutorium. Raport o stanie gminy dostępny jest 
na stronie internetowej gminy www.czudec.pl i w Biuletynie 
Informacji Publicznej  (www.bip.czudec.pl.) Zakres opracowane-
go w/w dokumentu obejmuje przede wszystkim analizę zasobów gminy, 
sytuacji finansowej gminy, a także realizacji polityk, programów, strategii  
i uchwał rady gminy.  Zachęcamy Państwa do lektury tego dokumentu. 
                        (UG)

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy
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Od 1 lipca 2019 r. zmianie ulegają 
zasady wypłaty  świadczenia wy-
chowawczego “500+”. Od tego dnia 
wypłata rządowego świadczenia na 
pierwsze dziecko nie jest uzależnia-
na od dochodów. Każdy, kto złoży 
wniosek, niezależnie od sytuacji 

materialnej rodziny, otrzyma 500 złotych na każde dziecko do ukończe-
nia 18. roku życia.
Wnioski o świadczenie “500+” będzie można składać elektronicz-
nie  od 1 lipca 2019 r. - za pośrednictwem platformy PUE ZUS,  
@Empatia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych,  

a wnioski w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu ul. Starowiejska 1, II pię-
tro, w godzinach pracy Ośrodka tj. w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od 
wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.
Prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie złożonych wnio-
sków po dniu 30 czerwca 2019 r. ustala się na okres od 01 lipca 2019 r. 
do 31 maja 2021 r..
 
Nowe wzory wniosków są dostępne na stronie inter-
netowej GOPS Czudec: www.gopsczudec.naszops.pl  
w zakładce: ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - druki 
do pobrania         (GOPS)

Informacja o nowym okresie zasiłkowym - świadczenie 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu przypomina o koniecz-
ności złożenia wniosków na okres zasiłkowy 2019/2020. Dotyczy to 
wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, fundu-
szu alimentacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy, będą 
przyjmowane: elektronicznie od 1 lipca 2019 r. oraz tradycyjnie (w wersji 
papierowej) od 1 sierpnia 2019 r.. Szczegółowe informacje dotyczące 

zasad i trybu składania wniosków oraz ich rozpatrywania zawarte są na 
stronie internetowej Ośrodka. Można je uzyskać również pod numerem 
tel. 17 7172195. Wnioski można składać w GOPS w Czudcu przy ul. 
Starowiejskiej 1, II piętro. 

Druki obowiązujących wniosków będzie można pobrać 
w siedzibie lub na stronie ośrodka www.gopsczudec.
naszops.pl od dnia 01 lipca 2019 r..       (GOPS)

Informacja o okresie zasiłkowym dot. świadczeń rodzinnych –  
nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Lokalna Grupa Działania C.K. 
Podkarpacie zgodnie z harmo-
nogramem naboru wniosków  
o udzielenie wsparcia na 
wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego 
przez społeczność, planuje  

w I półroczu 2019 roku przeprowadzić nabory wniosków w zakresie: 

1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego - 200 000,00 zł  (konkurs),  
w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. „Rewitalizacja budynków zabytkowych 
użytkowanych na cele publiczne obiektów małej architektury, konser-
wacja pomników historycznych i miejsc pamięci, budynków sakralnych 
i cmentarzy”;
2. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych – 50 000,00 zł  
(konkurs), w ramach  przedsięwzięcia 2.2.2. „Budowa, modernizacja 
i/lub wyposażenie obiektów do produkcji bądź sprzedażny produktów/
usług lokalnych i/lub z wykorzystaniem odnawialnej energii w prowadze-
niu działalności gospodarczej”;
3. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycz-
nych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – 150 000,00 
zł (konkurs), w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. „Przystosowanie lub/i wy-
posażenie miejsc ogólnodostępnych służących aktywizacji zawodowej  
i społecznej mieszkańców LGD.”;
4. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycz-
nych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – 200 000,00 
zł (konkurs), w ramach przedsięwzięcia 3.1.2. „Wykorzystanie i promo-
wanie innowacyjnych rozwiązań ułatwiających dostęp do wysokiej jako-
ści działań edukacyjnych.”;
5. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycz-
nej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - 60 000,00 zł (grant), w ramach 
przedsięwzięcia 1.1.3. „budowa, adaptacja, remont lub wyposażenie 
niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub kul-
turalnej.”;
6. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokal-
nych – 158 000,00 zł (grant) w ramach:   
- przedsięwzięcia 1.3.2 „Organizacja bezpłatnych przedsięwzięć inte-
gracyjnych i promocyjnych związanych z propagowaniem lokalnych tra-
dycji, zasobów i produktów w tym twórczości lokalnej i rzemiosła” – 80 
000,00 zł,
- przedsięwzięcia 2.2.3 „Działania informacyjne, edukacyjne i promo-
cyjne związane z propagowaniem przedsiębiorczości produktów lokal-
nych, innowacyjności, ekonomii społecznej” – 63 000,00 zł,
- przedsięwzięcia 3.3.1 „Organizacja konkursów propagujących działa-
nia LGD” – 15 000,00 zł.
 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biu-
rze Lokalnej Grupa Działania C.K. Podkarpacie,  
ul. Rynek 8, 38-120 Czudec lub pod numerem te-
lefonu 17 276 47 96 od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7:00 do 15:00.       (CK PODKARPACIE)

Informacja o planowanych naborach wniosków w I półroczu 2019 roku

Wnioski o ustalenie 
prawa do świadczenia 
„Dobry start”, na okres 
zasiłkowy (2019/2020) 

będą przyjmowane: elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listo-

pada 2019 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mr-
pips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych i tradycyjnie  
(w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r.  
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu przy ul. 
Starowiejskiej 1, II piętro.        (GOPS)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”
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27 kwietnia br. w Zespole Szkół w Czudcu odbyła się uroczysta 
promocja, pierwszego w Gminie Czudec, przewodnika turystycz-
nego autorstwa Państwa Anny Oliwińskiej – Wacko i Ryszarda 
Wacko. Przewodnik ten opisuje atrakcje turystyczne, walory 
przyrodnicze poszczególnych miejscowości gminy, ich historię 
i zabytki, które warto obejrzeć. Opracowanie zostało sfinanso-
wane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach 
grantu realizowanego za pośrednictwem LGD CK Podkarpacie 
przyznanego dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Czudeckiej (dzia-
łanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW 2014-2020). 

Promocja przewodnika turystycznego zbiegła się w czasie ze 
wspaniałą rocznicą 20 - lecia powstania „Kwartalnika Czudec-
kiego”, którego pomysłodawczynią jest Pani Maria Bałchan,  
a redaktorem naczelnym - Pani Anna Oliwińska - Wacko. Wyda-
rzenia te stały się okazją do wręczenia odznaczeń dla osób, któ-
re w szczególny sposób angażują się w pracę na rzecz społecz-
ności lokalnej oraz promocję Gminy Czudec. Wyrazem uznania 
za działalność w dziedzinie kultury i promocji  Gminy w kraju  
i za granicą jest ustanowiony przez Radę Gminy i przyznawany 
przez Kapitułę tytuł „Zasłużony dla Gminy Czudec”. W roku bie-
żącym, decyzją kapituły, tytuł ten otrzymali Państwo Anna Oliwin-
ska – Wacko i Ryszard Wacko. (W latach 2008 - 2018 laureatami 
tytułu zostali również: śp. ks. Józef Trzeciak, P. Maria Bałchan, P. 
Jan Prokopowicz i P. Kazimierz Jacek). Odznaczenie to zostało 

przyznane dla Państwa Wacko w dowód uznania za wieloletnią 
działalność w dziedzinie  kultury, oświaty, ochrony tradycji oraz 
działalność wydawniczą promująca naszą małą ojczyznę. 
Podczas uroczystości  miało miejsce jeszcze jedno ważne wyda-
rzenie - Wójt Gminy Czudec, działając w imieniu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, wręczył Pani Marii Bałchan odznakę 
honorową „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”. 
Jest to odznaczenie przyznawane za wybitne zasługi w dziedzi-
nie kultury i oświaty oraz pracę na rzecz lokalnej społeczności. 
Jest ono uhonorowaniem długoletniej działalności Pani Marii – 
byłej dyrektor Ośrodka Kultury w Czudcu,  inicjatorki utworze-
nia i przewodniczącej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Czudeckiej 
(stowarzyszenia działającego od 1990 roku), pomysłodawczyni 
powstania lokalnego pisma – „Kwartalnik Czudecki”, które współ-
redaguje i systematycznie publikuje w nim artykuły o tematyce 
związanej z pielęgnowaniem kultury, lokalnych obrzędów, trady-
cji i historii regionu. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy nieustającego zapału do dal-
szej pracy na rzecz społeczności lokalnej!       (UG)

Przewodnik turystyczny po Gminie Czudec

W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji  w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014 - 2020 dla operacji reali-
zowanych w ramach Projektu Grantowego pt. 
„Propagowanie walorów LGD C.K. Podkar-
pacie” realizowanego przez Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie 
wyremontowano i oddano do użytku dla OSP 
Babica świetlicę w Domu Ludowym w Babicy. 
Pomieszczenie to zostało zaadaptowane po 
byłej kotłowni. Remont został sfinansowany ze 
środków pochodzących z Projektu Grantowego. 
Koszty kwalifikowalne realizacji Grantu, wynio-
sły 30 000,00 zł. i zostaną przekazane jedno-
razowo, po ostatecznym rozliczeniu operacji.  
                   (St. Kołodziej, OSP Babica)

Nowa świetlica OSP w Babicy
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28 maja br. 42 gminy z podkarpacia otrzymały dofinansowanie do remontów dróg  
dojazdowych do gruntów rolnych. Zarząd województwa podkarpackiego  
rozdzielił ponad 13 mln złotych na budowę  i modernizację dróg dojazdo-
wych na terenach rolniczych, zakup sprzętu pomiarowego oraz odkrzacza-
nie gruntów rolnych. Środki przekazane gminom przez zarząd wojewódz-
twa  pochodzą z budżetu województwa, z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji  
rolniczej w roku 2019. W podpisaniu dokumentów z gospodarzami lokalnych  
wspólnot uczestniczyli wicemarszałkowie województwa: Piotr Pilch i Ewa Draus  
oraz członkowie zarządu województwa: Maria Kurowska i Stanisław Kruczek.   
Gmina Czudec otrzymała 75 tys zł, które zostaną przeznaczone na remont trzech dróg  
miejscowościach Nowa Wieś, Przedmieście Czudeckie i Wyżne.                 (UG)

Dotacja na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W dniu 24 kwietnia 2019 r. odbył się XI samorządowy turniej halowej piłki nożnej w Czudcu. W tradycyjnie już rozgrywanych za-
wodach, które na stałe wpisały się do kalendarza amatorskich wydarzeń piłkarskich uczestniczyli reprezentanci m.in. Samorządu 
Województwa, Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, OSP w Czudcu 
oraz gospodarze – drużyna Urzędu Gminy Czudec. Turniej rozgrywa-
no systemem każdy z każdym, co wymagało dobrego przygotowania 
kondycyjnego zawodników. Mecze piłkarskie były bardzo emocjo-
nujące i stały na wysokim poziomie sportowym. Nie obyło się rów-
nież bez kontuzji, co świadczy o bardzo dużym zaangażowaniu jego 
uczestników i chęci odniesienia zwycięstwa turniejowego. Najwyższą 
formę sportową zaprezentowała drużyna Starostwa Powiatowego  
w Strzyżowie zostając zwycięzcą XI Samorządowego Turnieju Halo-
wej Piłki Nożnej. Należy podkreślić waleczną postawę zawodników 
reprezentujących Urząd Gminy w Czudcu, jednak rola gospodarza 
turnieju zobowiązuje do postawy fair play :-).   (UG) 

XI Samorządowy Turniej Piłki Halowej

3 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardow-
skiego w Nowej Wsi odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród 
i wyróżnień uczestnikom Gminnego Konkursu Plastycznego pt. 
„Baśnie Andersena w Kmishibai”. Konkurs został ogłoszony 
przez Bibliotekę Publiczną w Czudcu - Filia Nowa Wieś oraz 
Bibliotekę Szkolną Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardow-
skiego w Nowej Wsi w ramach obchodów Międzynarodowego 
Dnia Książki dla Dzieci. Corocznie święto to przypada 2 kwietnia 
w dzień urodzin największego baśniopisarza Hansa Christiana 
Andersena. Celem konkursu było propagowanie twórczości arty-
stycznej młodych ludzi i popularyzacja czytelnictwa. 
W konkursie wzięli udział chętni uczniowie ze szkół podstawo-
wych z Gminy Czudec. Zadaniem konkursowym było przygoto-
wanie pracy plastycznej t.j. zestawu 6 - 8 plansz z ilustracjami 

do wybranej przez siebie baśni Hansa Christiana Andersena. 
Spośród wszystkich dostarczonych prac Jury przyznało nagro-
dy dla jednej pracy z każdej kategorii wiekowej oraz 14 wyróż-
nień. Nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane przez Komisję 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czudec 
oraz GBP w Czudcu. 
Nagrody otrzymali:
Kategoria wiekowa klas I-III: Karol Basara, Dawid Jamróg i Mar-
cin Szeliga za wykonanie ilustracji do baśni Andersena „Dzielny 
ołowiany żołnierz”.
Kategoria wiekowa klas IV-VI: Karolina Wiater, Julia Wiater za 
zilustrowanie baśni Andersena „Calineczka”.
Kategoria wiekowa klas VII-VIII: Wiktoria Cielak i Anna Nieroda 
za namalowanie rysunków do baśni Andersena „ Calineczka”.

Laureaci konkursu zaprezentowali zebranym swoje prace 
podczas wystawy pokonkursowej. Uczestnicy  spotkania 
obejrzeli film pt. „Hans Christian Andersen – poeta, baj-
kopisarz. Człowiek jakiego nie znacie!” oraz prezentację 
multimedialną „Co to jest Kamishibai?” przygotowane spe-
cjalnie przez organizatorów. Po zakończeniu części arty-
stycznej i rozdaniu nagród wszyscy uczestnicy konkursu 
podziwiali wystawę prac konkursowych.
Baśniowe prace można zobaczyć na ekspozycji w Szkole 
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi. 
 

Laureatom i uczestnikom serdecznie gratu-
lujemy!   
(Grażyna Barć, Agnieszka Horbaczek, Małgorzata Kucab)

Gala  Gminnego Konkursu plastycznego „Baśnie Andersena w Kamishibai”
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W dniu 12 maja 2019 r. w centrum Czudca odbył się Czudecki Jar-
mark Kulturalny „Darz Bór”. Na wstępie dyrektor Ośrodka Kultury Pani 
Ewa Mitręga - Moskwa oraz Pan Leszek Iskrzycki wiceprzewodniczący 
Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie 
oraz Prezes Koła Łowieckiego Bażant Czudec powitali wszystkich 
przybyłych gości. Kolejnym punktem programu było otwarcie bar-
dzo ciekawej i wyjątkowej wystawy kolekcjonerskiej o tematyce my-
śliwskiej, na której swoje zbiory zaprezentowali: Jan Banaś (rzeźby  
i rogi), Edward Lech (obrazy) oraz Nadleśnictwo Strzyżów (Medaliony). 
W dalszej kolejności tematykę myśliwską przybliżył zgromadzonym 
Pan Bogusław Depa członek Okręgowej Komisji Promocji i Komu-

nikacji Społecznej przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Rzeszowie, 
członek Zarządu Koła Łowieckiego Rogacz „Niechobrz”. Opowiedział 
m.in. o kulturze łowieckiej, muzyce, zasadach polowania, zaprezento-
wał również sygnalistów, którzy wykonali specjalne sygnały łowieckie. 
Przed widzami zaprezentował się zespół Echo Kniei pod przewod-
nictwem Bartosza Kopery. Ogromną atrakcją okazał się pokaz psów 
myśliwskich „Psiarze Galicji” pod przewodnictwem Grzegorza Burego 
- Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kynologicznej ZO PZŁ w Rze-
szowie, członka KŁ Bażant Czudec. Z pięknym tanecznym programem 
zaprezentowała się grupa reprezentacyjna Zespołu Pieśni i Tańca Za-
borowiacy, która wykonała suitę tańców lubelskich (choreografem jest dr 
Jadwiga Madej-Bär instruktor, choreograf ZPIT Resovia Saltans działa-
jącego przy Uniwersytecie Rzeszowskim). Tuż po nich wystąpiła grupa 
średnia ZPiT „Zaborowiacy” i  zaprezentowała  fragment suity tańców  
z okolic Rzeszowa i Przeworska (układy przygotowała choreograf Mag-
dalena Tabasz-Mazur).Tuż po tym na scenę powróciła grupa reprezen-
tacyjna ZPiT Zaborowiacy prezentując się w Polonezie pt. „W starym 
zamku” autorstwa Józefa  Elsnera. Wśród punków programowych zna-
lazła się również scenka  upamiętniająca obrady Sejmu Czteroletniego 
i uchwalenia Konstytucji 3 Maja wykonana przez uczniów Szkoły  

Podstawowej z Czudca wraz z oprawą muzyczną w wykonaniu chóru 
„Szafranowe Nutki”. Do występu w scence, uczniów przygotowały na-
uczycielki z SP Czudec: Pani Justyna Trzeciak oraz Pani Beata Szela  
przy wsparciu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czudcu Pani  
Lidii Pasternak.  Na  scenie wystąpił również chór „Szafranowe Nutki” 
działający przy Ośrodku Kultury w Czudcu. Bardzo widowiskowym  
momentem okazał się plenerowy polonez z udziałem mieszkańców  
gminy  Czudec, do którego choreografię przygotowała Pani Anna 
Proksa – Lenart. Polonez „Pożegnanie Ojczyzny” rozpoczęli 
uczniowie SP Czudec kl. VII a, VI a  oraz III gimnazjum, a następ-
nie zaproszono do włączenia się w taniec chętnych przybyłych na 
to niedzielne wydarzenie. W Polonezie nie zabrakło przedstawicieli 
m.in. władz Gminy Czudec oraz Powiatu Strzyżowskiego, przed-
stawicieli instytucji z terenu Gminy Czudec, członków ZPiT „Zabo-
rowiacy”, druhów OSP z Czudca, zaproszonych gości, współorgani-
zatorów niedzielnego wydarzenia oraz mieszkańców gminy Czudec. 
Na zakończenie na scenie wystąpił zespół „Trio Kremenaros”  
z Zagórza, który zaprezentował m.in.: pieśni i legendy Łemkowskie, 
Rusińskie, Węgierskie, Madziary i Huculskie Kołomyjki. Koncert 
przeplatany był opowieściami o dawnych wypasach na połoninach. 
Do niedzielnych atrakcji dołączyły liczne stoiska wystawiennicze,  
a wśród nich: stoiska z rękodziełem artystycznym, stoisko Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Czudeckiej, stoisko z malarstwem, biżuterią, mydeł-
kami, stoiska ze swojskim jadłem przygotowane przez KGW Zaborów 
oraz Stowarzyszenie Kobiet z Wyżnego,  stoisko z miodem, jajkami,  
z przyprawami, wikliną, sadzonkami kwiatów i krzewów, produktami re-
gionalnymi (sery owcze), namiot edukacyjno – promocyjny nadleśnic-
twa strzyżowskiego, Strzelec Strzyżów – stoisko promocyjne, stoiska  
z degustacją gulaszu i bigosu myśliwskiego (bigos przygotowany 
przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu, a składniki mię-
sne zostały ufundowane przez firmę Produkcyjno– Handlową KAN-

WIL Sp. z o.o. z Dębicy, natomiast gulasz – zasponsorowany został 
przez Siedlisko Janczar z Pstrągowej). Nadleśnictwo Strzyżów oraz 
Koło Łowieckie „Rogacz” przygotowały konkursy i zabawy dla dzie-
ci.  Zespół Szkół w Czudcu przygotował degustację przystawek, na 
których znalazły się wyroby wędliniarskie zasponsorowane przez 
Zakład Mięsny KABANOS–PRZECŁAW oraz zaprezentował stoisko 
kierunku budowlanego. PZŁ Okręg Rzeszów przygotował namiot, 
gdzie serwowano wyroby firmy Kabanos z Przecławia w postaci pasz-
tetów, kiełbas oraz kabanosów. Były to  wyroby mięsne z dziczyzny.
Ośrodek Kultury w Czudcu jako organizator składa serdeczne po-
dziękowania osobom, które włączyły się we współorganizację Jar-
marku, przede wszystkim: Polskiemu Związkowi Łowieckiemu Okręg 
Rzeszów za objęcie imprezy swoim patronatem, Panu Tomaszo-
wi Smoła rzecznikowi prasowemu PZŁ Okręg Rzeszowski za po-
moc min. w pozyskaniu wyrobów wędliniarskich i mięsa z dziczyzny 

„Darz Bór” - Czudecki Jarmark Kulturalny 
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od firmy Kabanos oraz Kanwil, KŁ Bażant Czudec oraz KŁ Rogacz Niechobrz 
za współpracę dobrze rokującą na przyszłość, Pani Marcie Proksie oraz Panu 
Zbigniewowi Ziobrowskiemu - honorowemu członkowi Klubu Kolekcjonera, 
wieloletniemu przewodniczącemu ZO PZŁ w Rzeszowie za wkład w organi-
zację niedzielnego wydarzenia, Pani Lidii Pasternak Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej z Czudca, Pani Justynie Trzeciak, Pani Beacie Szeli oraz Pani Ani 
Proksie - Lenart za przygotowanie uczniów do występu. Dziękujemy wszyst-
kim występującym zespołom, w tym zespołowi Trio „Kremenaros” z Zagórza.
               Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór! (OK)

Święto flagi w przedszkolu
Dzień 2 maja jest Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Publiczne 
Przedszkole w Czudcu budząc zainteresowania dzieci wydarzenia-
mi ogólnopaństwowymi, a także  rozwijając  poczucie patriotyzmu  
i przynależności narodowej wzięło udział  w obchodach Święta Flagi pod 
hasłem: Przedszkolaki z Biało - Czerwoną. Dzieci przedszkolne uczciły 
nasze barwy ojczyste 30 kwietnia. Tego dnia przedszkolaki wspaniale pre-
zentowały się w strojach galowych. Na wstępie wszyscy odśpiewali hymn 
państwowy, po czym poszczególne grupy przedstawiły program artystycz-
ny złożony z wierszy i piosenek tematycznie związanych uroczystością. 
Przedszkolaki z biało – czerwonymi chorągiewkami przygotowani byli by 
przemaszerować w pobliżu przedszkola. Niełaskawa tego dnia aura unie-
możliwiła wyjście. Nie zmienia to faktu, że cała społeczność przedszkolna uczciła zbliżające się Święto Flagi najlepiej jak to możliwe. Ten dzień 
był dla przedszkolaków wspaniałą lekcją przypomnienia sobie, że są Polakami, a Polska to ich Ojczyzna. (PP w Czudcu)

Konkurs Ekologiczny
W ramach edukacji ekologicznej prowadzonej przez Publiczne Przedszkole w Czudcu, 
dzieci z grupy „Krasnoludki” i „Motylki” wzięły udział w 5 edycji konkursu „EKO – WY-
PRAWKI – ZABAWKI” organizowanym przez Centrum Zabaw dla Dzieci „Fantazja”  
w Rzeszowie. Przedszkolaki przygotowały prace zbiorowe kierując się hasłem „Czyste 
powietrze masz, gdy o nie dbasz”. Do wykonania prac wykorzystały odpady produko-
wane w życiu codziennym min. pudełka, plastikowe worki, skrzynki, rolki papierowe, 
pojemniki po jajkach, patyczki po lodach, nakrętki, słoiczki. Dzieci z grupy „Motyki”, 
które wykonały pracę zatytułowaną „Pozwól żyć” przedstawiającą ul z pszczołami 
zajęły pierwsze miejsce. Dzieci otrzymały w nagrodę upominki indywidualne oraz 
voucher na bezpłatną trzygodzinną zabawę, w tym warsztaty „Fantastyczny Team”  
i zabawy edukacyjne z animatorem w Centrum Zabaw Dla Dzieci „Fantazja”. Dziecia-
ki już nie mogą się doczekać zabawy pełnej atrakcji. Pierwsze miejsce to duży sukces  
i zaszczyt dla naszego przedszkola. Gratulujemy grupie „Motylki” oraz życzymy dal-
szych sukcesów.            (PP w Czudcu)

Obchody Dnia Europy
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Babicy w bieżącym roku szkol-
nym podpisał umowę patronacką z Punktem Informacji Europej-
skiej Europe Direct - Rzeszów (PIE ED - Rzeszów) działającym 
przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.  
W ramach patronatu uczniowie klas 5, 6 i 7 z dużym zaciekawie-
niem i zaangażowaniem w ciągu całego roku szkolnego brali udział 
w prelekcjach dotyczących Unii Europejskiej w języku angielskim. 
Spotkania odbywały się zarówno w Zespole Szkół w Babicy jak  
i w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Uwieńczeniem współpracy ZS w Babicy z PIE ED - Rzeszów był 
udział w obchodach Dnia Europy, których celem było upamiętnienie 
podpisania Deklaracji Schumana oraz 15 - lecie członkostwa Polski  
w UE. Spotkanie miało miejsce dnia 09.05.2019 r. w Centrum Eduka-
cji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej. Udział w nim wzięło pra-
wie 300 uczniów z podkarpackich szkół podstawowych i przedszkoli, 
wśród których nie zabrakło uczniów naszej szkoły. Gwoździem pro-
gramu była symulacja obrad Parlamentu Europejskiego. W roli po-
słów sprawozdawców wystąpili uczniowie z podkarpackich szkół. Na-
szą posłanką była Apolonia Kawa, uczennica klasy 6, która wzorowo 
przedstawiła korzyści wynikające z dotacji unijnych. Wnioski wszystkich 

posłów spotkały się z aprobatą zgromadzonych i zostały przegłoso-
wane. Podczas obchodów Dnia Europy nie zabrakło również konkur-
su wiedzy o krajach UE. Nasi uczniowie chętnie wzięli w nim udział  
i wykazali się dużą wiedzą w tym zakresie. Uwieńczeniem obchodów 
były pamiątkowe zdjęcia z Syriuszem – maskotką Unii Europejskiej  
i rozdawanie żółtych tulipanów.                                    (ZS w Babicy)



8

28 kwietnia 2019 r. w Zaborowie odbyły się 
warsztaty tańców gorlickich, które przeprowadziła 
dla Zespołu Pieśni i Tańca Zaborowiacy Pani Alicja 
Haszczak - etnochoreograf, ekspert Polskiej Sekcji 
C.I.O.F.. Podczas warsztatów Pani Alicji Haszczak  
towarzyszyli: Pan Marcin Zych – kierownik artystycz-
ny  ZPiT Połoniny oraz Pan Jacek  Laska - kierownik 
muzyczny ZPiT Połoniny. 

Z życia „Zaborowiaków” i Czudeckiej Kapeli

1 maja 2019 r. grupa średnia z Zespołu Pieśni  i Tańca Za-
borowiacy odwiedziła Fly Park w Rzeszowie. Wyjazd był formą 
podziękowania za całoroczną pracę członków zespołu. Podczas 
dwugodzinnego pobytu dzieci spędziły czas bardzo miło i rado-
śnie. Liczne atrakcje rekreacyjne przyniosły młodym Zaborowia-
kom wiele pozytywnych wrażeń.

2 maja 2019 r.  pod okiem Pani dr Jadwigi Madej - Bär, instruktora  
i choreografa ZPiT Resovia Saltans  tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca 
„Zaborowiacy” uczyli się kroków Mazura. 

3 maja 2019 r. Zespół Pieśni i Tańca „Zaborowiacy”   
wystąpił   w  Strzyżowie z okazji obchodów uchwalania Konsty-
tucji 3 Maja. Tancerze  zaprezentowali  suitę tańców lubelskich, 
oraz tańce regionu rzeszowskiego. 

5 maja 2019 r. dla Kapeli Ludowej z Czudca zorganizowano wyjazd 
do  miejscowości Markowa na sesję fotograficzną promującą zbliżające 
się kolejne wydanie płyty.


