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CMOLAS
W dniu 16 czerwca 2011 roku w
Samorządowym Ośrodku Kultury
w Cmolasie odbyła się uroczy
stość wręczenia medali za długo
letnie pożycie małżeńskie. Medale
nadane przez prezydenta Rzeczy
pospolitej Polskiej otrzymały pary
z 50letnim stażem małżeńskim.

W tym roku medale prezydenc
kie z okazji 50lecia pożycia mał
żeńskiego otrzymali:
1. Anna i Franciszek Starzec
2. Maria i Stefan Zielińscy
3. Janina i Stefan Dypa
4. Bronisława i Józef Maciąg
5. Weronika i Czesław Jadach
6. Władysława i Czesław Guźda
7. Bronisława i Czesław Flis
8. Michalina i Antoni Rzeszutek
Aktu wręczenia medali dokonał
Wójt Gminy Eugeniusz Galek
przy współudziale posła na Sejm
RP Pana Zbigniewa Chmielowca.
W uroczystości udział wzięli Se
kretarz Gminy Cmolas Pan Ma

rian Posłuszny, dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury
Pani Edyta KusMokrzycka, sołty
si – Krzysztof Sochacki, Ryszard
Sukiennik, Krystyna Warzocha, Ja
rosław Rzeszutek oraz Andrzej
Wilk, pracownicy Urzędu Gminy,
a także członkowie rodzin Sza
nownych Jubilatów. Po wręczeniu

medali, kwiatów i prezentów, spe
cjalnie dla Jubilatów, okoliczno
ściowy program artystyczny
zaprezentowała kapela podwórko
wa Wiarusy z Rzeszowa. Po czę
ści oficjalnej odśpiewano
uroczyste „Sto lat”. Jubilatów i
wszystkich zebranych gości za
proszono na wspólny obiad

Poręby Dymarskie11 czerwca 2011r. w Szkole Podstawowej w Porębach Dymarskich odbyły się pokazy sztukwalki prezentowane przez zawodników Klubu Sportowego NANBEI TYGRYS z Rzeszowa. Liczniezgromadzeni uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice mogli nie tylko podziwiaćkunszt zawodników, ale takżespróbować poćwiczyć razem z nimi. Pięknie ubrani sportowcyi ćwiczenia jakie zaprezentowalina długo pozostaną w pamięciwszystkich uczestników pikniku.



OSTROWY BARANOWSKIEW Ostrowach Baranowskich 5 czerwca 2011r. odbyły się zawody sportowo pożarnicze. Zmierzyły sięze sobą wszystkie jednostkiOchotniczych Straży Pożarnych działających w gminieCmolas.Ponadto poza konkursem wystąpiłatakże druga drużyna OSP Cmolas.Strażakom, którzy tak licznie stawili się w niedzielne popołudnie pogoda dopisała. Zmagano się wdwóch konkurencjach: sztafetyoraz bojówki. Po zakończonej rywalizacji klasyfikacja wyglądała następująco:I miejsce  OSP CmolasII miejsce  OSP TrzęsówkaIII miejsce  OSP JagodnikIV miejsce  OSP Ostrowy BaranowskieV miejsce  OSP Ostrowy TuszowskieVI miejsce  OSP Poręby DymarskieVII miejsce  OSP Hadykówkadruga drużyna OSP Cmolas zakończyła konkurencje z wynikiem, który klasyfikowałby jednostkę wzawodach na 2 miejscu.Podczas niedzielnej imprezy strażakom z gminy Cmolas uroczyścienadano odznaczenia:Złote Medale Za Zasługi dla Pożar

nictwa otrzymali:Zygmunt Bańka z Trzęsówki, Kazimierz Rzeszutek z Ostów Baranowskich, Wiesław Łagoda z PorąbDymarskich, Eugeniusz Zuba zCmolasu.Srebrne Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:Janusz Lubera z Jagodnika, Władysław Czajkowski z Ostrów Baranowskich, Adam Kozioł zTrzęsówki, Aleksander Czachor zOstrów Tuszowskich, WładysławZagroba z Cmolasu.Brązowe Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:Paweł Rząsa z Hadykówki, Jaro

sław Rzeszutek z Ostrów Tuszowskich, Maciej Bańka z Cmolasu,Paweł Skowroński z Cmolasu, Mariusz Łącz z Trzęsówki, MichałHalat z Ostrów Baranowskich.Odznaki Strażak Wzorowy otrzymali:Mateusz Pastuła z Cmolasu, Bartłomiej Skowron z Cmolasu, ArturMazur z Cmolasu, Sławomir Micek z Porąb Dymarskich, ŁukaszKozioł z Trzęsówki, Piotr Trojnacki z Ostrów Tuszowskich, Krzysztof Rzeszutek z OstrówTuszowskich, Krzysztof Maciąg zHadykówkiZaobserwować można coraz większe zainteresowanie służbą wśródmłodych mieszkańców gminyCmolas. Młodzi ochotnicy zasilająszeregi OSP, co pozwala na kontynuację pracy druhów, którzy zewzględu na wiek nie mogą uczestniczyć w akcjach bojowych. Przypomnijmy, że w takich akcjachmogą brać udział strażacy, którzyukończyli 18 lat, a służbę swą kończą w wieku 60 lat. Poprawia sięteż sytuacja od strony wyposażeniajednostek. Działalność jednostekOSP na terenie gminy, mimo podstawowej działalności jaką jest niesienie obywatelom pomocywykracza poza standardowe ramy.Druhowie organizują się przy różnego typu przedsięwzięciachwspierając lokalne społeczeństwo.



TRZĘSÓWKAJuż po raz piaty w Trzęsówce odbył się Festyn Rodzinny. 12. czerwca 2011r.bogaty program artystyczny imprezy przyciągnąłpubliczność w różnym wieku od najmłodszych po starsze pokolenie.
Co roku na Festyn licznie przyby
wają nie tylko sami mieszkańcy
wsi, ale również mieszkańcy są
siednich miejscowości. Organiza
torzy przygotowali loterię
fantową, której nagrodą główną
był tradycyjnie rower. Oprócz
atrakcji dla dzieci w postaci zjeż
dżalni i trampoliny była zabawa
taneczna, smakołyki i grill. Na de
skach sceny przed zgromadzona
publicznością wystąpili ucznio
wie z Zespołu Szkół w Trzęsów
ce: Zespół „Just Dance”, Zespoł
„Magikal Dance” oraz Maciej Ga
cek. Zespoły taneczne z Samorzą
dowego Ośrodka Kultury w
Cmolasie: Motyw I, Motyw II za
prezentowały się w tańcu współ
czesnym, natomiast tancerze z

grup: Dance Passion gr.1, Dance
Passion gr.2 wykonali Salsę, Wal
ca oraz ChaChę. Młoda wokalist
ka, rodowita Trzęsowianka 
Anna Chmielowiec zebrała liczne
oklaski i pochwały za swój solo
wy występ. Gwiazdą wieczoru
był zespół „Kompania Country”.
Nie mogło zabraknąć również po
dziękowań dla tych, którzy przy
czynili się do organizacji
Festynu. Sołtys wsi Ryszard Su
kiennik przybliżył zebranym po

stacie, tych których hojność i
zaangażowanie przyczyniły się
do uświetnienia niedzielnego
spotkania. Tegoroczny Festyn
zorganizowali: Rada Sołecka wsi
Trzęsówka przy wsparciu Wójta
Gminy Cmolas Eugeniusza Gal
ka, Samorządowy Ośrodek Kul
tury w Cmolasie, Ochotnicza
Straż Pożarna w Trzęsówce oraz
wiejskie organizacje społeczne.

CMOLAS
“Na pociechę Tobiewyróść obiecujęi życzenia składamtak jak serce czuje.”
25 mają 2011r. w SamorządowymOśrodku Kultury w Cmolasie salawypełniła się do ostatniego miejsca. Dzieci przed występami zaglądały przez uchyloną kotaręwypatrując tej jednej, jedynej...swojej mamy... To dla wszystkichmam w tym dniu wystawiono starannie przygotowany repertuar.Oklaski i wzruszenie w oczachkażdej mamy były najlepszym podziękowaniem za wierszei piosenki. Program został przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. prof. JanaCzekanowskiego ,uczniówGimna

zjum im. ks. Wojciecha Borowiusza z Cmolasu, a także dzieciz Ogniska muzycznego „Fermata”działającego w SOKu. Tego wieczoru na scenie zaprezentował siętakże Zespół Ludowy Cmolasianie. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich zadbały o smacznypoczęstunek, nie zabrakło równieżtradycyjnejlampki szampana. Życzeniaprzybyłym naspotkanie mamom złożyłWójt Eugeniusz Galek.Zostały również odczytane życzeniaod Posła naSejm RP Zbi

gniewa Chmielowieca i Starostykolbuszowskiego Józefa Kardysia. W niezwykle miłej atmosferzeminął majowy wieczór, któregoorganizatorami były Panie z KołaGospodyń Wiejskich z Cmolasu,Samorządowy Ośrodek Kultury,Szkoła Podstawowa im. J. Czekanowskiego w Cmolasie.





CmolasWybory uzupełniające doRady Gminy w Cmolasie.W dniu 5 czerwca 2011r. przeprowadzone zostały wybory uzupełniającedo Rady Gminy w Cmolasie.Wybierano jednego radnego w okręgu wyborczym nr 1 w Cmolasie.Głosowanie odbyło się w trzech obwodowych komisjach wyborczychw godzinach od 8.00 do 22.00. Doobsadzenia jednego mandatu kandydowali:

 Zagroba Krzysztof Kazimierz zKWW „Nasze Pokolenie”, Mokrzycki Krzysztof z KWW„Wspólnota Samorządowa”, Wrzask Tomasz z KWW „Porozumienie SamorządowoLudowe”.Uprawnionych do głosowania wCmolasie było 2.295 osób, głosowało 472 wyborców. Frekwencja w wyborach wyniosła 20,57%. Oddano463 głosy ważne z których poszczególnikandydaciotrzymalinastępującą ilość głosów:

 Zagroba Krzysztof Kazimierz –142, Mokrzycki Krzysztof z KWW –285, Wrzask Tomasz z KWW – 36.Gminna Komisja Wyborcza wCmolasie stwierdziła, że radnymGminy Cmolas na kadencję 20102014 został wybrany Pan KrzysztofMokrzycki, który na sesji RadyGminy w Cmolasie w dniu 29czerwca 2011r. złoży ślubowanie.

CmolasSłuchowiska radiowe dla najmłodszych są emitowane w„Twoim Radiu Cmolas” od kilku lat. Początkowo były to krótkie utwory, natomiast w tymroku nagrywamy „Akademię pana Kleksa”. Wiem, że uczniowie mają trudności z czytaniem,ponieważ są zafascynowanikomputerem i nowoczesną technologią, która inspiruje ich dopoznawania świata wirtualnego.Naszym zadaniem jest zmotywowanie ich do wgłębiania się wtajniki wiedzy i emocji, które sązawarte w książkach. Szukamyróżnych metod, aby zachęcićich do „pochłaniania” lektur,które znacząco wpływają nawrażliwość i rozwój każdego znas. Kto jest molem książkowym, nie ma problemów z ortografią, interpunkcją,wyrażaniem swoich myśli i redagowaniem różnych form wypowiedzi. Osoba oczytana potrafirozmawiać na różne tematy. Jejzasób słów jest niewyobrażalnieduży. „Płynie ona z prądem” inie musi obawiać się kontaktówsłownych z innymi ludźmi. Niemusi używać wulgaryzmów, których młodzież nadużywa z braku słownictwa.Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Cmolasie bardzo chętnieuczestniczą w nagrywaniu słuchowisk, co mnie bardzo cieszy.Pracują nad dykcją, dbają o czystość swojego głosu, modulująnim i świetnie naśladują bohate

rów, których mają odegrać. A conajważniejsze – czytają tekst.Postaci pierwszoplanowe w,,Akademii pana Kleksa” toAdaś Niezgódka i AmbrożyKleks. Chciałam wyróżnićdwóch uczniów naszej placówki: Kamila Wiśniewskiego i Kacpra Mazura. Chłopcy z klasypiątej przez cały rok ćwiczyliswoje role i wcielali się w postaci z baśni J. Brzechwy. Niektórzy radiosłuchacze bardzouważnie śledzą odcinki, które sąemitowane w każdą sobotę ogodz. 8:30, aby poznać szkołępana Kleksa.Ta książka jest jednocześnie lekturą, dlatego niektórzy w tensposób „zmierzają” się z niąprzed omawianiem jej na lekcji.Po wakacjach przymierzamy siędo emitowania „Opowieści z Na

rnii”. Myślę, że ta książka będzie cieszyła się dużymzainteresowaniem wśród najmłodszych radiosłuchaczy. Losy Łucji, Zuzanny, Piotra iEdmunda na pewno przyciągnądzieci, które lubią fantastyczneprzygody i chcą przenieść siędo świata magii.Życzę wszystkim dzieciom miłych wrażeń i mnóstwo emocji,które płyną z dobrej książki.Pamiętajcie, że żaden film, żadna gra komputerowa nie zastąpiWam świata przedstawionego,jaki pojawia się w ciekawych ifascynujących lekturach, któresą dostępne nie tylko w księgarniach, ale w szkolnych i gminnych bibliotekach. Edyta UrbanSP Cmolas



Szkolenia dla rolnikówStowarzyszenie Na RzeczPowiatu Kolbuszowskiego „NIL” organizuje szkolenia dla rolnikóww ramach projektu:„PODSTAWA TO KWALIFIKACE”.Kompleksowe szkolenia dla rolników z terenu powiatu kolbuszowskiego umożliwiającepodjęcie zatrudnienia poza sektorem rolnym” współfinansowanego ze środków UniiEuropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Do udziału w projekcie zapraszamy osoby dorosłe z terenupowiatu kolbuszowskiego, któreprowadzą na jego terenie osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą lub pozostająz rolnikiem we wspólnym gospodarstwie rolnym, podlegają

ubezpieczeniu w KRUS oraz deklarują chęć podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolnym.Oferujemy następujące kursy zawodowe:Kierowca kat. C, którego celem jest uzyskanie kwalifikacjizawodowych do kierowania pojazdami ciężarowymi;Spawacz w metodach MAGi TIG, którego celem jest zdobycie kwalifikacji w zawodzie spawacza metodą MAG i TIG;Operator koparki i koparkoładowarki, którego celem jestprzygotowanie uczestników douzyskania kwalifikacji w zawodzie operator koparki i koparkoładowarki w zakresie III klasyuprawnień;Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programów sprzedażowych, któregocelem jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych kasjer/sprze

dawca;Pracownik biurowy z modułem kadrowopłacowym, którego celem jest przygotowanie dopodjęcia pracy administracyjnobiurowej.Wszystkie kursy są bezpłatne,a uczestnikom zapewniamy:materiały szkoleniowe, zwrotkosztów dojazdu oraz wyżywienie.Nabór prowadzony będziew lipcu i sierpniu 2011 r.Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz kryteriówwyboru osób zostaną na stronieStowarzyszenia www.nil.kolbuszowa.pl.Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia „NIL” przy ul. Jana PawłaII 8 w Kolbuszowej oraz podnumerem tel. 17 227 02 58.



CMOLASSamorządowy Ośrodek Kulturyw Cmolasie organizuje w rokuszkolnym m.in. zajęcia tanecznedla dzieci i młodzieży szkolnejz gminy Cmolas. W SOK działają 4 grupy taneczne: dwie grupytańca współczesnego Motyw I,Motyw II oraz dwie grupy tańcatowarzyskiego: Dance Passiongr.1, Dance Passion gr.2 Uczestnicy zajęć ćwiczą układy taneczne na spotkaniach grup, któreodbywają się raz w tygodniu.Należy pogratulować uczestnikom zajęć zapału i wytrwałości.Wypracowne układy choreograficzne można było podziwiaćpodczas IX Festiwalu Tańca wSzkole Podstawowej w Ostro

wach Tuszowskich..Gościnniezespoływystapiłyrównieżna V Festynie Rodzinnymw Trzęsówce.Zobaczymy je także nategorocznych Dniach Cmolasu,po czym dzieci udadzą się na zasłużoną przerwęwakacyjną. Gratulujemy młodym tacerzomosiągnięć, życzymy także udanych wakacji. Mamy nadzieję,

że jesienią po wypoczynku letnim, pełni sił i energii uczestnicy zajęć powrócą bykontynuować rozpoczętą pracę.



Poręby DymarskieDzień szkoły bez przemocy.6 czerwca 2011 roku po razczwarty w historii Programuodbył się Dzień Szkoły bezPrzemocy, ogólnopolskieświęto wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i angażują się wbudowanie szkoły jako miejsca przyjaznego dla uczniów,nauczycieli i rodziców. Wtym dniu w Szkole Podstawowej w Porębach Dymarskichdominował kolor czerwony:uczniowie ubrani na czerwono, czerwony wóz strażacki,czerwone baloniki wypuszczone w powietrze. Był to rodzaj heppeningu połączony zpróbną ewakuacją szkoły.



Panorama Gminy Cmolas
Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 36105 Cmolas Cmolas 212a,

tel/fax 017 28 37 295
www.sok.cmolas.org email: sok.cmolas@o2.pl

Poręby DymarskieTurniej piłkarski o PucharWójta Gminy Cmolas.26 czerwca na boisku sportowymprzy Szkole Podstawowej wPorębach Dymarskich rozegranyzostał turniej piłkarski w kategoriiszkól podstawowych z terenugminy Cmolas.Turniej piłkarski był połączony zoddaniem i poświęceniem nowejnawierzchni stadionu. Poświęceniadokonał ks. proboszcz GrzegorzSiciak. Swoją obecnościązaszczycili nas Pan ZbigniewChmielowiec – Poseł na Sejm RP,Pan Eugeniusz Galek – WójtGminy Cmolas, Pan RyszardSukiennik – Radny powiatukolbuszowskiego, Pan MarianPosłuszny Sekretarz GminyCmolas, Pan Wiesław Kwaśnik iHenryk Maciąg Radni gminni, PanAndrzej Wilk Sołtys wsi PorębyDymarskie, nauczyciele ipracownicy Szkoły Podstawowej wPorębach Dymarskich, członkowie

PKS „UNITAS” Poręby Dymarskiei licznie zebrani goście i kibice.Do turnieju zgłosiło się czterydrużyny reprezentujące szkoły wHadykówce, Cmolasie, Trzęsówce iPorębach Dymarskich. Rozgrywkibyły prowadzone systemem „każdyz każdym” . Po rozegraniu sześciumeczów wyłoniono i nagrodzonozwycięzców. Nagrody ufundował

pan Eugeniusz Galek Wójt GminyCmolas Lokalna Grupa DziałaniaLASOVIA i pan ZbigniewChmielowiec – Poseł na Sejm RP.I miejsce – Szkoła Podstawowa im.prof. Jana Czekanowskiego wCmolasieII miejsce – Szkoła Podstawowa wPorębach DymarskichIII miejsce – Szkoła Podstawowa wHadykówceIV miejsce Szkoła Podstawowa wTrzęsówceWyłoniony też został „Królstrzelców” – Patryk Bieleń z SPCmolas, i najlepszy bramkarzKamil Bąba z SP PorębyDymarskie. Nagroda specjalna–piłka nożna ufundowana przezPana Zbigniewa Chmielowcapowędrowała do jedynejdziewczyny uczestniczącej wturnieju – Sylwii Bąba z SP PorębyDymarskie.Zapraszamy wszystkich kibiców 17lipca 2011r., będzie rozgrywanyturniej piłkarski o Puchar WójtaGminy Cmolas w kategorii szkółgimnazjalnych.



Poręby Dymarskie„Małe, a jednak duże serduszka” – to tytuł projektuwolontaryjnego, opracowanego przez Szkolne KołoWolontaryjnewSzkolePodstawowej w Porębach Dymarskich.Projekt ten, zdobył pierwsze miejsce w województwie podkarpackim w kategorii szkółpodstawowych. Nagrodą był wyjazd dla dwóch wolontariuszy na10 dniowy udział w Letniej SzkoleLiderów Wolontariatu 2011 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.W związku z tym 14 czerwca2011r. w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbyła sięuroczysta gala wręczania nagródzwycięzcom konkursów organizowanych w ramach „Szkoły bezprzemocy”. W uroczystej gali, którą prowadziła Paulina Chylewska,wzięło udział wielu gości, m.in. Jacek Małachowski szef Kancelarii

Prezydenta RP, Zbigniew Włodkowski Podsekretarz Stanuw Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marcin Michalak – RzecznikPraw Dziecka oraz Tomasz Majewski Ambasador Programu „Szkołabez przemocy”. Po powitaniu gości

pan Michałowski odczytał list douczestników V edycji programu odPani Prezydentowej Anny Komorowskiej. Uroczystość uświetniłwystęp zwycięzcy programu„Mam talent” – Marcina Wyrostka.

CMOLASGaleria SOK'ora ponownie ożyła w dniach od31.05.2011 do 13.06.2011r.w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie.Przez ten czas można byłooglądać wystawę fotograficzno – malarską „Śladami Jezusa i Maryi –Pielgrzymka do ZiemiŚwiętej”, zorganizowanąprzez Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasieoraz Akcję Katolicką działającą przy Parafii Przemienienia Pańskiego wCmolasie.Prezentowane fotografie ukazywały miejsca historyczne  naznaczone przez Biblię, którychprzeszłość głęboko i namacalnieosadzona jest w teraźniejszości.Fotografie, odkrywały przed widzem ponadczasowość biblijnychmiejsc, związanych m.in. z narodzeniem, publiczną działalnością,

męczeńską śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Ujęcia dawnych świątyń,zabytkowych uliczek, wielowiekowych gajów oliwnych, źródełJordanu, Jerozolimy, Nazaretuczy Betlejem wywoływały powiew zadumy nad wydarzeniamisprzed dwóch tysięcy lat.Są ludzie, którzy swe wspomnienia zostawiają w zaciszu domowym, ale są też tacy, którzy sięnimi dzielą. Swoje fotografie zprzebytej Pielgrzymki do Ziemi Świętejpokazali: PaniKrystyna Łakomy, Pani WandaChmielowiec,Pan JarosławMazur, Pan Władysław Zagroba,Pan Marian Salwik. Obrazy malowane technikąoleju na płótniezaprezentowała

Pani Kazimiera Zagroba.Oficjalne otwarcie wystawy odbyło się we wtorek 31 maja, wtedy też można było osobiściespotkać się i porozmawiać z autorami prac. W miłej atmosferzetego spotkania autorzy dzielili sięprzeżyciami i wrażeniami, jakieim towarzyszyły podczas Pielgrzymki do Ziemi Świętej. PaniLidia Pietras  jedna z organizatorów, opowiedziała o przebieguprzygotowań do wyjazdu.



Spotkania w bibliotekachnaszej gminyDnia 10 maja 2011 r. w Bibliotece Publicznej w Ostrowach Tuszowskich odbyło się spotkanieautorskie z p. Marianem Piórkiem(historykiem, regionalistą ) Spotkanie zostało zorganizowaneprzy współpracy ze Stowarzyszeniem "Ostrowia ", a tematem wykładu była: "Historia naszegoregionu ".Spotkanie przeznaczonebyło dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich ( klasy III  VI ). Gośćmispotkania byli również sołtys wsi,prezes Stowarzyszenia, oraz radny p. Jarosław Rzeszutek ,dyrektor szkoły podstawowej paniElżbieta Dziedzic, proboszcz parafii Ryszard Madej oraz nauczyciele: p. Anna Kasak, p. DorotaKopeć , p. Witold Jurczak .Spotkanie zakończyło się wręczeniemkwiatów i dyplomu z podziękowaniami od uczniów. Pan JarosławRzeszutek ufundował wszystkimuczestnikom spotkania słodycze.Gość na koniec wpisał się doksięgi pamiątkowej. Natomiast 13maja 2011 r. odbyło się otwarciei zwiedzanie wystawy rękodziełaartystycznego pani Edyty Jachyra.W dniu 24.05.2011 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cmolasieodbyło się otwarcie wystawy pracplastycznych uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Hadykówce oraz rękodziełaartystycznego Pana KrzysztofaWójcika. Na otwarcie przybyli zaproszeni goście, uczniowie i rodzice.Uczniowie wraz z nauczycielamiprzygotowali część artystyczną:wiersze o książce, piosenki orazteatrzyk. Piękny występ małychaktorów uświetnił zwiedzanie wystawy. Na zakończenie uczniowieotrzymali słodki poczęstunek, azaproszeni goście spotkali sięprzy kawie.W dniu 2.06.2011r z okazji DniaDziecka w Gminnej Bibliotece Pu

blicznej w Cmolasie odbyło sięspotkanie integracyjne przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola „Jagódka” w Jagodnikui Przedszkola Niepublicznego„Ochronka Św. Józefa „ w Cmolasie. Spotkanie uświetniła część artystyczna pt. „ Jogurtoweagentki„ przygotowana przezdzieci z klasy I ze Szkoły Podstawowej im. J. Czekanowskiego wCmolasie pod kierunkiem PaniBarbary Płaza. Było również głośne czytanie bajki pt . ”PrzygodyFranklina” przez panią JustynęFryc pracownika do spraw kultury w Urzędzie Gminy w Cmolasie. Wspólnej zabawie przywesołej muzyce jak również śpiewaniu i konkursach nie było końca. Dzieci otrzymały słodycze iksiążeczki ufundowane przezsponsorów Panów Jana Kubika ,Krzysztofa Zagrobę oraz Wiesława Kosiorowskiego, za co serdecznie dziękujemy sponsorom.Z uśmiechem i zadowoleniemwróciły do swoich przedszkoli.Następnie 16.06.2011r odbyłosię wręczenie nagród w konkursie„Czytelnik roku 2010/2011”, który był ogłoszony we wrześniu2010 r. Z pośród 53 uczestnikówkomisja konkursowa wyłoniłazwycięzców w dwóch kategoriach pierwszej kl. I – III , drugiej

kl. IV – VI oraz osiem wyróżnień(siedem w kategorii I – III i jednow kategorii IV – VI).Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie :Kl. I – III1. Posłuszna Izabela kl. III2. Czachor Martyna kl. II3. Chmielowiec Maciej kl. I4. Chrząstek Wojciech kl. IIWyróżnienia :1. Ziętek Anna kl. 02. Sudoł Jakub kl. I3. Czachor Paweł kl. 04. Pająk Patryk kl. II5. Zuba Patryk kl. 06. Pająk Eryk kl. 07. Magda Bartosz kl.0Kl. IV – VI1. Czachor Karolina kl. IV2. Ryszkiewicz Tomasz kl. V3. Staszałek Karolina kl. IV4. Stec Barbara kl. VIWyróżnienie:1. Maziarz Andżelika kl. IVNagrodzeni i wyróżnieni wobecności rodziców i zaproszonych gości otrzymali nagrodyksiążkowe i dyplomy gratulacyjne oraz słodki poczęstunek. Powręczeniu nagród i zwiedzaniuwystawy odbyło się spotkanierodziców i zaproszonych gości.



POMARAŃCZOWY UŚMIECH DZIECKA
4 maja 2011 r. był niezwykły dla
uczniów Szkoły Podstawowej im.
prof. Jana Czekanowskiego w Cmo
lasie. W tym dniu cała społeczność
szkolna od rana przeżywała w spo
sób szczególny Święto Szkoły i
Dzień Zdrowia. Przyświecało im ha
sło „Pomarańczowy Uśmiech Dziec
ka”, które według koordynatorów
promocji zdrowia działających w
szkole w pełni oddawało nastrój pa
nujący w tym dniu wśród dziecia
ków. W programie znalazło się wiele
atrakcji dla uczniów. Wśród nich:
 wspomnienia o patronie szkoły –
profesorze Janie Czekanowskim, po
łączone z prezentacją multimedialną
przygotowaną przez pana Bogdana
Barnasia;
 przedstawienie teatralne „Mucha w
sądzie” z obsadą aktorską uczniów
klasy 4 „a” przygotowanych przez
paniąMartę Stec;
 wystawa plakatów na temat „Nasza
zdrowa szkoła” przygotowana przez
uczniów z każdej klasy z wychowaw
cami;
 finał konkursu szkolnego na autora
tekstu III zwrotki Pieśni Szkoły.
Ogłoszenie zwycięzcy – uczeń klasy
5 „b” Kamil Wiśniewski, który uło
żył najciekawszą i najładniejszą
treść zwrotki. Wszystkim bardzo się
spodobało, a pan Dyrektor Szkoły Ja
cek Tyczka nagrodził go koszem po
marańczy i wręczył mu Dyplom
Gratulacyjny Autora III Zwrotki Pie
śni Szkoły, włączając go jednocze
śnie do grona osób tworzących
historię szkoły;
 wspólne śpiewanie znanej uczniom
Pieśni Szkoły i nowopowstałej zwrot
ki o zdrowiu;
 degustacja słodziutkich pomarań
czy podarowanych uczniom przez
Sponsorów;
 rozgrywki sportowe na wesoło mię
dzy przedstawicielami klas z akcen
tem na kulturalne kibicowanie;
 karaoke z nagrodami (piłki), wrę
czonymi zwycięzcom przez Dyrekto
ra Szkoły.
Wszystko to odbywało się zgodnie z
programem dnia zaplanowanym
przez koordynatorów promocji zdro

wia w szkole – panią Mariolę Wi
śniewską, panią Stanisławę Świst i
pana Marka Wilka pod czujnym
okiem pani Wicedyrektor Edyty
Urban. Przeplatały go przerwy w ra
mach aktywności ruchowej, którą
wraz ze zdrowiem promuje szkoła.
Jest ona bowiem od 2001 roku Szko
łą Promującą Zdrowie z Rejonowym
i Wojewódzkim Certyfikatem, nada
nym przez Kuratora Oświaty w Rze
szowie jako dowód potwierdzający
aktywną działalność szkoły w myśl
głównej idei Światowej Organizacji
Zdrowia. Ta działalność prozdrowot
na widoczna jest nie tylko w cmola
skiej szkole, ale także i w
środowisku, w którym żyją ucznio
wie i ich rodziny, a także wśród lokal
nych przedsiębiorców.
Wszyscy wiemy, jak cenne dla każ
dego jest zdrowie. Demel niegdyś po
wiedział:
”Zdrowie to nie dar niebios dany raz
na zawsze.
Nad zdrowiem trzeba pracować, a
praca ta ma charakter pedagogicz
ny”.
Tak więc wszyscy „zaszczepieni” tą
ideą działają dla zdrowia. To piękna
sprawa, tym bardziej, że w ten spo
sób mogą sprawiać drugim radość,
która daje szczęście.
W tegorocznych obchodach Dnia
Zdrowia w Szkole Podstawowej w
Cmolasie nie zabrakło tych, którzy

tę radość podarowali uczniom. Ko
ordynatorzy promocji zdrowia wy
szli z inicjatywą do przedsiębiorców
gminy Cmolas o włączenie się do
akcji promującej zdrowie „Poma
rańczowy Uśmiech Dziecka” –
zdrowe podarunki od sponsorów. To
pięknie, że właściciele okolicznych
firm rozumieją tę ważną ideę pro
mocji zdrowia i pozytywnie zare
agowali na propozycję. Zakupili oni
piękne i soczyste pomarańcze i
przywieźli je dzieciom do szkoły,
sprawiając im wielką radość, a jed
nocześnie wydając swoje świadec
two troski o zdrowie młodego
pokolenia Polaków. Osoby te zasłu
gują na wyróżnienie wśród społecz
ności lokalnej i stanowią wzór do
naśladowania w dzisiejszych, jakże
trudnych czasach. Poprzez swój gest
dobroci znaleźli się w gronie Przyja
ciół Szkoły i Młodego Pokolenia
Naszej Cmolaskiej Ojczyzny.
Oto oni:
 Panowie Wiesław i Zbigniew Ko
siorowscy – Firma „MAKRO”
Cmolas
 Pan Stefan Wrzask – Firma
„CmolFrut” Cmolas
 Pan Wiesław Kosiorowski – Deli
katesy „Olimp”
 Pani Agnieszka Drapała – sieć
sklepów w Cmolasie
 Państwo Urszula i Kazimierz Ko
bylscy – Stacja Diagnostyczna w



Cmolasie
 Państwo Barbara i Adam Rzeszut
kowie – Kawiarnia „U Adama” w
Cmolasie
 Pan Witold Wojdyło – Zakład Me
chaniki Pojazdowej w Cmolasie
 Pan Krzysztof Łagoda
Wszystkim sponsorom składamy go
rące podziękowania i „pomarańczo

we uśmiechy uczniów”, życząc
jednocześnie, aby ta radość dana tym
najmłodszym stawała się dla sponso
rów szczęściem, które sprzyja zdro
wiu i długowieczności człowieka.
To dzięki Sponsorom możliwa była
realizacja naszych zamierzeń w spo
sób atrakcyjny i zdrowy dla
uczniów. Ten dzień z pewnością na

długo pozostanie w pamięci, a towa
rzysząca radość i „pomarańczowy
uśmiech dobroci” będzie promienio
wał zdrowiem, oby jak najpełniej i
jak najdłużej. Tego Wam życzą ko
ordynatorzy promocji zdrowia ze
Szkoły Podstawowej w Cmolasie.Mariola Wiśniewska

JagodnikW niedzielę 12 czerwca2011 odbył się PiknikRodzinny zorganizowanyprzez Niepubliczną SzkolęPodstawową iNiepubliczne Przedszkole„Jagódka„.Jest to impreza organizowanacorocznie, wspólnie przez obieplacówki. Na imprezieprzedszkolaki i uczniowie wraz zrodzinami spotykają się, abyuczcić potrójne święta, któreczcimy w maju i czerwcu.Mianowicie: DZIEŃ MATKI,DZIEŃ DZIECKA I DZIEŃTATY. Wspólne biesiadowanieprzy grillowanych przysmakach,swojskich wypiekachcukierniczych mam, bogatoprzygotowanej częściartystycznej, zabawie z klaunemoraz przejażdżkach na koniu ikucyku pozwoliło całymrodzinom wspólnie spędzićniedzielny czas. Imprezęuświetnili zaproszeni goście wosobie: Pani Haliny Chmielowiec małżonki posła na sejm RPZbigniewa Chmielowca, panaEugeniusza Galka  wójta gminyCmolas, pana StanisławaPosłusznego – sekretarza gminyCmolas, pana RyszardaWarzocha  radnego wsiJagodnik, pani KrystynyWarzocha – sołtysa wsi Jagodnik,pani Justyny Fryc – pracownikaUG Cmolas ds. oświaty, państwaRenaty i Mirosława Lisów właścicieli sklepu, z którymwspółpracujemy i sponsorzy.Imprezę oprócz rodziców isponsorów wspomagali w dużej

mierze Stowarzyszenie RozwojuWsi Jagodnik „Nasza Wieś”.Część artystyczną przygotowaliprzedszkolaki i uczniowie szkołypod okiem nauczycieli.Na pikniku odbył się pokazumiejętności pierwszakówrealizowany w ramach III etapuprojektu unijnego „PIERWSZEUCZNIOWSKIEDOŚWIADCZENIA DROGĄDO WIEDZY”( www.pierwszaki.pl), gdzieuczniowie pokazali winscenizacji aktorsko – lalkowejpt: „Szewczyk Dratewka”zdobyte umiejętności pod okiempani Doroty Terlaga. Uczniowiena zajęciach obowiązkowychoraz na 50 godz. zajęćdodatkowych uczyli się i bawiliwzmacniając słabiej rozwiniętestrony swojej inteligencji poprzezte mocniejsze. W myśl zasadywielkiego współczesnegofilozofa Howarda Gardnera: Że

każdy jest zdolny.Imprezę odwiedził równieżwesoły klaun, który rozśmieszałmałych i dużych. Poprzezzabawę uczył, aby niepodpisywać umowy zanim się jejnie przeczyta, szybkiegoskładania koszul męża,wydostania się z sznurowychkajdanek i wiele ciekawychporad typu mądra głowa.Szczególnym powodzeniemdzieci szczyciły się przejażdżkikonikami, kącik malowaniatwarzy oraz puszczanie wielkichbaniek mydlanych.Obserwując radosne twarzemałych i dużych uczestnikówimprezy stwierdzamy, że imprezasię udała a pogoda dopisała.
Dorota TerlagaZainteresowanych zapraszamyna stronę internetowąwww.jagodnik.cmolas.org.



OSTROWY BARANOWSKIE
Dziecko może nauczyć nas dorosłych
trzech rzeczy: cieszyć się bez powo
du, być ciągle czymś zajętym i doma
gać się ze wszystkich sił, tego czego
pragnie.

Paulo Coelho
5 czerwca 2011r. wszystkie dzieci zo
stały zaproszone przez Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Ostrowach
Baranowskich, do wspólnej zabawy
z okazji Dnia Dziecka. Panie przygo
towały dla dzieci sutozastawiony
szwedzki stół. W hucznej zabawie,

jakiej towarzyszyły
gry, konkursy pla
styczne, konkurs
wiedzy historycznej
oraz konkurencje
sportowe, licznie
uczestniczyły dzieci
z Ostrów Baranow
skich, a także dzieci
z sąsiednich miej
scowości.
Organizatorzy za
dbali o nagrody rze
czowe, którymi
obdarowali wszystkich milusińskich. Rozdano ich ponad 200. .

OSTROWY BARANOWSKIEW niedzielne popołudnie 29 maja2011r w świetlicy WiejskiegoCentrum Kultury w OstrowachBaranowskich uroczyście świętowano Dzień Matki i Dzień Ojca.Orócz mieszkańców sołectwaprzybyli także zaproszeni goście:Wójt Gminy Eugeniusz Galek,Poseł RP Zbigniew Chmielowiec,Radny Gminy Cmolas MarianZieliński oraz sołtys wsi  JerzyMagda. Przemiłe spotkanie powstało dzięki inicjatywie Pań zKoła Gospodyń Wiejskich wOstrowach Baranowskich. O oprawę artystyczną zatroszczył się Zespół Ludowy Cmolasianie.

Cmolas
Zespół Ludowy Cmolasianie jest
znany nie tylko na terenie naszej
gminy. Nieustannie szlifuje swój
warsztat i pracuje nad nowymi
materiałmi. Należy zauważyć, że
często jest zapraszany na różnego
rodzaju imprezy, nie tylko o
charakterze ludowym. Ich występy
uatrakcyjniają wiele spotkań, a
repertuar przez nich przygotowany
jest gorąco oklaskiwany. W ostatnim
czasie Cmolasianie wystąpili z
"Chrzcinami" podczas Dnia Matki i
Ojca zorganizowanego przez KGW
w Ostrowach Baranowskich. W
Samorządowym Ośrodku Kultury w
Cmolasie również podczas Święta

Matki
zorganizowaneg
o przez
miejscowe
KGW, SOK
Cmolas i SP
Cmolas. Zespół
zaprezentował
kilka starych
wzruszających
piosenek. Ze
sztuką
obrzędową pt.
"Chrzciny" zespół wystąpił także
podczas XV Prezentacji Twórczości
Ludowej Lasowiaków i
Rzeszowiaków na kolbuszowskim
Skansenie. Zapał z jakim
Cmolasianie pracują nad

wykonywanym przez siebie
repertuarem nie słabnie od lat.
Zachwycają dbałością o szczegóły,
ocalają od zapomnienia cenne dla
naszego regionu zwyczaje i obrzędy.



Jagodnik
W Niepublicznej Szkole Podstawo
wej w Jagodniku realizowany jest
już III etap projektu unijnego
PIERWSZE UCZNIOWSKIE DO
ŚWIADCZENIA DROGĄ DO
WIEDZY.
W ramach projektu szkoła uzyskała
pomoce dydaktyczne i fundusze na
zajęcia dodatkowe dla pierwszaków.
Projekt bazuje na teorii wielorakiej
inteligencji Howarda Gardnera, któ
ry twierdzi, że każdy człowiek posia
da wiele inteligencji, które są u
jednych mocniejsze, u innych słab
sze. Na zajęciach z projektu pierw
szaki uczą się poprzez zabawę
wykorzystując mocne inteligencje
do wspierania tych słabszych. Koń
cowym etapem projektu jest zapre
zentowanie pokazu z
umiejętnościami dzieci dla rodziców
i społeczności lokalnej.
Od listopada uczniowie klasy i pracu
ją na pomocach na zajęciach obo
wiązkowych a od 3 stycznia 2011
roku również na zajęciach dodatko

wych. Uczniowie klasy I bardzo
chętnie uczestniczą w tych zaję
ciach, gdyż są one inne niż te trady
cyjne. Dzieci uczą się na nich
innymi metodami w swoich ulubio
nych ośrodkach zainteresowań.
Ciekawepomocedydaktycznezachę
cają dzieci do zabawy i nauki. Chęt

nie są wykorzystywane przez
nauczycieli na zajęciach obowiązko
wych.
Zapraszamy na stronę internetową
naszej placówki:
www.jagodnik.cmolas.org

OSTROWY TUSZOWSKIE29 maja 2011r po raz IX naparkiecie sali sportowej w SzkolePodstawowej w OstrowachTuszowskich zawirowali barwnitancerze podczas FestiwaluTańca. Do konkursu zgłosiło się9 zespołów tanecznych, spośródktórych Jury w składzie:Krystyna Mazurkiewicz,Małgorzata Tetlak wyłoniłonastępujących zwycięzców:w kategorii klas 0 – IIII mce Zespół "Candy Girls" SP Ostrowy TuszowskieII mce Zespół "Jagódki"Niepubliczna S.P JagodnikIII mce Zespół " Kropeczki"SP HadykówkaIV mce Zespół " Deszczoweludki" SP Ostrowy Baranowskiew kategorii klas IVVII mce Zespół "Las Minute" SPOstrowy TuszowskieII mce Zespół "MedicaleDance" ZS TrzęsówkaIII mce Zespół "Sunshine" SP

Cmolasw kategorii gimnazjum:I mce Zespół "Just Dance" ZSTrzęsówkaII mce Zespół " No name" PGCmolasGościnnie podczas Festiwalu

wystapiły także zespołytaneczne: Motyw I, Motyw II,Dance Passion gr.1, DancePassion gr.2 z SamorządowegoOśrodka Kultury w Cmolasie.






