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Podmiejska Kolej Aglomeracyjna
„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” to ogromna inwestycja infrastrukturalna, której wartość,
wraz z zakupem taboru, została oszacowana na kwotę ok. 550 mln. zł. Projekt realizowany będzie przez samorząd województwa podkarpackiego w partnerstwie z szesnastoma gminami: Rzeszów, Boguchwała, Czarna,
Czudec, miasto Dębica, Głogów Małopolski, Kolbuszowa, Krasne, gmina Łańcut, miasto Łańcut, gmina Przeworsk, miasto Przeworsk, Sędziszów Małopolski, Strzyżów, Świlcza oraz Trzebownisko). Inwestycja przewiduje
m.in. wybudowanie lub przebudowanie dróg dojazdowych do dworców i stacji oraz parkingów w systemie „parkuj
i jedź”. Ponadto planowany jest zakup 12 sztuk nowoczesnego taboru i budowa zaplecza technicznego dla
pojazdów szynowych na stacji Rzeszów Staroniwa. Nowe pociągi będą kursowały na trasach: Rzeszów Główny
- Dębica, Rzeszów Główny - Przeworsk, Rzeszów Główny - Kolbuszowa, Rzeszów Główny - Strzyżów
oraz Rzeszów Główny - Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka (trasa do Jasionki to planowany do budowy nowy
odcinek sieci kolejowej). Kursy pociągów w ramach PKA mają się odbywać średnio co pół godziny w godzinach
szczytu. Zmodernizowana sieć połączeń powinna być gotowa do 2022 r.
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W ramach projektu na terenie gminy Czudec powstaną nowe miejsca parkingowe przy stacjach: Babica, Babica
Kolonia i Zaborów oraz zostanie wybudowany parking w systemie „park and ride” na 27 miejsc postojowych
w Czudcu. Całkowita wartość planowanych w gminie inwestycji to ponad 377 tys. zł z czego koszty kwalifikowane
to 306,7 tys. zł, a zakładane środki własne gminy to 56,6 tys. zł.				
(UG)
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Ogłoszenia

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy

W dniu 25 października 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Czudcu odbyła się XII zwyczajna sesja Rady Gminy. Po
przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień dla Nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnionymi nauczycielami byli: p. Krystyna Grodzka
z Publicznego Przedszkola w Czudcu, p. Wit Woźniak ze Szkoły
Podstawowej w Zaborowie, p. Tomasz Bożek z Zespołu Szkół
w Babicy, p. Bożena Krzysztoń z Zespołu Szkół w Wyżnem, p. Andrzeja Soja i p. Lidia Pasternak ze Szkoły Podstawowej w Czudcu. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy
wszelkiej pomyślności nieustającego zapału do dalszej pracy!

W kolejnym punkcie obrad, radni zapoznali się z informacją
o realizacji uchwał i zadaniach wykonanych przez Wójta i urząd
w okresie międzysesyjnym. W dalszej części posiedzenia radni
przystąpili do podjęcia uchwał w następujących sprawach:
- uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na rok 2020,
- zmiany uchwały nr II/25/2018 Rady Gminy Czudec z dnia 14
grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę - wprowadzono limit
takich frakcji odpadów jak zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zmieniony został termin otwarcia PSZOK,
- przystąpienia do sporządzania VIII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czudec,
- przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna VIII” w miejscowości Pstrągowa w gminie Czudec,
- wskazania wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych przy

drogach powiatowych na terenie gminy Czudec,
- wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w miejscowości Pstrągowa, stanowiących własność mienia komunalnego –
na sprzedaż dziełek zostanie ogłoszony nieograniczony przetarg
ustny,
- rozpatrzenia petycji – Rada Gminy nie uwzględniła petycji dotyczącej wprowadzenia regulacji w zakresie Polityki Zarządzania
Konfliktem Interesów,
- 2 uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – skargi na działalność
Wójta Gminy, które zostały uznane prze Radę za bezzasadne,
- przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie (na zakup sprzętu i wyposażenia oraz
materiałów remontowo-budowanych potrzebnych do
wykonania remontu pomieszczeń w budynku Komendy
Powiatowej Policji w Strzyżowie),
- w sprawie udzielenia Gminie Wojaszówka pomocy finansowej - każda z jednostek samorządu terytorialnego
uczestniczących w projekcie dotyczącym poprawy dostępności mieszkańców do komunikacji kolejowej jest
zobowiązana do wniesienia wkładu finansowego wynoszącego 20 000,00 zł na rok,
- 6 uchwał sprawie zaciągnięcia zobowiązania
w zakresie podjęcia zadania o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy
– zaciągnięcie zobowiązania na zadania wykraczające poza rok budżetowy (projekty Erasmus Babica
i Nowa Wieś, projekt z GOPS pn.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czudcu”, projekt sieci kanalizacji sanitarnej Wyżne Kosina, Budowa
obiektów małej architektury – placu zabaw w Pstrągowej Woli
i Czudcu oraz boiska do piłki plażowej w Pstrągowej),
- wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na
rok 2019
- zmiany uchwały nr IV/38/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czudec.
Na zakończenie sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniem Dyrektora ZEAS z realizacji zadań oświatowych oraz z informacją
Wójta Gminy i Przewodniczącego RG dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych oraz informacją Komisji Rewizyjnej nt. przeprowadzonej kontroli zadania pn. „Koszenie poboczy i rowów
oraz wycinka krzaków i samosiewów przy drogach gminnych na
terenie Gminy Czudec”. Na zakończenie w sprawach różnych
radni rozpatrywali pisma od mieszkańców gminy, które wpłynęły
do biura rady w terminie od ostatniej sesji.
Kolejna Sesja Rady Gminy planowana jest na listopad br.
						
(UG)

Inwestycje gminne – oświetlenie uliczne, chodniki, remonty mienia

Oświetlenie drogowe
W roku bieżącym na terenie Gminy Czudec zostały wybudowane
kolejne trzy odcinki oświetlenia ulicznego, a mianowicie: oświetlenie chodnika przy drodze powiatowej nr 1409 R Zwięczyca Niechobrz - Czudec w miejscowościach Czudec i Przedmieście
Czudeckie (etap I), odcinek sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościach Babica i Przedmieście Czudeckie (etap I) oraz linia elektroenergetyczna oświetlenia drogowego w miejscowości
Babica (etap II)”. Obecnie oczekujemy na wykonanie przyłączy
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i montaż układów pomiarowych przez PGE Dystrybucja S.A. do
wybudowanych odcinków – nowe oświetlenie uliczne planowane
są do uruchomienia w listopadzie br. Łączny koszt budowy trzech
w/w odcinków oświetlenia wyniósł 173 430,00 zł. W zakresie inwestycji oświetleniowych zaplanowanych w budżecie na 2019
r. zostało również wymienionych 25 szt. opraw oświetleniowych
oraz wykonano 35 szt. nowych punktów oświetleniowych typu
LED i trzy nowe punkty pomiarowe w ramach przebudowy drogi
wojewódzkiej i budowy obwodnicy Czudca.

Na realizację w najbliższych latach czeka jeszcze 9 odcinków
oświetlenia, na które gmina uzyskała już pozwolenie na budowę
(6 w latach ubiegłych i 3 w roku bieżącym) i są to:
- Przedmieście Czudeckie „Wólka”
- Przedmieście Czudeckie „Zawisłocze”
- Przedmieście Czudeckie od ul. Prostej w kierunku Bud Babickich
- Budy Babickie
- Przedmieście Czudeckie koło Pana Wawrzonka
- Czudec ul. Błonie
- Czudec boczna ul. Strumykowej
- Babica i Przedmieście Czudeckie (Babica Działy) – etap II
- Droga powiatowa nr 1409R Zwięczyca - Niechobrz-Czudec
w miejscowościach Czudec i Przedmieście Czudeckie – etap II”.
W roku bieżącym złożony został również wniosek o pozwolenie
na budowę kolejnego odcinka - „Nowa Wieś Szkoła Podstawowa
- Zaborów Łopuszka”.
Równolegle do w/w działań związanych z projektowaniem i realizacją inwestycji prowadzona jest bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Czudec - wymiany
uszkodzonych opraw, słupów oraz przycinka drzew.
Na dzień dzisiejszy na trenie Gminy Czudec zamontowanych jest
947 punktów oświetleniowych, z których własność gminy stanowi
256 opraw typu OUSc oraz 409 opraw LED. Pozostałe 282 lampy są własnością zakładu PGE dystrybucja S.A., za które gmina
ponosi comiesięczne koszty dzierżawy i konserwacji w wysokości
4816,19 zł.
Budowa chodników
W 2019 roku na terenie gminy Czudec zostały wybudowane dwa
nowe odcinki chodników. Pierwszy z nich powstał przy drodze
gminnej tj. przy ul. Słonecznej od skrzyżowania z ul. Wąwóz do
istniejącego zjazdu do posesji nr 22. Chodnik wybudowano ze
środków własnych w ramach zadania pn: „Przebudowa ul. Słonecznej w miejscowościach Czudec i Przedmieście Czudeckie
polegająca na budowie chodnika oraz szczelnego systemu od-

wodnienia – etap II”. Koszt realizacji tego projektu to 99 656,69 zł.
Drugi odcinek chodnika powstał w ramach współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w Strzyżowie. Współpra
ca polegała na współfinansowaniu przez Gminę zadania pn: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1915R
Pstrągowa - Nowa Wieś w km 10+570-10+860 i w km
11+120-11+670 wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych”.
W ramach w/w projektu powstało 670 m nowego chodnika oraz
wykonano częściową wymianę nawierzchni jezdni. Całkowity koszt zadania wyniósł 786 372,83 zł. z czego wkład Gminy
Czudec to 260 000,00 zł.
Remonty budynków komunalnych
W ramach bieżących prac remontowych w budynkach mienia komunalnego zostały wykonane następujące prace:
- wymieniono kotły gazowe centralnego ogrzewania oraz 29 szt.
okien w budynku Urzędu Gminy Czudec za kwotę 96 021,18 zł,
- wymalowano ściany i dach oraz wykonano mycie konstrukcji
dachu hali sportowej Szkoły Podstawowej w Czudcu,
- przeprowadzono remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w ZS
Babicy,
- wykonano nowy chodnik przy SP Nowa Wieś łączący główne
wyjście z budynku z placem zabaw i boiskiem,
- wymieniono część okien w budynku ośrodka zdrowia w Pstrągowej,
- ułożone zostały nowe płytki na schodach do Biblioteki Publicznej w Pstrągowej,
- wykonano remont pomieszczeń gospodarczych w Domu Ludowym w Babicy.
Cmentarze komunalne
Na cmentarzach komunalnych w Czudcu i w Pstrągowej powstały
trzy nowe alejki: 2 w Czudcu i 1 w Pstrągowej.
Koszt budowy alejek wyniósł 34 990,43 zł.		
						
(UG)

Wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
Od 2 września 2019 r. przyjmowanie są wnioski o świadczenie Od października wnioski o świadczenie 500 plus dla osób niepełuzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nosprawnych można złożyć także przez Internet na pośrednicczyli tzw. 500+ dla niepełnosprawnych.
twem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
Wnioski o 500+ dla niepełnosprawnych należy składać do organów wypłacających świadczenia emerytalno - rentowe (np. ZUS
i KRUS). W przypadku osób niepobierających świadczeń emerytalno - rentowych oraz otrzymujących zasiłki z pomocy społecznej wnioski składane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

WZORY WNIOSKÓW SĄ DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA
STRONIE INTERNETOWEJ GOPS CZUDEC: WWW.
GOPSCZUDEC.NASZOPS.PL W ZAKŁADCE: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DRUKI DO POBRANIA

						 (GOPS)

Wnioski - 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.
Wniosek o świadczenie Dobry Start można złożyć w formie pisemnej – w urzędzie lub
pocztą - oraz elektronicznie przez portal empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS. Można go złożyć tylko do 30 listopada, po tym terminie świadczenie na ten rok przepadnie.
								 (GOPS)
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Opracowanie strategii Przestrzennej ROF

Informujemy, że w dniu 28.10.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego została podpisana umowa
na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
W Strategii Przestrzennej ROF zawarte będą ustalenia dotyczące przestrzeni, które będą respektowane na poziomie gmin
w ramach ich prac dotyczących planowania przestrzennego.
W ten sposób ograniczy się istniejące konflikty na styku granic
gmin, a także wprowadzi mechanizm stabilności planowania
przestrzennego. Jednym z priorytetowych elementów projektu
jest poprawa zarządzania przestrzenią, w tym wolnymi gruntami
oraz przeznaczenie tych gruntów pod nowe inwestycje. Nowe
inwestycje zaś przekładają się na nowe miejsca pracy oraz
możliwości rozwoju regionu. W ramach ww. projektu powstanie:
system umożliwiający integrację baz danych przestrzennych
w gminach, wspólny mechanizm zarządzania przestrzenią,
włączenie mieszkańców w proces planowania przestrzennego,
w tym konsultacji społecznych i opiniowania oraz strategia
przestrzenna, która będzie narzędziem wyznaczania funkcji określonych obszarów w ramach ROF. Ważnym elementem projektu ma być wsparcie kompetencyjne dla samo-

rządów gminnych w zakresie planowania przestrzennego.
Środki zostaną przeznaczone m.in. na szkolenie kadr oraz
dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu. W pierwszym
etapie projektu zostanie zbudowany system integracji planowania przestrzennego w układzie ponadgminnym, polegający na
wdrożeniu mechanizmów uzgadniania zapisów w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego. Będzie również
utworzony rodzaj internetowej platformy umożliwiającej sprawdzanie jaka zabudowa jest planowana na danym obszarze. Poprzez narzędzie internetowe możliwe będzie przeprowadzanie
konsultacji społecznych dotyczących planów zagospodarowania
przestrzennego. W drugim etapie – jeśli będą dostępne środki
finansowe – możliwe będzie finansowanie dokumentów planistycznych przygotowywanych przez gminy, czyli np. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego całkowita wartość wynosi
5387024,00 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej
to 5079424,93 zł (94,29%), zaś budżet państwa pokrywa
307599,07 zł (5,71%). 				
(UG)

Projekt unijny w GOPS

Gmina Czudec - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu
od 1 września 2019 r. rozpoczął realizację projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Czudcu”, który jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie
2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014-2020. Projekt

jest w 100% realizowany ze środków zewnętrznych.
Celem głównym projektu jest poprawa skuteczności oraz efektywności pomocy społecznej na terenie gminy Czudec poprzez
wdrożenie nowego modelu organizacyjnego polegającego na
rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i świadczenia usług socjalnych, co przyczyni się do poprawy
obsługi osób zgłaszających się do GOPS w Czudcu. 			
					(GOPS)

Nowe stroje dla „Zaborowiaków”
Ośrodek Kultury w Czudcu informuje, że został beneficjentem programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2019”.
W związku z tym, w dniu 30.07.2019 r. podpisano umowę z NCK na dofinansowanie zakupu strojów krośnieńskich dla grupy reprezentacyjnej Zespołu Pieśni i Tańca „Zaborowiacy”. Nowo zakupione stroje ludowe regionu krośnieńskiego odebrano 18 października
2019 r.
Tego samego dnia wieczorem, tancerze ZPiT
„Zaborowiacy” po raz pierwszy mogli zaprezentować
się w pięknych strojach regionu krośnieńskiego, a już
niedługo będziemy mogli ich podziwiać podczas publicznych wystąpień.
					
(OK)

4

31 sierpnia 2019 w Zespole Szkół w Pstrągowej zakończyła się realizacja dwuletniego międzynarodowego projektu
pt. MONEY MATTERS, finansowanego w ramach programu
ERASMUS+, zgodnie z umową finansową nr 2017-2-SK01-KA219-035366. Nasza szkoła współpracowała ze szkołami
partnerskimi zlokalizowanymi w miejscowościach Nove Zamky
w Słowacji, Madryt w Hiszpanii, Kouloura w Grecji oraz Galanesti
w Rumunii. Był to już czwarty międzynarodowy projekt, w którym uczestniczyła szkoła, w tym dwukrotnie jako pomysłodawca
i międzynarodowy koordynator projektu. Udział w projekcie
to spore wyzwanie m.in. organizacyjne, merytoryczne, logistyczne; projekt MONEY MATTERS to przede wszystkim
poznawanie świata finansów, rozwój i doskonalenie logicznego myślenia, nabywanie umiejętności planowania i realizowania budżetu, branie odpowiedzialności za decyzje finansowe. Wszyscy uczestnicy projektu mieli możliwość rozwoju
na wielu płaszczyznach i prezentacji swoich talentów; udział
w projekcie, wyjazdy zagraniczne dodały uczniom odwagi, wydobył także ukryte, bądź ukrywane dotąd, umiejętności, predyspozycje. Uczniowie uzyskali możliwość rozwoju kreatywności,
umiejętności współpracy i pracy m.in. w międzynarodowym zespole, komunikowania się w języku angielskim w realnych sytuacjach i co najbardziej bezcenne - pojawiło się porozumienie
bez granic, otwartość, radość, motywacja i przyjaźnie ponad
granicami. Dzięki wizytom w różnych instytucjach (Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie, Narodowy Bank Polski w Rzeszowie
i w Warszawie, Muzeum Mennica Królewska w Madrycie, Narodowy Bank Słowacji w Bratysławie, Gabinet Numizmatyczny
Hutten-Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie, Centrum Pieniądza w Warszawie, Bank Narodowy w Suczawie
w Rumunii), udziałowi w różnorodnych warsztatach i wykładach
– uczniowie zyskali wiedzę o sposobach płacenia w czasach zanim pojawił się pieniądz, historii i ewolucji pieniądza, sposobach
wytwarzania pieniędzy na terenie Europy i w Polsce, projektowaniu monet i banknotów w walutach euro i złoty, sposobach
zabezpieczeń banknotów, metodach płatności, w tym e-bankingu, sposobach zarabiania, różnorodnych zawodach związanych
bezpośrednio lub pośrednio z pieniądzem itp. Nauczyciele to tak-

że ważni beneficjenci projektu; zmotywowani-motywują innych,
są lokomotywami różnorodnych działań, wykrzesują z siebie
nowe pokłady energii i pomysłów, rozkwitają, nabierają większej
pewności siebie, uczą się języka angielskiego, tworzą ciekawe
scenariusze, wykorzystują swoje umiejętności, odnajdują się
w nowych sytuacjach, efektywnie współpracują. Nie do przecenienia są także długofalowe korzyści dla szkoły:
- wiedzą o nas w świecie- dzięki upowszechnianiu wiedzy o projekcie w Internecie to właśnie uczniowie i nauczyciele są najlepszymi ambasadorami swojej szkoły, gminy, kraju,
- w ramach międzynarodowej współpracy uczymy się od siebie
nawzajem na wielu poziomach i dziedzinach, podpatrujemy swoje miejsca pracy, metody pracy, nauczania itd.
- dowiadujemy się i upowszechniamy wiedzę o kulturze krajów
partnerskich,
- zauważalny jest wzrost motywacji do nauki języków obcych
u uczniów i nauczycieli, większa otwartość w wielu obszarach,
ogromne zaangażowanie nauczycieli, włączenie się rodziców,
rozwój kreatywnego i logicznego myślenia, rozwój umiejętności
planowania, pracy zespołowej,
- doskonalone są umiejętności posługiwania się technologią
komputerową,
- bezcenna jest możliwość uczestnictwa w wyjazdach edukacyjnych krajowych i zagranicznych- w ramach projektu 12 uczniów
uczestniczyło w trzech pięciodniowych wizytach w szkołach partnerskich (każdorazowo 4 uczniów i 2 nauczycieli),
- pojawiają się/kontynuowane są niestandardowe, nowoczesne
metody nauczania i uczenia się,
- projekt to mnóstwo rozwijających wyzwań i satysfakcji.
Projekt realizowany był w okresie od 1.09.2017r. Do 31.08.2019
r. Budżet projektu (dla wszystkich partnerskich szkół) wynosił 119 870 euro, z czego Zespół Szkół w Pstrągowej otrzymał
22 290 euro. W ramach tych środków zorganizowano m.in. 3 pięciodniowe wyjazdy uczniów z opiekunami do szkół w Rumunii,
Hiszpanii i Słowacji, wizytę partnerskich szkół w Pstrągowej
w maju 2018r., 3 dwudniowe wyjazdy zarządu projektu (każdorazowo 2 osoby) do szkół partnerskich, dla uczniów liczne wycieczki edukacyjne, warsztaty tematyczne, trzykrotnie Dni Erasmusa
itd. Równolegle, projekt realizowany był na platformie eTwinning.
Informacje o projekcie dostępne są:
https://twinspace.etwinning.net/46248/home,
https://www.facebook.com/moneymattersplus/,

www.zs-pstragowa.pl (w zakładce PROJEKTY)

PROGRAMU ERASMUS + W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W BABICY

W roku szkolnym 2019/20 rozpoczął się w Zespole Szkół
w Babicy nowy projekt pod tytułem “Szkoła bez granic - English
- just speak!” Przedsięwzięcie w całości będzie sfinansowane
ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+. Projekt
zakłada dwuletnią współpracę trzech szkół: z Polski, Niemiec
i Chorwacji. Partnerami Zespołu Szkół w Babicy są Lise Meitner Gymnasium z Geldern w Niemczech oraz chorwacka Osnovna škola Frana Galovića z Zagrzebia. Koordynatorem całego
międzynarodowego partnerstwa w projekcie jest Zespół Szkół w Babicy. Celem
projektu jest zmotywowanie uczniów ze
wszystkich szkół do komunikacji w języku
angielskim. Dzięki współpracy z zagra-

nicznymi szkołami chcemy pokazać uczniom, iż język angielski
jest więcej niż przedmiotem lekcyjnym, jest on narzędziem służącym do komunikacji dzięki któremu można zdobywać przyjaciół, uczyć się, rozwijać się a potem studiować i pracować za
granicą. Aktywna komunikacja w języku angielskim wspomaga
również rozbudzanie tolerancji, jest mechanizmem łączącym
kultury, może przyczyniać się do walki z rasizmem i ksenofobią.
W projekcie udział wezmą uczniowie z klasy 7 i 8. Na pierwsze spotkanie projektowe
zaprosiliśmy przedstawicieli
z Niemiec i Chorwacji do
Polski.
(ZS w Babicy)
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„Gaude Mater Polonia” XVI Przegląd Chórów
W dniu 27 października 2019 r. w kościele parafialnym w Czudcu odbył się już XVI Przegląd Chórów „Gaude Mater Polonia”. Organizatorami tego wydarzenia byli: Gmina Czudec, Ośrodek Kultury w Czudcu, Parafia Czudec wraz z chórem Benedictus oraz
Starostwo Powiatowe w Strzyżowie przy współudziale PCKiT
w Wiśniowej. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało 5 grup
chóralnych, tj. chór „Sokół” z Frysztaka pod kierownictwem dyr. Magdaleny Wiśniowskiej, chór „DEO GLORIA” z Boguchwały wraz z chórem „GAUDIUM” z Mogielnicy pod kierownictwem dyr. Mieczysława
Białego, chór Męski z Niechobrza pod kierownictwem dyr. Łukasza
Kowalskiego oraz gospodarze wydarzenia - chór „BENEDICTUS”
z Czudca pod kierownictwem dyr. Szymona Steca. Niezmienną zasadą
przeglądu od lat jest prezentowanie przez zaproszone grupy 2 utworów
na cześć Matki Bożej, a na zakończenie wspólne odśpiewanie pieśni
„GAUDE MATER POLONIA”. Jak co roku, zaproszone chóry zaprezentowały swoje umiejętności wokalne już podczas mszy świętej, dając nam przedsmak tego, co będzie się działo na samym przeglądzie.
I tak, jak się tego spodziewaliśmy, koncert odbył się na wysokim poziomie, a wrażenia estetyczne i duchowe zapadły głęboko
w pamięci słuchaczy.
Podsumowaniem przeglądu było wręczenie podziękowań, nagród
finansowych oraz rzeczowych przez Wójta Gminy Czudec, Pana Andrzeja Ślipskiego, Wicestarostę Powiatu Strzyżowskiego - Pana Tomasza Garncarskiego, ks. proboszcza Antoniego Kocoła oraz Dyrektora
Ośrodka Kultury w Czudcu, Panią Ewę Mitręga – Moskwa. Zaprosze-

ni przedstawiciele władz podsumowali tegoroczny przegląd bardzo
ciepłymi, budującymi słowami, wyrażając jednocześnie uznanie do
tego typu pasji, jaką jest amatorski śpiew chóralny. Ośrodek Kultury
w Czudcu jako współorganizator dziękuje wszystkim chórom za udział,
Ks. Mariuszowi Mastajowi za poprowadzenie po raz drugi Przeglądu
Pieśni Maryjnych, Środowiskowemu Domu Samopomocy w Nowej Wsi,
na czele z Panią Kierownik Beatą Lentowicz, za przygotowanie przepięknych szkatułek jako nagród dla uczestników oraz Radzie Powiatu
Strzyżowskiemu za wsparcie finansowe.
Do zobaczenia za rok!
		
(OK)

Listopadowa zaduma - „Szkoła pamięta”
Listopad to czas kiedy szczególnie wspominamy bliskich zmarłych, odwiedzamy ich groby, zapalamy znicze. Warto również

w tym czasie wspomnieć zmarłych, którzy w szczególny sposób zapisali się na kartach historii naszej Ojczyzny i historii lokalnej - mowa
o żołnierzach, często bezimiennych, którzy zginęli w walce za nasz
kraj. Ich groby możemy znaleźć na większości cmentarzy - również tym
znajdującym się w Czudcu.
W ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”
przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Czudcu odwiedziły pobliski cmentarz i zapaliły znicze na grobie żołnierzy. Pamiętały również
o naszych Wielkich Rodakach Świętym Janie Pawle II oraz Błogosławionym Ks. Jerzym Popiełuszce, pod których pomnikami odmówiły
krótką modlitwę i zapaliły znicze.
Celem akcji zainicjowanej przez MEN jest zwrócenie
uwagi przedszkolaków i uczniów na potrzebę pielęgnowania pamięci o lokalnych bohaterach, którzy dla
dobra Ojczyzny byli gotowi ponieść największą cenę.
					
Tekst: W. Ptak

V edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek

Gminna Biblioteka
Publiczna w Czudcu po raz czwarty włączyła się
w V ogólnopolską
akcję Noc Bibliotek, która odbyła
się 9 października
2019 r. pod hasłem
„Znajdźmy wspólny
język”. W progi naszej biblioteki zawitały dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym wraz z nauczycielami. Dzieci wysłuchały
przypowieści Justyny Bednarek „O srebrnej łyżce”. Tytułowa rezolutna srebrna łyżka, z chwilą gdy trafia do domu Lahmanów, życie ro-
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dziny nabrało barw, łyżka pomagała w codziennych obowiązkach
domowych a z synem Dawidem nawiązała szczególną więź. Dzięki
nietypowej przyjaźni, chłopiec staje się bohaterem niezwykłych przygód. Po wysłuchaniu czytanego tekstu, na uczestników czekało wiele
atrakcji. Dużą popularnością cieszyły się kalambury, zabawa „KTO”,
rozsypanka z tytułami bajek, worek „niespodzianka”, bajkowa krzyżówka oraz film tegorocznej edycji „Ptyś i Bill”. Niecodzienne spotkanie
wieczorno-nocne dostarczyło niezapomnianych wrażeń i było doskonałą okazją do „znalezienia wspólnego języka”. Serdecznie dziękujemy Paniom: Andrzei Soja z biblioteki szkolnej, oraz wychowawczyniom klas drugich Małgorzacie Płatek, Teresie Mikuszewskiej-Tomoń,
Magdalenie Wojcieszek, które podjęły się opieki nad uczestnikami
i służyły swoją pomocą w trakcie trwania wydarzenia a także rodzicom
i uczniom za chęć uczestniczenia w Nocy Bibliotek. Dziękujemy
Telewizji Internetowej iTV Południe za udział w naszej akcji.
						 (GBP)

Jubileusz Diamentu Pstrągowa

w dniu 25 października br. Rangę uroczystości podniosła obecność
Pana Tadeusza Kulika – Prezesa Zarządu Podkarpackiego Związku
Piłki Nożnej, który w imieniu zarządu PZPN wręczył odznaki dla osób
zasłużonych dla rozwoju piłkarstwa na terenie Związku. Złotą Odznakę Podkarpackiego PZN otrzymał Pan Stanisław Gierlak, Srebrnymi
zostali wyróżnieni Panowie: Tadeusz Mac, Bogusław Bożek, Sławomir
Stec, Stanisław Gątarski, Kazimierz Kmiecik, Antoni Środoń oraz Jan
Bury, natomiast Brązową Odznakę otrzymał Pan Paweł Lisowski. Serdecznie gratulujemy i życzymy wyróżnionym dalszego zapału do pracy na rzecz rozwoju klubu „Diament Pstrągowa”, popularyzacji sportu
i aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców gminy.

Ludowy Klub Sportowy „Diament Pstrągowa” powstał w 2004 roku
z inicjatywy młodzieży z miejscowości Pstrągowa i Nowa Wieś przy
wsparciu wielu osób mi.in. Pana Sławomira Steca i Tadeusza Kmiecika
oraz ówczesnego Wójta Gminy Pana Stanisława Gierlaka. Pierwszym
prezesem klubu został Pan Tadeusz Kmiecik, a obecnie na czele zarządu stoi Pan Tadeusz Mac. Trenowaniem zespołu zajął się Pan Rafał Wydro, który przygotował drużynę do rozgrywek B klasy w sezonie
2004/2005. Na pierwszym oficjalnym meczu w dniu 15 sierpnia 2004 r.
zespół Diamentu Pstrągowa wystąpił w roli gospodarza - na własnym,
nowym boisku sportowym i w nowych strojach ufundowanych przez
właścicieli firmy STELMET. Dryżyna poprowadzona przez kapitana Roberta Tobiasza zwyciężyła z zespołem Płomień Zagorzyce 1:0 zdobywając pierwsze 3 punkty w B Klasie (autorem historycznej bramki był
Paweł Gątarski). Nowopowstały klub sportowy i jego pierwsze sukcesy
dostarczyły zawodnikom i kibicom wielu wrażeń i niezapomnianych
emocji. Zapał jaki towarzyszył pierwszym rozgrywkom nie słabnie do
dziś, czego efektem był awans klubu do A klasy w sezonie 2012/2013
i powtórzenie tego sukcesu w bieżącym roku!
Awans drużyny do A klasy w sezonie 2019/2020 zbiegł się w czasie
z 15 rocznicą powstania klubu. Stąd też zarząd i zawodnicy postanowili
uczcić te wydarzenia organizując okolicznościowe spotkanie. Obchody Jubileuszu LKS Diament Pstrągowa odbyły się Siedlisku Janczar
Ogrody w szkle

Jubilatowi zaś składamy serdeczne gratulacje z okazji 15 – lecia działalności i życzymy wszelkiej pomyślności oraz wielu kolejnych sukcesów
sportowych. Za zawodników i trenerów trzymamy kciuki w rozgrywkach
A klasy! Niech nie zabraknie Wam wiary w zwycięstwo i zapału do walki
oraz wytrwałości w doskonaleniu umiejętności piłkarskich i rozwijaniu
piłkarskich talentów!
Ze sportowym pozdrowieniem
Andrzej Ślipski - Wójt Gminy Czudec

Warsztaty z Ośrodkiem Kultury

17 października 2019 r. Panie z terenu Gminy Czudec spotkały się w Sali
Ośrodka Kultury w Czudcu, aby nabyć umiejętności z zakresu
tworzenia ogrodów w szkle. Zajęcia bardzo się wszystkim spodobały,
a każda uczestniczka warsztatów wyszła z własnoręcznie urządzonym
szklanym ogrodem. Na początek, podczas prezentacji multimedialnej,
kursantki zapoznały się z podstawowymi zasadami tworzenia takiego
ogrodu, aby następnie móc wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Panie
miały do dyspozycji podstawowe materiały, m.in. zamykany, szklany
słój, kamienie, kamyczki, ziemię, piasek, keramzyt i przede wszystkim
żywe rośliny. Uczestniczki warsztatów wykazały się ogromną wyobraźnią i niesamowitym podejściem do tematu, tworząc własne kompozycje.
Wszystkie szklane ogrody wyszły pięknie i na pewno długo będą zdobiły
wnętrze niejednego domu. Na pewno też staną się inspiracją do stworzenia kolejnych szklanych dzieł sztuki.

Naturalne kosmetyki
24 października 2019 r. w godzinach wieczornych, w Ośrodku Kultury
w Czudcu odbyły się warsztaty z tworzenia naturalnych kosmetyków.
Poprowadziła je Pani Małgorzata Edmondson, która zapoznała przybyłe
panie z tajnikami wytwarzania własnego peelingu cukrowego do ciała,
kul musujących do kąpieli oraz naturalnych perfum. Na koniec pokazała, jak można zrobić ekotabletki do zmywarki, a każda z uczestniczek
mogła zabrać ten nietypowy środek czystości do domu, aby móc go
przetestować. Przybyłe na warsztaty Panie z ogromną satysfakcją samodzielnie wykonywały kosmetyki, bawiąc się jednocześnie w tworzenie własnych nut zapachowych. Każda z zainteresowaniem słuchała rad

prowadzącej, aby w domowym zaciszu móc powtórzyć proces tworzenia. W imieniu Pani Małgorzaty Edmondson oraz własnym serdecznie
dziękujemy kursantkom, że zechciały wziąć udział w warsztatach i jednocześnie zapraszamy na kolejne, organizowane przez Ośrodek Kultury
w Czudcu działania. 		
		
(OK)
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Zakaz spalania odpadów

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym Urząd Gminy
w Czudcu przypomina wszystkim mieszkańcom, że obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW
w piecach domowych oraz na wolnym powietrzu na terenie nieruchomości. Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. t.j. z 2019, poz.701) „Termiczne przekształcanie odpadów
prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów”. Natomiast art. 191 ww. ustawy mówi, że „Kto, wbrew
przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów
lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”
(mandat - do 500 zł, grzywna - do 5000 zł). Paląc odpady na wolnym powietrzu lub w domach - w nieprzystosowanych do tego piecach

pozbawionych filtrów skazujemy siebie, rodzinę i sąsiadów na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Substancje wydobywające się
w trakcie spalania powodują zanieczyszczenie środowiska groźnymi
dla naszego zdrowia pyłami zawierającymi metale ciężkie, tlenki azotu
i węgla, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, dioksyny i furan.
Najwięcej zanieczyszczeń powietrza nie pochodzi, jak większość uważa, z działalności przemysłowej, lecz ze spalania odpadów w gospodarstwach domowych. W trosce o środowisko, a zwłaszcza w trosce
o zdrowie naszych dzieci dbajmy więc o jakość powietrza,
którym oddychamy. Reagujmy, gdy ktoś zanieczyszcza
środowisko i sami dajmy dobry przykład.
Nie zatruwajmy powietrza! 		
		
(UG)

Jak bezpiecznie kupować w sieci
Ruch w sieci internetowej, tak jak ruch drogowy, wymaga od nas przestrzegania pewnych reguł bezpieczeństwa.
Nikt rozsądny nie przechodzi przez ulicę przy czerwonym świetle. Jeśli nie ma sygnalizacji świetlnej, to przed przejściem należy spojrzeć w lewo,
potem w prawo, jeszcze raz w lewo i po stwierdzeniu, że nie nadjeżdża żaden pojazd, może spokojnie przejść na drugą stronę ulicy. Tak samo nikt
rozsądny nie daje nieznanej osobie swojego portfela z pieniędzmi. A właśnie tak często robimy w Internecie, kiedy nie przestrzegamy
podstawowych zasad bezpieczeństwa i przelewamy swoje pieniądze na konta przestępców lub też dajemy im dostęp
do naszych wrażliwych danych, i w ten sposób pozwalamy się okraść.
Bezpieczny komputer – to podstawa
Jeśli decydujemy się robić zakupy w sieci, to też musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Przede wszystkim nasz komputer musi być bezpieczny.
Na bezpieczeństwo naszego komputera składają się dwa elementy: nasze zachowanie w sieci i zainstalowane oprogramowanie. Jeśli nie prowokujemy losu i nie wchodzimy na podejrzane strony, to jest wysoce prawdopodobne, że sami nie ściągniemy do swojego komputera złośliwego
oprogramowania, które może ułatwić przestępcom okradzenie nas. Nie powinniśmy też sami instalować na komputerze oprogramowania z nieznanych źródeł czy nielegalnych kopii oprogramowania znanych firm.
Ważny program antywirusowy
Jeżeli ostrożnie zachowujemy się w sieci, mamy legalne oprogramowanie, to jeszcze potrzebny będzie nam strażnik naszego komputera,
czyli program antywirusowy, który chroni nas także przed oprogramowaniem szpiegującym. Co ważne nasz program antywirusowy musi być na bieżąco aktualizowany przez dostawcę tego programu. Koszt takiego rozwiązania to kwota ponad stu złotych w skali roku. Istnieje także darmowe oprogramowanie antywirusowe, które można ściągnąć z internetu. Do nas należy decyzja, które oprogramowanie wybrać. Płatne czy bezpłatne. Najlepszym wyjściem jest skorzystanie z rady kogoś kto już od
dawna korzysta z komputera. Niektóre banki proponują swoim klientom oprogramowanie antywirusowe. Często można z niego korzystać przez kilka miesięcy, a potem kupić je po promocyjnej cenie. Tak „uzbrojeni” możemy przystąpić do zakupów w internecie. Zakupy
w sieci oznaczają, że zaczynamy wchodzić na strony, których do tej pory nie odwiedzaliśmy i nie wiemy czy są bezpieczne.
Nie ufaj linkom, załącznikom i wyszukiwarkom
Ważne jest to jak dotrzemy na taką stronę. Należy unikać wchodzenia na daną witrynę z linków, które otrzymujemy w wysyłanych do nas wiadomościach elektronicznych, ani też nie powinniśmy wchodzić na stronę klikając w znaleziony w wyszukiwarce adres. Może się bowiem okazać, że
ktoś chce nas zwabić na stronę o podobnej nazwie do tej, którą rzeczywiście jesteśmy zainteresowani. Dlatego za każdym razem powinniśmy
sami wpisywać w przeglądarkę adres sklepu czy serwisu, a nawet banku w którym mamy konto.
Kłódka i https
Przede wszystkim należy stwierdzić czy przy nazwie witryny, na której chcemy robić zakupy,
widnieje napis https zamiast http. Powinniśmy także widzieć symbol kłódki, który oznacza bezpieczne połączenie internetowe. Były już jednak przypadki ataków na internautów przy użyciu
autentycznych certyfikatów na fałszywych stronach. Aby wyeliminować to ryzyko należy kliknąć w symbol kłódki na witrynie i wyświetlić informacje na temat certyfikatu bezpieczeństwa
danej witryny. Można także skorzystać z pomocy najpopularniejszej w Polsce wyszukiwarki
internetowej Google. Wystarczy wkleić w wyszukiwarkę poniższy link i na końcu wpisać adres
sprawdzanej strony. http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=adres_strony
Sprawdzaj każdą nową witrynę
Jeśli zamierzamy po raz pierwszy kupić coś u danego sprzedawcy
w internecie to warto sprawdzić jego dane kontaktowe i identyfikacyjne. Brak numeru telefonu, adresu e-mail lub adresu firmy powinien nas zaniepokoić. Warto też sprawdzić
jakie metody płatności proponuje sprzedawca. Jeżeli jest to jedna metoda płatności
i żąda się od nas zapłacenia z góry za dany towar to taka transakcja może być ryzykowna.
Serwisy cieszące się uznaniem zwykle oferują możliwość zrealizowania zakupu na kilka sposobów np. z użyciem karty płatniczej, czy za pośrednictwem różnych banków jako szybkie
i bezpośrednie płatności.
Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej
w Europie. Jest on realizowany 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
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