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W najbliższych dniach zostanie oddany do użytkowania nowy plac zabaw w Zaborowie. Obiekt został wybudo-
wany w centrum miejscowości - na działce sąsiadującej z Domem Strażaka. Powstał on dzięki dofinansowaniu, 
które udało się pozyskać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Na budowę nowego placu zabaw i rekreacji Gmina Czudec uzyska-
ła dofinansowanie w wysokości 63 630,00 zł. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją tego zad-
nia inwestycyjnego wynosiła: 156 816,80 zł. W ramach budowy obiektu zamontowano urządzenia zabawowe,  
3 urządzenia fitness, ławki do wypoczynku, a także powstało boisko do piłki plażowej otoczone wolną strefą  
o szerokości 3 m. 

W Przyszłym roku powstaną dwa kolejne 
place zabaw tj. w Czudcu (obok przedszko-
la) oraz w sołectwie Pstrągowa Wola (na 
działce, na której znajdował się dawny Dom 
Strażaka). Fundusze pochodzą również  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Aby pozyskać w/w środki Gmina Czudec zło-
żyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: 
„Budowa obiektów małej architektury w miej-
scach publicznych w miejscowości Czudec  
i Pstrągowa”. Wniosek ten został ocenio-
ny pozytywnie i uzyskał dofinansowanie  
w kwocie 126 305,00 zł. Inwestycja obejmu-
je zamontowanie urządzeń zabawowych dla 
dzieci, wykonanie boiska do siatkówki pla-
żowej wraz z ogrodzeniem, oraz bezpiecz-
nej nawierzchni i ławek. Realizacja projektu 

umożliwi dostęp do nowej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej, poprawi warunki rozwoju sportu i aktyw-
nych form wypoczynku oraz zapewni ciekawe formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i dorosłych. Planowany 
termin zakończenia zadania: wrzesień 2020 r.                         (UG)

Nowy plac zabaw w Zaborowie!
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W dniu 30 sierpnia 2019 r. odbyło się X zwyczajne posiedzenie 
Rady Gminy w Czudcu. Sesja rozpoczęła się tradycyjnie od przy-
jęcia protokołu oraz przedstawienia przez Wójta Gminy sprawoz-
dania z wykonania uchwał Rady Gminy. W kolejnym punkcie ob-
rad radni rozpatrzyli i podjęli uchwały  w następujących sprawach:
- w sprawie rozpatrzenia skargi (skarga na działalność Wójta Gmi-
ny Czudec, w której skarżący zarzuca organowi wykonawczemu 
zawarcie umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego 
bez ogłoszenia na stronie BIP). Skarga została uznana za bez-
zasadną);
- w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków na terenie gminy Czudec; 
- w sprawie udzielenia Miastu Jasło pomocy finansowej  - Gmina 
Czudec udzieliła Miastu Jasłu pomocy finansowej w wysokości 
10 000,00 zł w ramach projektu pn.: „Wojewódzki Fundusz Kole-
jowy”. W ramach tego samego projektu, Gmina Czudec w 2017 
r. wykonała otrzymała pomoc finansowa od gminy stowarzyszo-
nych w ramach funduszu i wykonała parkingi dla samochodów 
osobowych, motocykli i rowerów w systemie park&ride w miejsco-
wości Czudec na części działki o nr ew. 479/4 i w miejscowości 
Babica na części działki o nr ew. 1232”);
- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu 
długoterminowego przez Związek Gmin „Podkarpacka Komuni-
kacja Samochodowa”;
- w sprawie zabezpieczenia wekslem In blanco środków na do-
finansowanie operacji pt. „Budowa obiektów małej architektury  
w miejscach publicznych w miejscowościach Czudec i Pstrągo-
wa”;
- w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy 
Czudec na rok 2019 nr IV/37/2019 Rady Gminy Czudec z dnia 25 
stycznia 2019 r.;
- w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2019 z dnia 25 stycznia 
2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Czudec.
W dalszej części posiedzenia Skarbnik Gminy przedstawiła in-
formację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz 
kształtowaniu się WPF. Następnie Kierownik Zakładu Wodno – 
Kanalizacyjnego omówił sprawozdanie z działalności jednostki za  
I półrocze, a Dyrektor ZEAS poinformowała radnych o stanie przy-
gotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 

2019/2020. W kolejnym punkcie posiedzenia radni zapoznali się 
z informacją nt. ochrony środowiska na terenie Gminy Czudec.
Na zakończenie przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Piotr 
Niemiec omówił wyniki  przeprowadzonej przez Komisję Rewizyj-
ną kontroli wykorzystania środków finansowych w Szkole Pod-
stawowej w Zaborowie. Poinformował zebranych, że komisja nie 
dopatrzyła się nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finan-
sowych w Szkole. W ocenie Komisji Rewizyjnej Dyrektor Szkoły 
właściwie zarządza powierzonymi finansami. Komisja wniosko-
wała o kontynuowanie dotychczasowej praktyki w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych. 
Kolejna XI Sesja Rady Gminy odbyła się 13 września 2019 r.. 
Po przyjęciu protokołu i wysłuchaniu sprawozdania Wójta Gminy 
radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Wdrożenie 
usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Czudcu” Nr POWR.02.05.00-00-0296/18 dofinanso-
wanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc spo-
łeczna POWER 2014-2020;
- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i od-
działów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Czudec;
- w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXVII/363/2018 
r. Rady Gminy Czudec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie 
wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy 
Czudec – zgodnie z decyzją Rady Gminy dotacja będzie przyzna-
wana wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Czudec; 
- w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regula-
minu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przy-
znawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego 
i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagra-
dzania, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego oraz jego wysokości – nowy regulamin 
ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 września br.
Sesję zakończyła się dyskusja w sprawach różnych, która doty-
czyła w szczególności kosztów utrzymania oświaty. Kolejne po-
siedzenie Rady Gminy odbędzie się w październiku.           (UG)

Sprawozdanie z sesji Rady Gminy

W bieżącym roku dobiegła końca realizacja ważnego dla miesz-
kańców gminy zadania inwestycyjnego – budowy obwodnicy 
Czudca. Obwodnica została oddana do użytkowania kilka tygodni 
temu. Realizacja tego zadania nie była wprawdzie finansowana 
z budżetu gminy jednak jej budowa wymagała również zaanga-
żowania ze strony władz samorządowych. Nowo powstała droga 
była inwestycją wyczekiwaną od wielu lat przez mieszkańców 
Czudca. Od momentu oddania jej do użytkowania ruch w cen-
trum miejscowości uległ znacznemu zmniejszeniu, co wpłynęło 
bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa. 
Obwodnica Czudca jest kolejnym elementem siatki drogowej 
Podkarpacia. Jej budowa kosztowała ponad 85 mln zł. W ramach 
inwestycji rozbudowano niemal 2 km drogi, od nowa wybudo-
wano kolejnych 2,5 km oraz dwa wiadukty nad linią kolejową. 

Wykonawcą była firma 
Budimex. Od chwili uru-
chomienia obwodnicy do-
tychczasowy odcinek dro-
gi wojewódzkiej (od ronda  
w Przedmieściu  Czudec-
kim do ronda przy ul. Ja-
sielskiej) przeszedł pod 
zarząd Powiatu Strzyżowskiego, a kategoria drogi została zmie-
niona z wojewódzkiej na powiatową.  
W ramach gminnych inwestycji realizowanych ze środków wła-
snych dobiegają już końca prace związane z zaplanowanym na 
2019 r. remontem i modernizacją dróg. Roboty są wykonywane 
przez firmę MPDiM Sp. z o.o. z Rzeszowa i obejmują ok. 2,5 km

Informacja o inwestycjach w gminie
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E-Dowód – najważniejsze informacje
Wnioski o nowy e-dowód można 
składać już od 4 marca br. E-do-
wód  to plastikowa karta wyposażona  
w elektroniczny czip, na którym za-

pisane są dane jego właściciela. E-dowód tak jak dokumenty 
analogowe potwierdza naszą tożsamość i polskie obywatelstwo 
oraz pozwala na podróżowanie do krajów strefy Schengen, Al-
banii lub Czarnogóry. Elektroniczny dowód osobisty ma być 
bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem komunikacji elektro-
nicznej z administracją, służbą zdrowia czy podmiotami komer-
cyjnymi (na przykład bankami). E-dowód przyda się również  
w wielu innych sytuacjach wymagających potwierdzenia obecno-
ści czy złożenia podpisu. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych 
informacji o elektronicznym dowodzie osobistym:
1. E-dowód ma nowy numer CAN, który służy do połączenia  
z warstwą elektroniczną dowodu.
2. Warstwa elektroniczna może zawierać 3 certyfikaty: 
• Certyfikat obecności – jest w każdym dowodzie i jest aktywny. 
Nie wymaga kodu PIN. Służy do potwierdzenia swojej obecności 
w wybranych placówkach i urzędach. W przyszłości będzie moż-
na za jego pomocą potwierdzić obecność na przykład w placów-
kach służby zdrowia. 
• Certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania – jest w dowodzie oso-
by, która ma pełną albo ograniczoną zdolność do czynności praw-
nych w związku z czym jest zamieszczany również w dowodzie 
małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. Wymaga aktywacji 

poprzez ustawienie 4-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak profil 
zaufany. Służy do logowania się na platformach usługowych – na 
przykład obywatel.gov.pl. Pozwala też na skorzystanie z e-usług 
– na przykład na podpisanie wniosku o odpis aktu stanu cywil-
nego.
• Certyfikat podpisu osobistego – jest dostępny na wniosek.  
W imieniu osób niepełnoletnich taki wniosek składa rodzic. Cer-
tyfikat podpisu osobistego wymaga aktywacji poprzez ustawienie 
6-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak certyfikat kwalifikowany 
(podpis elektroniczny). Służy do elektronicznego podpisywania 
umów i pism. Obie strony – nadawca i odbiorca – muszą się zgo-
dzić na podpisanie dokumentu za pomocą certyfikatu podpisu 
osobistego.
3. Aby używać e-dowodu w domu, trzeba mieć czytnik i oprogra-
mowanie. Oprogramowanie można pobrać ze strony edowod.
gov.pl. Na stronie znajduje się również opis wymagań jakie powi-
nien spełniać czytnik.
4. Kody PIN można ustawić w dowolnym urzędzie miasta lub gmi-
ny przy odbiorze dokumentu lub w dowolnym czasie po odbiorze. 
Zmienić kod PIN można samemu w domu. Można to zrobić rów-
nież w urzędzie.
5. Kod PUK służy do odblokowania kodów PIN. Nie ma możliwo-
ści otrzymania drugiego kodu PUK. Można natomiast odblokować 
kody PIN bez kodu PUK w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. 
6. Kod PUK zabiera się do domu. Można go również zostawić  
w urzędzie i odebrać, gdy będzie potrzebny.           (UG)

km bieżących dróg o całkowitej powierzchni ok. 8 tys. m2. 
Zakończyły się już prace wykonywane w ramach usuwania 
skutków klęsk żywiołowych. Obejmowały 5 odcinków dróg  
(3 w Pstrągowej i 2 w Przedmieściu Czudeckim). Wykonawcą 
tego zadania była również firma MPDiM z Rzeszowa, a wartość 
inwestycji  wyniosła ponad 1.2 mln zł brutto, z czego 20 % środ-
ków zostało przeznaczone z budżetu Gminy Czudec, a 80 % 
to dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Do wykonania na ten rok pozostały jeszcze 3 odcinki dróg rolni-
czych (w Wyżem, Przedmieściu Czudeckim oraz w Nowej Wsi) 
– przetarg na realizację tego zadania został rozstrzygnięty 16 
września br. (najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RIVERBUD 
Piotr Pakla z Wyżnego). Łącznie roboty remontowe i moderni-
zacyjne na drogach w bieżącym roku stanowią koszt ponad 1,6 
mln. zł. Równolegle do inwestycji drogowych realizowane są na 
terenie gminy prace związane z budową sieci kanalizacyjnej  
i wodociągowej. Umowa na wykonanie sieci kanalizacji sanitar-
nej została zawarta w grudniu 2018 roku, a jej zakres obejmuje 
budowę sieci o łącznej długości ok. 9,2 km, wykonanie 4 pom-
powni sieciowych i 1 pompowni przydomowej wraz z przyłącza-
mi do budynków w miejscowościach Wyżne, Zaborów i Przed-
mieście Czudeckie „Wólka”. Planowany termin zakończenia 
zadania to 29 listopada 2019 r., a koszt całkowity to prawie 2,2 
mln zł. Przetarg na budowę wodociągu został przeprowadzony w 
kwietniu bieżącego roku. W jego wyniku zawarto umowę na wy-
konanie sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 10,4 km oraz   
3 pompowni sieciowych wraz z przyłączami do budynków  
w miejscowościach Czudec, Babica, Przedmieście Czudeckie, 
Wyżne i Pstrągowa”. Inwestycja zostanie zakończona w listopa-
dzie tego roku, a całkowity koszt jej realizacji to prawie 1,5 mln zł.

Kolejną inwestycją realizowaną przez gminę jest budowa insta-
lacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.  
W ubiegłym roku panele fotowoltaiczne zostały zamontowane 
na budynkach Urzędu Gminy, Przedszkola Publicznego w Czud-
cu oraz przy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody,  
a aktualnie trwa instalacja na budynku Szkoły Podstawowej  
w Czudcu oraz hali sportowej byłego gimnazjum w Czudcu. Pro-
jekty te realizowane są dzięki przynależności Gminy Czudec do 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na budowę paneli 
fotowoltaicznych gmina otrzymuje dofinansowanie w wysoko-
ści 85% kosztów kwalifikowalnych. W ubiegłym roku przepro-
wadzony także został nabór wniosków na wykonanie instalacji 
fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych mieszkańców gmi-
ny Czudec o mocy 3KW z dofinansowaniem również do 85%.  
W przeprowadzonym naborze zostało złożonych ok. 150 wnio-
sków. Obecnie wykonanych jest już 50 instalacji. Planuje się wy-
konać 15 kolejnych jeszcze w 2019 roku, natomiast pozostała 
część zostanie zrealizowana w 2020 r.          (UG)
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O B W I E S Z C Z E N I E  
 
 

W Ó J T A   G M I N Y   C Z U D E C 
z dnia 2 września 2019 r. 

Na podstawie art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 684 ze zm.) Wójt Gminy Czudec 
podaje do publicznej wiadomości informację o numerach, granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 
 

Nr obwodu 
głosowania Granica obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 Sołectwo CZUDEC  Urząd Gminy w Czudcu Sala Widowiskowa 
ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec 

2 
Sołectwo     
PRZEDMIEŚCIE 
CZUDECKIE 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czudcu 
Czudec, ul. Słoneczna 2, 38-120 Czudec 

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych  

3 Sołectwo BABICA 
Dom Ludowy w Babicy 

Babica 97, 38-120 Czudec 
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych  

4 Sołectwo WYŻNE Zespół Szkół w Wyżnem 
Wyżne 39, 38-120 Czudec 

5 Sołectwo ZABORÓW 
Szkoła Podstawowa w Zaborowie 

Zaborów 99, 38-100 Strzyżów 
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych  

6 Sołectwo  
NOWA  WIEŚ 

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 
Nowa Wieś 152, 38-120 Czudec 

7 Sołectwo 
PSTRĄGOWA  

Zespół Szkół w Pstrągowej 
Pstrągowa 105, 38-120 Czudec 

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych  

8 
Sołectwo     
PSTRĄGOWA  Wola  
od nr 519 do nr 652 

Dom Strażaka w Pstrągowej Woli 
Pstrągowa 642, 38-120 Czudec 

 
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 13 października 2019 r.  

otwarte będą w godzinach od 700 do 2100 
 
 

Głosowanie korespondencyjne 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym także 
wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.  
Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II najpóźniej  
do 28 września 2019 r. 
 
Głosowanie przez pełnomocnika 
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie  
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Czudec najpóźniej  
do dnia 4 października 2019 r.  

Wójt Gminy Czudec  
-/- 

Andrzej Ślipski 
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WÓJT GMINY CZUDEC 
 

LLiisstt  GGrraattuullaaccyyjjnnyy 

dla 
 

Pana Józefa Przygoda 
oraz  

Pana Marka Przygoda 
 

właścicieli gospodarstwa rolnego w Pstrągowej 

W imieniu Samorządu Gminy Czudec składam serdeczne gratuluję za zajęcie III 
miejsca w wojewódzkim etapie XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne” organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy. 

Praca rolnika należy do bardzo trudnych i jednych z najbardziej niebezpiecznych 
zawodów. Szeroka gama obowiązków, praca pod ciągłą presją czasu oraz mnogość 
różnorodnych czynników mogących powodować wypadek sprawia, że życie i zdrowie 
rolnika jest ciągle narażone na niebezpieczeństwo. Cieszy minie fakt, że rolnicy mają 
coraz większą świadomość tych zagrożeń, a dbałość o bezpieczeństwo i higienę  pracy jest 
dla wielu priorytetem. Dowodem potwierdzającym te słowa jest prowadzone przez 
Panów gospodarstwo rolne, które zostało zauważone i wyróżnione w tegorocznej edycji 
konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Jestem przekonany, że Wasze 
gospodarstwo rolne będzie przykładem i wzorem do naśladowania dla innych rolników  
z terenu Gminy Czudec. 

Raz jeszcze gratuluję osiągniętego wyniku i życzę wszelkiej pomyślności oraz 
wielu kolejnych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.    
    

      Z wyrazami szacunku,     
        

                                Andrzej Ślipski 
                                    

                             Wójt Gminy Czudec      
 

Czudec, dnia 10 września 2019 roku 
               

W dniu 10 września 2019 r. odbyła się uroczysta gala Konkursu 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019”, podczas której zostały 
wręczone nagrody w organizowanym przez KRUS, pod patro-
natem Prezydenta RP, konkursie na najbezpieczniejsze gospo-
darstwo rolne województwa podkarpackiego. Komisja dokonała 
objazdu 9 najlepszych gospodarstw wyłonionych spośród wszyst-
kich zgłoszonych i wybrała laureatów etapu wojewódzkiego. 
Zaszczytne trzecie miejsce zajęło gospodarstwo Panów Marka  
i Józefa Przygoda z Pstrągowej. Gospodarstwo to zostało narodzo-
ne również przez Wójta Gminy Czudec poprzez ufundowanie bonu 
na zakup paliwa. Serdecznie gratulujemy!               (UG)  

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019”

25. lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Czudcu odbyła się uro-
czystość odznaczenia „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”. Wójt Gminy Czudec Pan Andrzej Ślipski dokonał odzna-
czenia jubilatów w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Medalami zostali odznaczeni: Państwo Helena i Janusz Soleccy 

z Babicy, Państwo Zofia i Bogdan Staszczuk oraz Maria i Józef 
Pszonka z Czudca. Szanownym jubilatom życzymy dużo 
zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz dalszych szczę-
śliwych lat.              (UG)

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
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W dniach od 29 lipca do 3 sierpnia 2019 r. na terenie Zespołu 
Szkół w Czudcu odbywał się I plener rysunkowy pn. „Czudrys”.  
W tym niecodziennym wydarzeniu wzięło udział 10 – ciu arty-
stów. Uczestnikami pleneru byli: Maria Górecka, Małgorzata 
Drozd – Witek, Marlena Makiel – Hędrzak, Katarzyna Strzępek, 
Beata Klimkowska, Ryszard Kucab, Sta-
nisław Górecki, Janusz Pokrywka, Marek 
Burdzy i Anna Pszonka.
Funkcję komisarza pleneru pełnił Pan 
Marek Burdzy, który posiada wieloletnie 
doświadczenie jako komisarz ogólnopol-
skich plenerów malarskich. Na co dzień, 
artysta związany jest zawodowo z Biu-
rem Wystaw Artystycznych w Krośnie. 
Należy wspomnieć, iż pomysłodawcą 
pleneru był prof. Uniwersytetu Rzeszow-
skiego Pan Janusz Pokrywka, który za-
prosił do współpracy wybitnych wykła-
dowców z UR oraz znanych artystów. 
Wspaniała atmosfera wśród uczestników 
pleneru sprzyjała tworzeniu prac, cieka-

wym rozmowom na temat sztuki oraz wymianie doświadczeń 
artystycznych.
Ośrodek Kultury w Czudcu serdecznie dziękuje wszystkim arty-
stom za piękną pracę twórczą oraz za ukazanie w rysunkowych 
obrazach własnego spojrzenia na naszą małą ojczyznę.     (OK)

CZUDRYS - plener rysunkowy

Wakacyjne spotkania z Biblioteką
Jak co roku w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Czudcu zostały zorganizowane wa-
kacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Tego-
roczne  spotkania przebiegały pod hasłem 
„Wakacje nad morzem”. Przez cztery tygo-
dnie lipca w każdy czwartek chętni mogli 
przychodzić do biblioteki. Czwartego lipca 
rozpoczęły się pierwsze zajęcia. Stałym 
punktem programu było głośne czytanie 
opowiadania pt.: „Nad morzem”. Na pod-
stawie którego, dzieci wykonały recyklin-
gowe rybki z wytłaczanek po jajkach oraz 
papierowe kolorowe łańcuchy, które potem 
posłużyły do dekoracji jako macki naszej 

morskiej ośmiornicy. Opowiadanie „O czarodziejskim młynku” rozpoczęło 
drugie spotkanie. Na zajęciach manualnych każde dziecko zrobiło portret  
z ruchomymi okularami. Kolejne spotkanie upłynęło pod hasłem „Jaszczury  
i węże”. Dzieci chętnie odpowiadały na zagadki związane z owadami 
i gadami. Podczas zajęć plastycznych uczestnicy ozdabiali  kolorowymi kul-
kami z bibuły papierowe jaszczurki  i węże. Na ostatnim czwartkowym spotka-
niu wykonaliśmy czapki z papieru w kształcie smoka i biedronki. Nie zabrakło 
też zabaw ruchowych, które cieszyły się dużą popularnością. Dzieci uczest-
niczące w wakacyjnych zajęciach miały okazję twórczo spędzić wolny czas,  
a przy tym dobrze się bawić. 
Na zakończenie uczestnicy “Wakacyjnych spotkań w bibliotece” otrzymali 
upominki. Wykonane na zajęciach prace są prezentowane w holu bibliote-
ki.                        
               (GBP)
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Miesiąc sierpień w Ośrodku Kultury w Czudcu upłynął pod zna-
kiem wakacyjnych spotkań dla dzieci i młodzieży. Pod hasłem 
„Wakacyjny Kalejdoskop Kulturalny” OK zaproponował uczest-
nikom szereg różnorodnych atrakcji. W klimatach artystycznych 
przeprowadzono warsztaty barwienia tkanin: najpierw techniką 
batiku, a następnie techniką shibori. W tej pierwszej, uczestni-
cy za pomocą wosku pszczelego nanosili na tkaninę wymyślo-
ne przez siebie wzory, następnie zanurzali pracę w wybranych  
barwnikach i ją suszyli. Czynnością końcową pracy było usunię-
cie wosku za pomocą żelazka. Po przeprasowaniu tkaniny, uka-
zywały się piękne artystyczne batiki.  Technika Shibori natomiast 
wymagała od dzieci sporej wyobraźni, gdyż ich zadaniem było 
bawełnianą tkaninę poskładać i przewiązać sznurkiem w dowolny 
sposób, aby podczas barwienia powstały na niej różnorodne za-
łamania, tworzące abstrakcyjne wzory. Dzieciom bardzo podoba-
ły się zajęcia. Przy tworzeniu swoich prac wykazały się ogromną 
pomysłowością oraz twórczym podejściem do tematu, co miało 
odzwierciedlenie w efektach ich działań. Dnia 13 sierpnia odby-
ły się zajęcia rysunkowo-malarskie XXL. Niestety pogoda w tym 
dniu nie dopisała, więc zajęcia planowane w plenerze odbyły się 
ostatecznie  w  sali widowiskowej mieszczącej się w Urzędzie 
Gminy. Przygotowana wielkoformatowa płaszczyzna w postaci 
papieru pozwoliła dzieciom  pracować z ogromnym rozmachem  
i twórczą swobodą. Wspólna praca artystyczna sprzyjała integra-
cji  ponad 30 osobowej grupy.  Młodzi twórcy mogli posługiwać się 
różnymi technikami, począwszy od rysunku ołówkiem czy kredką, 
a skończywszy na malowaniu farbami wykorzystując różnorodne 
narzędzia (pędzle, wałek malarski, korki do odciskania wzorów 
itp.). Większy format pracy pomógł uczestnikom spojrzeć w od-
mienny sposób na  tworzenie obrazów czy rysunku. Podczas 
zajęć nie obyło się też bez pomalowania nóg, twarzy, czy wło-
sów, ale mamy nadzieję, że rodzice podeszli ze zrozumieniem do 
tej sytuacji. Kolejne zajęcia to wyjazd do Rancza w Pstrągowej. 
Uczestnicy wycieczki mieli możliwość pokarmić zwierzęta, które 
swobodnie biegały pomiędzy nimi. Dzieci z chęcią podawały im, 
przygotowany przez właścicieli mini zoo, chleb. Najbardziej głod-
ne okazały się chyba lamy, z którymi niektórym udało się nawet 
zrobić selfie. Po emocjach związanych z bezpośrednim kontak-
tem ze zwierzętami nastąpiła chwila odpoczynku w indiańskim 
Tipi, a następnie na wieży widokowej. Chętni mogli także pokar-
mić przebywające za ogrodzeniem kuce i kozy. W dalszej części 
wyjazdu dzieci korzystały z parku linowego „Małpi Gaj” oraz two-
rzyły bańki mydlane, przygotowane przez instruktorów Ośrodka 
Kultury w Czudcu. Wszyscy zmęczeni upałem mogli schronić się 
w „Stodole”, gdzie właściciele przygotowali chłodne napoje. Na 
koniec pobytu w Ranczo uczestnicy pokarmili rybki pływające  
w okolicznym stawie oraz odbyli przejażdżkę wozem turystycznym. 
Sprzyjająca pogoda sprawiła, że dzieci mogły w pełni skorzystać 
z atrakcji oferowanych przez właścicieli tego pięknego miejsca. 
Ze swojej strony serdecznie dziękujemy za ich gościnność i życz-
liwość. 22 sierpnia odbyło się spotkanie w klimatach myśliwskich, 
z Panem Bogusławem Depą – łowczym Koła Łowieckiego „Ro-
gacz” w Niechobrzu. Pan Bogusław opowiedział dzieciom o życiu  
i nawykach leśnych zwierząt oraz  przedstawił słuchaczom różne 
myśliwskie historie. Jednocześnie uczestnicy spotkania mogli po-
dziwiać przywiezione przez niego okazy myśliwskie, które uatrak-
cyjniły całość wykładu.

W ostatnim tygodniu wakacji, 27 sierpnia we wtorek, odbyła 
się wycieczka do Skansenu Archeologicznego „Karpacka Tro-
ja” w Trzcinicy. Dzieci odbyły tam warsztaty malowania wzorów 
słowiańskich na tkaninie. Każde z nich wyszło z własnoręcznie 
ozdobioną torbą, a niektóre dedykowały ją już na wstępnie swo-
im mamusiom lub tatusiom. Uczestnicy wycieczki odbyli również 
podróż w czasie, zwiedzając muzeum oraz grodzisko i park ar-
cheologiczny. Wszyscy chętnie słuchali opowieści o dawnych 
grodach i ludziach w nich żyjących, zwiedzali chaty, w których na 
klepisku spali ówcześni osadnicy.  Większość, mimo panującego 
skwaru, chętnie wyszła na platformę widokową, mieszczącą się  
w najwyższym punkcie skansenu. Na wysokości 33 m można było 
podziwiać roztaczające się wokół piękne widoki. W sumie dzieci 
zwiedziły ponad 150 m wałów obronnych, przeszły przez 2 bramy 
prowadzące do grodu (z epoki brązu i wczesnego średniowiecza) 
oraz miały możliwość zapoznać się z wnętrzami chat  znajdują-
cych się w grodzisku, a na terenie parku archeologicznego zwie-
dziły wioski: otomańską z początków epoki brązu oraz słowiańską 
z wczesnego średniowiecza. Na zakończenie wycieczki wszyscy 
obejrzeli fragment filmu o historii Karpackiej Troi, o zabytkach  
z nią związanych oraz o etapach powstawania skansenu. Wy-
cieczka została zwieńczona wspólnym zdjęciem, po którym 
dzieci z opiekunami wyruszyły w podróż powrotną. Ostatnie 
zajęcia odbyły się 29 sierpnia w sali widowiskowej OK w UG.  
W tym dniu warsztaty przeprowadziła Pani Małgorzata Edmond-
son z Pstrągowej, która na co dzień zajmuje się tworzeniem 
naturalnych kosmetyków. Uczestnicy, pod okiem prowadzącej, 
wykonali przepięknie pachnące kule musujące do kąpieli. Był to 
czas świetnej zabawy. Największe zainteresowanie wzbudziły 
suszone kwiaty, które można było dodawać do przygotowywa-
nej masy. Dzieci zachwycały się także pięknymi kolorami, uzy-
skiwanymi dzięki naturalnym barwnikom oraz zapachami, które  
w wypełniły całą salę, dając wszystkim chwilę wytchnienia, relak-
su i odprężenia. Czasami nie od razu młodzi „chemicy” uzyski-
wali efekt, jakiego oczekiwali. Jednak ostatecznie każdy wyszedł  
z własnoręcznie przygotowanym kosmetykiem do kąpieli. Na za-
kończenie zajęć wszyscy przybyli otrzymali pamiątkowe dyplomy 
z rąk Dyrektor Ośrodka Kultury, Pani Ewy Mitręgi-Moskwa.
Tegoroczne zajęcia wakacyjne upłynęły w bardzo miłej atmosfe-
rze. Instruktorzy z OK w Czudcu serdecznie dziękują dzieciom za 
ich nienaganne zachowanie, zwłaszcza podczas wyjazdów, gdzie 
ich kultura osobista zauważana była przez obcych zupełnie ludzi. 
Drogie dzieci w te ostatnie dni wakacji życzymy wam wszystkim 
samych sukcesów w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym 
oraz wytrwałości w pokonywaniu wszelkich trudności.         (OK)

Wakacyjne spotkania artystyczne w Ośrodku Kultury w Czudcu
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Dożynki Gminne odbyły się  tradycyjnie w dniu 15 sierpnia. Tym 
razem gospodarzem imprezy było sołectwo Babica. Organizato-
rzy przygotowali na to wydarzenie bogaty program artystyczny. 
Tegoroczne święto plonów rozpoczęła Kapela Ludowa z Czudca 
utworami: „Ta nasza wioseczka”, „Szumi las”, „Na wójtowej roli”, 
„Za las chłopcy, za las” oraz „Czerwone jagody”. Następnie przy 
dźwiękach przyśpiewki „Plon niesiemy, plon” Pan Andrzej Ślipski 
– Wójt Gminy Czudec przyjął z rąk starostów dożynek Państwa 
Doroty Jacka Zielińskich z Babicy, chleb, który symbolicznie po-
kroił. Na scenie towarzyszyli mu: Pan Sławomir Szela – Prze-
wodniczący Rady Gminy Czudec, ks. Antoni Kocoł – Dziekan 
Dekanatu Czudeckiego, ks. Krzysztof  Nogaj – proboszcz parafii 
Babica oraz Pani Ewa Mitręga – Moskwa – dyrektor Ośrodka Kul-
tury w Czudcu.

Po przywitaniu wszystkich zebranych, nastąpiła prezentacja przy-
byłych na dożynki grup wieńcowych. W tym roku zgłoszonych zo-
stało 24 wieńce ze wszystkich sołectw gminy Czudec, z czego 
aż dziewięć było z samej Babicy. Twórcy poświęcili wiele czasu  
i włożyli ogrom pracy, aby powstały te piękne dzieła sztuki. 

Po zakończonej prezentacji na scenie odbyło się uroczyste wrę-
czenie honorowych odznak Podkarpackiej Izby Rolniczej, im. Św. 
Izydora Oracza. Nagrody wręczali: Pan Jerzy Bator – Wiceprezes 
Zarządu podkarpackiej Izby Rolniczej, Pan Wiesław Złotek – kie-
rownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Strzyżowie, Pan Andrzej Ślipski, Pan Sławomir Szela 
oraz Pani Ewa Mitręga – Moskwa. W tym roku odznaczeniami 
Św. Izydora Oracza wyróżnieni zostali: Pan Jan Bałchan z Babi-
cy, Pan Antoni Wolski z Pstrągowej Woli oraz Pan Tadeusz Złotek 
z Pstrągowej. Rolnicy zostali uhonorowani za ich codzienną, cięż-
ką pracę oraz wkład w rozwój rolnictwa. Wręczenie honorowych 
odznaczeń zakończyło część oficjalną uroczystości. Część arty-
styczną rozpoczął występ Zespołu Obrzędowego „Futomianie”  
z widowiskiem „Wieńcowiny”. Aktorzy, posługując się przyśpiew-
kami i gwarą naszych dziadów, doskonale oddali klimat dawnych 
lat. W ciekawy sposób ukazali nam rytuały, jakie dawniej towarzy-
szyły żniwom - kiedyś, po zakończonych zbiorach, żniwiarze wra-
cali ze snopkiem, który wykupywał od nich gospodarz. W podzię-
ce za dobrze wykonaną pracę zapraszał wszystkich na gościnę 
i tańce. Widowisko spodobało się wszystkim zgromadzonym na 
placu szkolnym przy ZS w Babicy, a niektórym pewnie przypo-
mniało ich młodzieńcze lata. Następnym punktem programu był 
występ zespołu Negra Santa, przybyłego do nas aż z Buenos 
Aires. Muzycy zaprezentowali zebranej widowni typowo argentyń-
skie rytmy. Na scenie wystąpili: Roberto Gomez (gitara rytmiczna 
i wokal), Cristian Gomez (perkusja i wokal), Zoledad de Nadie 
(bas i wokal) oraz Nacho Gomez (klawisze). Na co dzień w swojej 
twórczości artyści łączą muzykę latynoską, cumbia, reggae oraz 
rock, a ich teksty dotyczą różnych tematów społecznych. Na za-
kończenie wieczoru zagrał dla wszystkich zespół Blueband, przy 
którym wszyscy bawili się się aż do godziny 23:30. 

Dożynki Gminne – Babica 2019 
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Na parkiecie od samego początku nie brakowało chętnych do 
zabawy. 
Podczas odbywających się w Babicy dożynek nie zabrakło 
również atrakcji towarzyszących oraz stoisk wystawienniczych. 
Dzieci chętnie korzystały z tzw. „dmuchańców” oraz skakały na 
eurobungee. Wszyscy uczestnicy czwartkowej imprezy mieli 
możliwość przyglądać się pracy dawnych drwali oraz podzi-
wiać stare sprzęty, które w chwili obecnej spotykamy już tylko 
w skansenach. Smakosze dawnych potraw próbowali pysznych 
proziaków upieczonych przez Stowarzyszenie Kobiet Wyżnego 
oraz swojskiego, świeżo zrobionego masła, dostarczonego przez 
Pana Edwarda Górgacza z Gogołowa. Na pozostałych stoiskach 
można było zakupić:
- miód sprzedawany przez Pana Bogdana Gwiszcza ze Strzyżo-
wa,

- sery owcze wytwarzane przez Panią Annę Olko z Niechobrza,
- lody z Boguchwały,
- przepyszne domowe wypieki przygotowane przez Panią Joannę 
Baran z Czudca,
- wspaniałe dania serwowane przez Podkarpacką Akademię Kuli-
narną i Konsultingową Pana Jacka Świerka z Rzeszowa,
- piękne, drewniane zabawki wytwarzane w niedaleko położonym 
Domaradzu,
- świecące drobiazgi, w których wielu dorosłych doskonale bawiło 
się na wieczornej zabawie tanecznej.
Organizatorami tegorocznych dożynek byli: Gmina Czudec, Ośro-
dek Kultury w Czudcu, Sołtys oraz Rada Sołecka sołectwa Babi-
ca. Nie można również zapomnieć o sponsorach, którzy swoim 
wkładem wspomogli organizację tejże imprezy. Wśród nich byli: 
Pan Lucjan Jamróz, Stacja Paliw BP – Węzeł Babica, Pan Janusz 
Duliński – Wynajem Maszyn Budowlanych i Ogrodniczych CSO 
Zarzecze, Pan Adam Niedziałek – Zakład Instalacji Sanitarnych, 
Państwo Anna i Marek Jurzysta – Polska sieć sklepów spożyw-
czych MARMAX, Pan Jacek Zieliński – Firma Handlowa Plus, 
Pan Mariusz Kutowicz – Greinplast Podkarpacie Sp. z o.o., Pan 
Jan Łyszczak – F.H.U. Eksport Import, Pan Krzysztof Adamski – 
Bukomex, Pan Stanisław Niedziałek – Zakład Transportu i Robót 
Ziemnych oraz Rada Sołecka Sołectwa Babica.

Ośrodek Kultury w Czudcu pragnie serdecznie podziękować 
wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznych doży-
nek, a w szczególny sposób sołtysowi wsi Babica - Panu Janowi 
Łyszczakowi za nieocenioną pomoc.           (OK)

Pierwszego września, na stadionie sportowym w Czudcu, odbył 
się Piknik Strażacki na zakończenie lata, zorganizowany przez 
Gminę Czudec, Zarząd oddziału Gminnego ZOSP w Czudcu oraz 
Ośrodek Kultury w Czudcu. Rozpoczęły go zawody strażackie,  
w których wzięły udział wszystkie drużyny z terenu gminy Czudec. 
Na początek wszyscy zgromadzeni odsłuchali hymnu Polski,  
a następnie minutą ciszy, przy włączonej syrenie straży pożarnej 
z Czudca, uczczono 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, 
a tym samym pamięć poległych w niej ludzi.
Po zakończonych zawodach i uroczystym wręczeniu pucharów 
oraz medali zwycięskim drużynom, rozpoczęła się część arty-
styczna Pikniku. Na wstępie zaprezentowała się Orkiestra Dęta 
OSP w Gaci, która powstała w 1989 r. W okresie prowadzonej 
działalności zespół wystąpił ponad 750 razy. Swoimi występa-
mi uświetnia wszystkie ważniejsze uroczystości religijne, orga-
nizacyjne, święta państwowe oraz inne imprezy kulturalne od 
szczebla lokalnego po ogólnopolski i międzynarodowy. Wykonuje 
utwory muzyki klasycznej, religijnej, ludowej, marszowej, rozryw-
kowej i filmowej. Orkiestra uczestniczyła w wielu przeglądach or-
kiestr dętych organizowanych przez różne instytucje kulturalne, 
odnosząc liczne sukcesy w postaci wielu zwycięstw i wyróżnień. 
Systematycznie bierze udział w przeglądach organizowanych 
przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospoli-
tej Polskiej, zajmując w nich czołowe, niejednokrotnie pierwsze 
miejsca. Niedzielny występ bardzo spodobał się zgromadzonej 
publiczności i niejednemu głęboko zapadł w pamięć.
Kolejnym punktem programu był występ Teatru Kubika, który do 
Czudca przyjechał aż ze Szczecina. Na co dzień aktorzy zajmują 

się tworzeniem i realizacją spektakli objazdowych dla dzieci. Łą-
czy ich wspólna pasja i ogromne zaangażowanie w to, co robią. 
Zgromadzonym na stadionie w Czudcu młodym widzom artyści 
zaprezentowali „Baśniową podróż klaunów” - program teatralny, 
w którym cyrkowa trupa klaunów powraca z tournee po dżungli, 
przywożąc w swoim magicznym wozie tajemnice dobrej zabawy. 
Cyrkowe niespodzianki czekające na odkrycie przez dzieci ukryte 
zostały w wozie klaunów oraz w ich czarodziejskiej skrzyni. Przy-
jazd magicznej karawany był inspiracją do wyśmienitej zabawy  
z najmłodszymi uczestnikami Pikniku. Na niedzielny występ Teatru 
Kubika złożyły się: barwny korowód cyrkowy, spektakl pantomi-
my, animacje cyrkowe, szczudlarze oraz modelowanie baloników. 
Ostatnia niedziela wakacji obfitowała również w atrakcje, które 
mogły zainteresować samych dorosłych uczestników imprezy.  
O godzinie 1830 rozpoczął się pokaz strażacki, który poprowadził 
mł. asp. Łukasz Krzanowski, będący jednocześnie ratownikiem 
medycznym w OSP w Czudcu. W pokazie wzięłli udział m.in.: 
Wójt Gminy Czudec, Zastępca Wójta, Przewodniczący Rady 
Gminy oraz Dyrektor Ośrodka Kultury w Czudcu, która wcieliła 
się w rolę poszkodowanej. Panowie, przy pomocy strażaka, mieli 
za zadanie uratować, z uszkodzonego w wypadku samochodu, 
ranną. Musieli w tym celu użyć standardowych sprzętów, stoso-
wanych w tego typu akcjach przez strażaków. Akcja ratownicza 
wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród widowni, a jednocze-
śnie przysporzyła wielu emocji osobom biorącym w niej udział. 
Całość pokazu uwieńczona została zabawą dla dzieci i dorosłych, 
polegającą na odszukaniu w pianie gaśniczej „zagubionych”  
w niej przedmiotów.

Piknik strażacki na zakończenie lata
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Zabawa przypadła do gustu głównie dzieciom, chociaż i wśród 
dorosłych znalazło się kilku śmiałków, którzy spróbowali swo-
ich sił w poszukiwaniach. Po emocjach związanych z pokazem 
strażackim nastąpił czas relaksu przy dźwiękach muzyki Zespołu 
Insani, który to już po raz kolejny zagościł ze swoją autorską twór-
czością w Czudcu. Zespół powstał w 2013 r. z inicjatywy Kariny 
Janusz i Bartosza Siciaka, a ich najbardziej rozpoznawalne do 
tej pory piosenki to: „Silence” i „Chmury”. Muzycy bardzo dobrze 
zostali odebrani przez czudecką publiczność, która razem z wo-
kalistami wyśpiewała ich najpopularniejsze utwory.
Po zmroku, o godzinie 20:30, rozpoczął się pokaz ognia, zorgani-
zowany przez Chorzowski Teatr Ognia Nam-Tara. Aktorzy zapre-
zentowali INDIGO SHOW - pokaz, w którym połączenie koloru 
niebieskiego z barwami płomieni zadziałało na zmysły i pozwoliło 
widzom oderwać się od rzeczywistości. Stroje tancerzy, żywioło-
wa muzyka i jedyne w swoim rodzaju płonące konstrukcje, nawią-
zały swoim charakterem do świata fantasy. Ilość i różnorodność 
efektów zapierała momentami dech w piersiach widzów. Publicz-
ność mogła podziwiać pirotechnikę sceniczną, wyjątkowe płoną-
ce rekwizyty dedykowane sztuce fireshow, płonącą scenografię, 
efekty świetlne, unikatowe efekty specjalne, płonące konstrukcje 
oraz logo show, w którym zaprezentowane zostały logotypy: Gmi-
ny Czudec, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz po raz 
pierwszy w historii – Ośrodka Kultury w Czudcu, stworzony przez 
Panią Annę Pszonka. 
Na zakończenie Pikniku strażackiego odbyła się dyskoteka na 
świeżym powietrzu, którą poprowadził DJ Witek. Przy muzyce 
bawiło wiele młodzieży, która w ten sposób mogła podsumować 
swoje wakacje. Niedzielnemu Piknikowi Strażackiemu na zakoń-
czenie lata towarzyszyły różne atrakcje. Dzieci mogły bezpłatnie 

korzystać z urządzeń dmuchanych i fotobudki, które to ufundował 
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Czudcu. Dodatkowo chętni mogli zakupić lody włoskie  
z Pijalni Czekolady w Korczynie, drewniane zabawki z firmy Lu-
dowa Chatka z Domaradza, kosmetyki firmy Avon, zioła i przy-
prawy sprzedawane przez firmę Matwiolmar, domowe wypieki  
i kawę serwowane przez Panią Joannę Baran, świecące akce-
soria dla dzieci, watę cukrową, popcorn, sorbety i inne. Fani mi-
litariów mieli możliwość zapoznać się z ofertą Strzelnicy FORT  
z Czudca, a miłośnicy sprzętu pożarniczego mogli pooglądać ga-
dżety i sprzęty przywiezione przez przedstawicieli sklepów stra-
żackich ARPAPOL oraz FENIX. Głodnych uczestników imprezy 
nakarmiła Podkarpacka Akademia Kulinarna i Konsultingowa 
Pana Jacka Świerka.
Wakacje już za nami. Miejmy nadzieję, że ten okres wyczekiwa-
nia na następne szybko minie i już za rok ponownie spotkamy się 
na stadionie sportowym w Czudcu, mogąc świętować razem ze 
strażakami.              (OK)

W przed dzień rozpoczęcia roku szkolnego, 1 września 2019 r. 
o godz. 12.00,  rozpoczęły się zawody sportowo - pożarnicze 
jednostek OSP i MDP z terenu gminy Czudec, połączone z Pik-
nikiem strażackim na zakończenie lata i szeregiem atrakcji dla 
dzieci i dorosłych. Upamiętniono również 80 - tą rocznicę wybu-
chu II wojny światowej wciągnięciem flagi państwowej na maszt 
oraz odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, w OSP Czudec za-
wyła syrena. Zmagania strażaków można było zobaczyć w upal-
ne niedzielne południe na boisku sportowym w Czudcu. Strażacy 
mieli do wykonania ćwiczenie bojowe oraz sztafetę 7x50m z prze-
szkodami oraz konkurencję z prowadzenia musztry, jednak nie 
była ona brana pod uwagę w klasyfikacji generalnej. Nowością  
w tym roku były zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

według regulaminu CTIF, gdzie zawodnik może startować już 
od 10. roku życia. Zawody MDP wg powyższego regulaminu są 
atrakcyjniejsze dla dzieci i młodzieży ze względu na ilość prze-
szkód w sztafecie czy ćwiczeniu bojowym (np. tunel 6 m, nalewa-
ki z hydronetkami). Od momentu startu zawodnicy nie mogą uży-
wać słów, ponieważ za to naliczane są punkty karne - ćwiczona 
jest tym samym dyscyplina. Do zawodów przystąpiło 12 drużyn:  
2 kobiece w grupie C, 7 męskich w grupie A oraz 3 drużyny MDP 
(1 dziewczęca i 2 chłopięce). Komisję sędziowską powołał Ko-
mendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie 
bryg. Rafał Rutyna.  Sędzią głównym był mł. kpt. Damian Łojek,  
a pomagali mu sędziowie z jednostek OSP Gminy Wiśniowa. Kla-
syfikacja pokazów przedstawia się następująco: 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE



11

Jak bezpiecznie korzystać z kart płatniczych
Karta płatnicza staje się poza gotówką coraz częstszym „wyposa-
żeniem” naszego portfela. W przypadku kradzieży karty złodziej, 
aby wypłacić pieniądze z bankomatu lub dokonać transakcji w 
sklepie musiałby znać nasz kod PIN. Wyjątkiem od tej reguły są 
transakcje na kwoty poniżej 50 złotych metodą zbliżeniową (bez 
wprowadzania kodu PIN).
PIN to klucz do naszego skarbca
Aby kod PIN mógł być skuteczną obroną przed kradzieżą na-
szych pieniędzy musimy przestrzegać kilku zasad. Kod PIN 
możemy znać tylko my. To oznacza, że nie powinniśmy nikomu 
dawać naszej karty po to, aby wypłacił dla nas pieniądze z ban-
komatu lub zrobił zakupy. Kod musimy pamiętać. Nie powinniśmy 
go zapisywać, a jeśli musimy to w bezpiecznym miejscu, a cyfry 
kodu powinny być tak zapisane, aby nikt postronny nie mógł się 
domyślić, co one oznaczają. W żadnym wypadku nie przyklejaj-
my karteczek z kodem PIN do karty płatniczej, nie wkładajmy 
kodu zapisanego na karteczce do portfela, ani nie zapisujmy 
go w telefonie komórkowym, ponieważ w przypadku kradzieży 
wszystkie te przedmioty mogą znaleźć się w posiadaniu złodzie-
ja.Przestępca może również próbować odgadnąć nasz PIN, nie 
wybierajmy więc takich ciągów cyfr jak np. 1234 lub 1111, albo 
roku naszego urodzenia, który złodziej może znać, jeśli poza 
kartą ukradnie nam także dowód osobisty. Wtedy koniecznie pa-
miętajmy o zastrzeżeniu naszego dokumentu w swoim banku lub 
pod ogólnopolskim numerem (+48) 828 828 828, aby ustrzec się 
przed zaciągnięciem na nasze konto kredytu w banku!
Chrońmy swój kod PIN
Nikt nie powinien widzieć jaki kod PIN wpisujemy na klawiaturze 
bankomatu, albo na terminalu w sklepie czy w restauracji. Czasa-

mi przestępcy umieszczają w bankomatach kamery. Dlatego na 
wszelki wypadek, kiedy wpisujemy PIN na klawiaturze, powinni-
śmy tę klawiaturę zasłaniać drugą ręką. Podobnie powinniśmy się 
zachowywać w sklepie. 
Nie traćmy karty z oczu nawet na chwilę
W restauracji nie powinniśmy dawać karty kelnerowi, aby użył jej 
gdzieś na zapleczu. Obecnie w restauracjach są przenośne ter-
minale POS i obsługa umożliwia nam płacenie przy stoliku. Jeśli 
w restauracji nie ma przenośnego terminala powinniśmy dokonać 
płatności przy kasie, cały czas obserwując osobę, która ma naszą 
kartę w swoich rękach. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której 
tracimy kartę z oczu nawet na chwilę, aby nie dopuścić do sko-
piowania danych z karty, za pomocą których przestępca mógłby 
dokonać płatności w Internecie.

Stracisz kartę – natychmiast ją zastrzeż 
Posiadacz karty powinien ją natychmiast zastrzec w momencie 
kiedy zorientuje się, że ją zgubił lub mu ją ukradziono. Karty płat-
nicze można zastrzec w oddziale banku lub telefonując na info-
linię banku, albo dzwoniąc pod ogólnopolski numer (+ 48) 828 
828 828. 

Zawody odbywały się w dobrej, przyjaznej atmosferze, a rywali-
zacja sportowa widoczna była do ostatniej konkurencji. Po zakoń-
czonych pokazach odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów, 
pucharów, czeków oraz nagród rzeczowych przez Wójta Gminy 
Czudec Pana Andrzeja Ślipskiego, Zastępcę Wójta - Pana Je-
rzego Wilka oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP - Pana Marka Jurzystę. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
otrzymały nagrody rzeczowe, a laureaci trzech pierwszych miejsc  
z gr. A i C czeki pieniężne ufundowane przez Wójta Gminy Czudec 
oraz statuetki dla najstarszego uczestnika zawodów, którym był 

Pan Stanisław Szela z OSP Pstrągowa Dolna oraz dla najmłod-
szego uczestnika zawodów, którym był Maksymilian Ruszała  
z OSP Pstrągowa Dolna. Na szczeblu powiatowym Gminę 
Czudec reprezentować będą drużyny, które zajęły pierwsze miej-
sca w poszczególnych kategoriach. 
Zarząd Oddziału Gminnego  ZOSP RP w Czudcu dziękuje ser-
decznie Pani dyrektor Ośrodka kultury w Czudcu oraz pracow-
nikom za połączenie zawodów strażackich z piknikiem, Wójtowi 
Gminy Czudec za ufundowane nagrody, a przede wszystkim 
Wam zawodnicy, bo bez waszego wysiłku i poświęconego cza-
su, tych zawodów by nie było. Nie zapominamy również o rodzi-
cach zawoników MDP, którzy dowieźli swoje pociechy na zawody  
i „smażyli” się na słońcu w czasie ich trwania.
          Ze strażackim pozdrowieniem 
             Sekretarz ZOG ZOSP RP w Czudcu
               Barbara Kidacka-Milewska

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to jeden  
z największych programów edukacji finansowej w Euro-
pie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku 
Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowo-
ści. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów  
i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy do-
tyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębior-

czości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego. Dowiedz się więcej 
na www.bde.wib.org.pl
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