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CMOLAS50 lat minęło…
Dzień 29 maja 2013 roku to wielkie
święto dla 13 par małżeńskich z gmi
ny Cmolas, które 50 lat temu wstąpiły
w związek małżeński. Uroczystość, któ
ra odbyła sięw Samorządowym Ośrod
ku Kultury w Cmolasie była
wyjątkowym wydarzeniem. W tym do
niosłym dniu Małżonkom towarzyszy
ła rodzina oraz zaproszeni goście na
czele z Wójtem Gminy Cmolas Euge
niuszem Galkiem, Posłem na Sejm Pa
nem Zbigniewem Chmielowcem, Zcą
Wójta Gminy Cmolas Panem Lesła
wem Budziszem, Sekretarzem Gminy
Cmolas Panem Marianem Posłusznym,
ZcąKierownika Urzędu Stanu Cywil
nego Anetą Fryc, a także Dyrektorem
Samorządowego Ośrodka Kultury w
Cmolasie Panią Edytą KusMokrzyc
ką. Uroczystość rozpoczęła się od przy
witania wszystkich zgromadzonych,
oficjalnego przemówienia i złożenia
życzeńw imieniu władz państwowych
oraz samorządowych.
Pary małżeńskie zostały udekorowane
Medalem Za Długoletnie Pożycie Mał
żeńskie, który w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bro
nisława Komorowskiego, wręczyłWójt
Gminy Cmolas, Pan Eugeniusz Galek.
Jubilaci oprócz medali otrzymali rów
nież kwiaty oraz prezenty a także listy
gratulacyjne podpisane przez Wójta
Gminy Cmolas oraz Posła na Sejm Pa
na Zbigniewa Chmielowca.
Podniosłą chwilę uczczono symbolicz
ną lampką szampana, a gromkie sto lat
odśpiewano przy akompaniamencie ze
społu „Hudacy”, którzy zapewnili opra
wę artystyczną jubileuszu. Jak co roku,
w uroczystości wzięli udział sołtysi z

miejscowości Jubilatów, którzy ze swej
strony obdarowali Jubilatów kwiatami.
Pary małżeńskie świętowały swój ju
bileusz w iście rodzinnej atmosferze,
otoczeni przez swoich najbliższych i
sołtysów, władze gminne oraz państwo
we. Organizatorzy zadbali również o
stronę kulinarną imprezy w postaci po
częstunku w trakcie trwania uroczysto
ści, a także obiadu dla wszystkich
zaproszonych gości.
W bieżącym roku, Medalem Za Dłu
goletnie Pożycie Małżeńskie odznaczo
ne zostały następujące pary małżeńskie
z terenu gminy Cmolas:
1. Emilia i Józef Czachor  Trzęsówka
2. Bronisława i Józef Czachor  Trzę
sówka
3. Michalina i Kazimierz Drzał  Cmo
las
4. Helena i Władysław Dziuba  Cmo
las
5. Helena i Władysław Magda  Cmolas
6. Salomea i Marian Kuna Ostrowy
Tuszowskie

7. Michalina i Edward Rzeszutkowie 
Ostrowy Tuszowskie
8. Waleria i Emil Maziarz  Ostrowy
Tuszowskie
9. Maria i Adolf Pipała  Ostrowy Tu
szowskie
10. Adela Czajkowska  Ostrowy Tu
szowskie
11. Maria i Jan Stępień  Hadykówka
12. Janina i Józef Wiącek  Poręby Dy
marskie
13. Janina i Jan Wilk  Poręby Dymar
skie
Złote Gody to jubileusz, za sprawą,
którego patrzyliśmy na dostojnych Ju
bilatów z podziwem i szacunkiem, któ
rzy mimo różnych przeciwności losu
dotrzymali danego sobie przyrzecze
nia. Miłość jest dawaniem oraz budo
waniem, cierpliwym znoszeniem i
wiernym dzieleniem każdego sukcesu
i każdego smutku.

Aneta Fryc



CMOLAS„Tworzone z miłością”
W Galerii SOK’ora w Samorządo
wym Ośrodku Kultury w Cmola
sie 18 kwietnia 2013 r. wiosenno –
muzycznym występem Zespołu
WokalnoInstrumentalnego z Ze
społu Szkół Specjalnych w Kolbu
szowej Dolnej rozpoczęło się
uroczyste otwarcie Wystawy prac
plastycznych i rękodzielniczych
zatytułowanej „Tworzone z miło
ścią”. Autorkami eksponowanych
prac są Pani Małgorzata Starzec 
od kilku lat związana z Grupą pla
styczną ArtPassion działającą w
SOK w Cmolasie oraz jej córka
Beata Starzec – uczennica Zespołu
Szkół Specjalnych w Kolbuszowej
Dolnej. Różnorodność prac, boga
ta kolorystyka, staranność oraz bo
gactwo szczegółów prac
plastycznych Beaty przyciągnęła
uwagę osób zwiedzających wysta
wę.
Liczne dyplomy i nagrody w kon
kursach plastycznych, wokalnych i
aktorskich Beatki podkreśliły bo
gate zainteresowania, zaangażo

wanie oraz troskę rodziców i
wychowawców o jej rozwój. Be
ata jest laureatką konkursów ogól
nopolskich, zajmowała czołowe
miejsca w konkursach plastycz
nych. Była członkiem zespołu ta
necznego, który na

Międzynarodowym Konkursie Ta
necznym w Podolanach zdobył
Grand Prix. Występowała również
z zespołem muzycznym jako wo
kalistka. Wystawa ta była dowo
dem na to, że nie tylko osoby
pełnosprawne mają prawo do po
kazywania swoich zdolności. W
osobach niepełnosprawnych też
drzemią ogromne pokłady zdolno
ści tylko należy je w odpowiedni
sposób pokazać, uwidocznić a po

przez to sprawiać, żeby z niepeł
nosprawnością oswajać większość
społeczeństwa. Należy tylko po
dać rękę, wyjść naprzeciw i włą
czać w życie. Po powitaniu i
krótkich wystąpieniach zaproszo
nych gości wszyscy zebrani obej

rzeli wystawę, a wśród gości
zaproszonych, którzy zechcieli
zaszczycić uroczystość swoją
obecnością byli: Zca Wójta Gmi
ny Cmolas  Lesław Budzisz,
Radni Gminy Cmolas  Wiesław
Kosiorowski, Krystyna Łakomy i
Lidia Pietras, Inspektor Oświaty w
Kolbuszowej  Ireneusz Kogut,
Prezes Fundacji "Serce" w Kolbu
szowej  Ewa Nowak, Dyrektor
Poradni PsychologicznoPedago
gicznej w Kolbuszowej  Elżbieta
Mikołajczyk, Kierownik Środo
wiskowego Domu Pomocy w
Kolbuszowej  Marek Chmielo
wiec, Dyrektor SP w Hadykówce
Justyna Augustyn, Dyrektor SP w
Porębach Dym.  Halina Mo
krzycka
Dyrektor Gminnej Biblioteki Pu
blicznej w Cmolasie  Danuta Zu
ba, Dyrektor Ośrodka
Wypoczynku i Rekreacji w Cmo
lasie  Iwona Soda, Grupa pla
styczna „Art passion” 
Kazimiera Zagroba, Bronisława
Prokopiec, Maria Wilk, Patrycja
Kosiorowska oraz Katarzyna
Wilk instruktor tej grupy.
Wystawa powstała z inicjatywy
Jolanty Lubery – wychowawczyni
Beaty Starzec, była czynna do 10
maja b.r i cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem zwiedzających.



CMOLAS
Pierwszy etap Festiwalu
rozstrzygnięty!
17 maja 2013r. odbył się
pierwszy etap I Powiatowego
Festiwal Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „Piosenka jest
dobra na wszystko” Cmolas
2013, którego organizatorem
jest Zespół Szkół w Cmolasie.
Nadrzędnym celem konkursu
jest wspieranie uczniów uzdol
nionych wokalnie i umożliwie
nie prezentacji ich umiejętności
wokalnych oraz dorobku arty
stycznego, a także propagowa
nie kultury muzycznej wśród
dzieci i młodzieży.
Festiwal cieszy się ogromnym
zainteresowaniem szkół powia
tu kolbuszowskiego. Podczas
pierwszego etapu Festiwalu na
scenie wystąpiło łącznie 55 so
listów i 15 zespołów z siedem
nastu szkół całego powiatu, w
następujących kategoriach: so
liści i zespoły klas 03, soliści i
zespoły klas 46, soliści i ze
społy klas gimnazjalnych. Dla
tego też, w związku z bardzo
dużą liczbą zgłoszeń jaką
otrzymaliśmy Festiwal osta
tecznie odbył się w Samorzą
dowym Ośrodku Kultury
w Cmolasie, który dysponuje
idealnymi warunkami do prze
prowadzenia tego typu imprez.
Nie lada wyzwanie czekało
również Jury w składzie: p.
Mariola Nycek, p. Monika
Haptaś i p. Urszula Dziuba,
które przez blisko pięć godzin
oceniało występy poszczegól
nych uczestników i wydało
ostateczny werdykt, kwalifiku
jąc po pięciu w każdej katego
rii do drugiego etapu (lista
zakwalifikowanych poniżej).
Serdecznie dziękujemy wszyst
kim uczestnikom za wzięcie
udziału w eliminacjach oraz
ichopiekunom za przygotowa
nie swoich podopiecznych.
Gratulujemyfinalistom, z któ

rymispotkamy się ponownie
w połowie czerwca i życzy
mypowodzenia w drugim
etapie!!!
Specjalne podziękowania
kierujemy do p. Dyrektor
Samorządowego Ośrodka
Kultury w Cmolasie p. Edy
ty Kus – Mokrzyckiej, za
życzliwość i udostępnienie
nam sali wraz z nagłośnie
niem do przeprowadzenia
eliminacji wstępnych oraz
objęcie Festiwalu patrona
tem medialnym za pośred
nictwem „Twojego Radia
Cmolas”.
Jak najbardziej zasłużone
podziękowania należą się
również szanownemu Jury w
w/wskładzie za kilkugo
dzinną pracę i sprawiedliwy
werdykt.
Już dzisiaj zapraszamy
wszystkich zainteresowa
nych piosenką w wykonaniu
dzieci i młodzieży naszego
powiatu na Finał, który od
będzie się w połowie czerw
ca.

Organizatorzy
Zespół Szkół w Cmolasie



CmolasDzieńMatkiW sobotnie popołudnie 25.05.2013r. Samorządowy Ośrodek Kulturyw Cmolasie oraz Koło GospodyńWiejskich w Cmolasie zorganizowali uroczyste spotkanie z okazjiDnia Matki. Serdeczne i wymowne życzenia dla wszystkich Mamzłożył Pan Wójt Gminy CmolasEugeniusz Galek oraz Administrator Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie ks. dr PawełPietrusiak. Z tej też okazji, z dedykacją dla Mam, na scenie SOKwystąpiły trzy zespoły tanecznedziałające w SamorządowymOśrodku Kultury w Cmolasie,młodzież z Zespołu Szkół w Cmo
lasie oraz Zespół Ludowy "Cmolasianie". O obfity poczęstunek dla wszystkich gości zadbały Panie zKGW w Cmolasie.

CMOLAS
Egzamin gimnazjalny 2013
W dniach 23 – 25 kwietnia br. trze
cioklasiści z naszej szkoły musieli
zmierzyć się z testami egzaminacyj
nymi.
23 kwietnia część humanistyczna
historia, wos (60 minut)
język polski (90 minut)
24 kwietnia część matematyczno –
przyrodnicza
przedmioty przyrodnicze (60 minut)
matematyka (90 minut)
25 kwietnia język obcy
poziom podstawowy (60 minut)
poziom rozszerzony (60 minut)
Część humanistyczną oraz matema
tyczno  przyrodniczą gimnazjaliści
pisali w Hali Widowiskowo – Spor
towej w Cmolasie, zaś języki obce w
stołówce szkolnej i w klasach. Egza
min odbywał się pod czujnym
okiem nauczycieli nie tylko z Pu
blicznego Gimnazjum w Cmolasie.Z perspektywy trzecioklasistów
Gimnazjaliści mieli prawie godzinną
przerwę między testami, podczas
której mogli porozmawiać z przyja
ciółmi, podyskutować na temat pra
widłowych odpowiedzi, dotlenić się
na świeżym powietrzu.
Uczniowie pytani o wrażenia mieli
odmienne zdania. Jedni uważali, że

dużo trudności sprawiły im historia i
wiedza o społeczeństwie, innych za
skoczył temat wypracowania z j.
polskiego. Duża liczba osób obawia
ła się trudnego testu z matematyki,
ale ku miłemu zaskoczeniu, „nie by
ło tak źle”  jak mówi znaczna część
z nich. Uczniowie PG w Cmolasie
jako język nowożytny wybierali
głównie j. angielski na poziomie
podstawowym oraz rozszerzonym,
kilka osób zdawało j. niemiecki oraz
j. francuski. Według gimnazjalistów
najmniej kłopotu sprawiła część ze
słuchania, ale w tej kwestii zdania są
również podzielone.To już za nimi

Egzaminu gimnazjalnego nie można
nie zdać, lecz dla większości trze
cioklasistów, podobnie jak i dla na
uczycieli życzących im jak najlepiej,
był on bardzo ważny, gdyż wyniki
będą miały wpływ na ilość punktów
uzyskanych przy rekrutacji do wy
marzonej szkoły średniej.
Młodzież może już odetchnąć z
ulgą, że ma to wydarzenie za sobą.
Uczniowie dobrze wspominają te
dni i z niecierpliwością oczekują na
wyniki z OKE w Krakowie.
A my życzymy, aby odnieśli same
sukcesy i dostali się do wymarzo
nych przez siebie szkół.



Ostrowy TuszowskieXI Gminny FestiwalTańca
„Każdy Taniec jest odkryciem nas
samych”

/Martha Graham/
W niedzielne popołudnie 28
kwietnia 2013 roku w Szkole
Podstawowej w Ostrowach Tu
szowskich, już po raz jedenasty
odbył się Gminny Festiwal
Tańca, podczas którego wystą
pili najbardziej utalentowani
tancerze z Gminy Cmolas. Do
konkursu zgłosiło się 8 zespo
łów tanecznych w trzech kate
goriach wiekowych ze szkół
gminy Cmolas. Gościnnie swo
je umiejętności taneczne zapre
zentowały trzy zespoły spoza
terenu gminy: Grupa Taneczna
„Lipniczanie” z Lipnicy, Gru
pa Taneczna „ Mażoretki” z
Majdanu Królewskiego oraz
Grupa Baletowa z Kolbuszo

wej. Uczestnicy Festiwalu pre
zentowali się w różnych
stylach tanecznych: taniec to
warzyski, taniec współczesny,
disco. Jury miało nie lada
orzech do zgryzienia, by wyło
nić zwycięzców. Poziom tań

ców z roku na rok jest coraz
wyższy.
W tym roku festiwal oceniało
jury w składzie:
Krystyna Mazurkiewicz –
Przewodnicząca
Mariola Nycek – Członek
Joanna Szczerbaty – Członek

Po obejrzeniu wszystkich ze
społów jury dokonało oceny i
postanowiło:
W kategorii klas 0III
I miejsce Zespół „Sunshine” 
Szkoła Podstawowa w Ostro
wach Tuszowskich

II miejsce Zespół z Niepu
blicznej  Szkoła Podstawowa
w Jagodniku
W kategorii klas IVVI
I miejsce Zespół „Euro dance”
 z Zespołu Szkół w Cmolasie
II miejsce Zespół „Last minu
te”  z Szkoły Podstawowa w
Ostrowach Tuszowskich
III miejsce Zespół „Disco dan
ce” z Szkoły Podstawowa w
Hadykówce.
IV miejsce Zespół „Happy
sweets” z Szkoły Podstawowa
w Poręby Dymarskie
W kategorii gimnazjum
I miejsce Zespół dziewcząt z
Zespołu Szkół w Trzęsówce
II miejsce Para taneczna z Ze
społu Szkół w Cmolasie
Zwycięskie formacje taneczne
otrzymały puchary i nagrody
książkowe. Tegoroczny festi
wal przebiegał w gorącej at
mosferze, która powodowała,
że licznie zgromadzona pu
bliczność nie mogła się nudzić.
Widzowie, którzy przyszli po
dziwiać tancerzy ani na chwilę
nie spuszczali oka z parkietu.
Gratulujemy i życzymy dal
szych sukcesów.



CMOLASKOLEJNY KROK KU NOWOCZESNEJ BAZIE OŚWIATOWEJ W GMINIE CMOLASLata 20132014 w których realizowana będzie kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych tokolejny etap konsekwentnej polityki gminy w zakresie dbałości o tęsferę zarówno w zakresie poziomunauczania jak i stanu obiektów dydaktycznych i towarzyszących orazich wyposażenia. Aby zrealizowaćte cele Gmina złożyła dwa wnioskio dofinansowanie z RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Wniosek pierwszy dotyczył termomodernizacjibudynków Zespołu Szkół w Cmolasie, Budynku Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas, Zespołu Szkółw Trzęsówce, Szkoły Podstawowejw Hadykówce oraz obiektów użytkowanych przez Zakład Usług Komunalnych. O pozytywnej decyzjiw tej sprawie (dotacja w wysokości781 878,63 zł), rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą w mcu kwiecieńmajinformowaliśmy już naszych czytelników. Postęp robót jest zresztąwidoczny w Cmolasie na obiektachZUKu i Stowarzyszenia. Bliżej wakacji rozpoczną się prace w poszczególnych szkołach. Drugi wniosekdo RPO opracowany został w celupodniesienia jakości kształcenia poprzez modernizację obiektów edukacyjnych. Miło nam poinformować,że i on uzyskał akceptację UrzęduMarszałkowskiego i Gmina otrzymała na ten cel dotację w kwocie1 502 184,70 zł. Na realizację zadania ogłoszony został przetarg z terminem rozstrzygnięcia na koniecmaja. Rozpoczęcie robót planowane jest na połowę czerwca b.r., a zakończenie na koniec sierpnia 2014r. W zadaniu ujęto następujące elementy:1) Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Cmolasie;2) Remont boiska szkolnego Zespołu Szkół w Cmolasie;3) Położenia nawierzchni tartano

wej na boiskach do siatkówki i piłki ręcznej Zespołu Szkół w Cmolasie;4) Remont ogrodzenia i chodnikówZespołu Szkół w Trzęsówce;5) Instalacja fotowoltaiczna na Zespole Szkół w Cmolasie;6) Budowa podjazdu – pochylni dlaosób niepełnosprawnych przy budynku przedszkola w Cmolasie (tj.,przy Zespole Szkół w Cmolasie);7) Zakup 8 sztuk tablic interaktywnych do szkół na terenie gminy.Jeśli chodzi o zakres rzeczowy robót w poszczególnych obiektach toobejmować on będzie:1) w Zespole Szkół w Cmolasie:remont sali gimnastycznej, tj. Remont powłok malarskich ścian i sufitów, cyklinowanie i szpachlowaniezniszczonej posadzki sali gimnastycznej, pomalowania linii boisk,demontażu zniszczonych luksferów,oczyszczenie i przemalowanie ramy, montażu poliwęglanu komorowego, demontażu drzwiwewnętrznych;remont boiska szkolnego, tj. wymiana istniejącego systemu drenażowego boiska na rury PCV perforowaneze studzienkami, usunięcie ziemiurodzajnej (humusu) i obsianie boiska specjalistyczną mieszanką trawo przeznaczeniu do użytkowania intensywnego, pomalowaniu linii boiska, montażu 2 nowych bramek dopiłki nożnej o wym. 732 cm x 244cm, montażu chorągiewek przegubowychułożenie nawierzchni tartanowej na

boiskach do koszykówki o wymiarach 28,0 m x 16,0 m oraz piłkiręcznej o wymiarach 52,0 m x 26,0m;wykonanie instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 126 modułów ołącznej mocy wytwórczej 30,24 KWw celu pozyskiwania energii słonecznej do podgrzewania wodyużytkowejbudowa podjazdu – pochylni dlaosób niepełnosprawnych z kostkibrukowej ze słupkami i pochwytami chromoniklowymi przy budynku przedszkola w Cmolasie2) w Zespole Szkół w Trzęsówce:zastąpienie istniejącego chodnika zpłyt betonowych kostką brukową;remont, czyszczenie i uzupełnienieubytków w ogrodzeniu3) Zakup 8 sztuk tablic interaktywnych do szkół na terenie gminy, tj.ZS w Cmolasie, ZS Trzęsówce, SPw Hadykówce, SP w Ostrowach Tuszowskich, SP Porębach Dymarskich, SP Ostrowach Baranowskich.Warto zauważyć, że elementy zadania zakładają osiągnięcie celówszczegółowych z różnorodnych dziedzin – od podniesienia potencjałudydaktycznego, poprzez poprawęstandardu zajęć wychowania fizycznego, likwidację barier architektonicznych kończąc na efektachoszczędności energii.Według oceniających jest to jedenz najciekawszych projektów zgłoszonych w tym naborze.



OSTROWY BARANOWSKIENie ma jak u mamy…Już po raz kolejny w OstrowachBaranowskich świętowaliśmyDzień Matki i Ojca przygotowanyprzez KGW " Lesianki".Swoją obecnością zaszczycili nas ;Pan Jacek Olszowy  DyrektorBiura Poselskiego Pana ZbigniewaChmielowca,Pan Jan Skowroński  przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związku Kółek i Organizacji Rolniczychw Rzeszowie, wójt Gminy CmolasPan Eugeniusz Galek, Pan MarianZieliński  radny Gminy w Cmolasie, Pani Małgorzata Styga Dyrektorka SP w OstrowachBaranowskich, Państwo Serafinowie z Cmolasu, Pan Wiesław Kosiorowski z Cmolasu, delegacjakoleżanek KGW z Komorowa, delegacja koleżanek KGW z OstrówTuszowskich, koleżanki ze Stowarzyszenia KGW z Ostrowa z powiatu sędziszowsko ropczyckiego, a także koleżanki zKGW" Prymule " z Mechowca.Dwie matki i aktywne działaczkispołeczne Pani Zofia Szczur i Zofia Ziętek odznaczone zostały Orderem Serca  Matkom Wsi,ustanowionym przez Zarząd Krajowego Związku Rolników , Kółeki Organizacji Rolniczych orazRadę Krajową Kół GospodyńWiejskich w Warszawie. Jest onwyrazem uznania za matczyny

trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków, zakształtowanie w rodzinnym domu iśrodowisku humanistycznych postaw moralnych , za niestrudzonąpracę w przeobrażaniu życia wsi irodziny wiejskiej , a także za aktywność społeczną w środowiskuwiejskim . Odznaczenia i dyplomwręczył Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związku Kółek iOrganizacji Rolniczych Pan JanSkowroński oraz Wójt GminyCmolas  Pan Eugeniusz Galek.Serdeczne życzenia dla wszystkichmatek i ojców skierował Pan Jacek Olszowy w imieniu Pana Posła, oraz Pan Marian Zieliński.W części artystycznej wystąpił zespół wokalny " Ostrowianki" zOstrowa w dwóch odsłonach;

pierwszą część występu dedykującmatkom, a drugą ojcom. Kierownikiem zespołu jest Pan Marian Biloraz Pani Barbara Cwanek  sołtyska i Prezeska StowarzyszeniaKGW w Ostrowie.Wystąpił również zespół biesiadny "Prymule" z Mechowca z PaniąWiesławą Serafin.Grupa teatralna z SamorządowegoOśrodka Kultury w Dzikowcu wskładzie; dzieci, młodzież, orazdorośli w tym Pani Bogumiła Kosiorowska  Dyrektorka SOK wDzikowcu, Pani Balbina Borowska Prezeska Stowarzyszenia "Przystań" w Dzikowcu jak równieżPani Wiesława Serafin  PrezeskaStowarzyszenia KGW " Prymule"z Mechowca, zaprezentowałascenkę obyczajową pt" Wianuszekdla ślicznej panienki" wg tekstuPani Teresy Opalińskiej z Dzikowca. Wiersze dla mamy recytowały ; Gabrysia, Hubert i Kacper zOstrów Baranowskich. "Lesianki "przygotowały również poczęstunek dla wszystkich przybyłychgości oraz wystawę fotograficzną" Wspomnienia z dawnych lat"Było więc coś dla ciała i coś dladucha.Uroczystość z okazji Dnia Matki iOjca w Ostrowach Baranowskichmiała bardzo miły i sympatycznycharakter. S.A. Rożniał



Poręby DymarskieDziedzictwo kulturowe
Szkoła Podstawowa w Porębach
Dymarskich rozpoczęła realizacje
projektu pt. „Jak to drzewiej bywa
łoszlakiem ginących zawodów”.
Grant na realizację projektu szko
ła otrzymała z Fundacji WBK z
Banku Dziecięcych Uśmiechów.
Jego celem jest przypomnienie i
przekazanie młodemu pokoleniu
istoty i znaczenia dziedzictwa kul
turowego, jakimi są ginące zawo
dy w naszym środowisku.
22 maja br. odbyło się spotkanie z
paniami Marią Rzeszutek i Marią

Gul, które opowiedziały dzieciom
o życiu ludzi w dawnych czasach.
Uczniowie mogli również posłu
chać przyśpiewek lasowiackich oraz
zapoznać się ze słownictwem gwa
rowym.
Został również zorganizowany wy

jazd do skansenu w Kolbuszowej,
gdzie były warsztaty ceramiczne i
zwiedzanie zabudowy lasowiac
kiej. Każdy uczestnik wycieczki
własnoręcznie ulepił z gliny garnek.

Poręby DymarskiePiknik Naukowy25 maja 2013r. w Szkole Podstawowej w Porębach Dymarskich odbył się Piknik Naukowy adresowanydo dzieci ze szkól podstawowych.Jest to projekt realizowany przezFundację Generator Inspiracji w ramach Programu PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności„RÓWNAĆ SZANSE 2012” prowadzonego przez Polska FundacjęDzieci i Młodzieży.Główny cel projektu to zwiększenie szans młodych ludzi pozwalających na lepszy startw przyszłym dorosłym życiu czyli: nabycie umiejętności pracy wgrupie i zasad liderstwa oraz poszerzenie zainteresowań oraz wie

dzy na tematnauk ścisłych. Towszystko pozwoli im samodzielnierealizować swojeżyciowe cele.Uczniowie byliuczestnikamiposzczególnychlaboratoriów znastępującychdziedzin: fizyki,chemii, robotyki,biologii. Studenciprzygotowali dla dzieci ciekawezabawy integracyjne, jako przerywnik między poszczególnymi zajęciami. Najatrakcyjniejszy był jednak„poduszkowiec” zbudowany z od

kurzacza. Można też było zrobićsamodzielnie pyszne żelki.Wszystkie zajęcia były niezwykłei cieszyły się dużym zainteresowaniem i nie mniejszym zaangażowaniem.

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

Cmolas 212a,tel/fax 17 28 37 295
www.sok.cmolas.org email: sok.cmolas@o2.pl



CMOLAS„MATEMATYKA JESTWSZĘDZIE”
11 maja 2013 r. pod patronatem
Podkarpackiego Oddziału Stowa
rzyszenia Nauczycieli Matematy
ki oraz tygodnika „Korso”, w
Zespole Szkół w Cmolasie odbył
się finał I Powiatowego Konkur
su Matematycznego „1 z 10” o
tytuł Mistrza Logicznego Myśle
nia.
Uczestniczyli w nim uczniowie
szkół podstawowych i gimna
zjów powiatu kolbuszowskiego.
W części pisemnej konkursu (I
etap) uczestnicy zmierzyli się z
testem 20 pytań. II etap przepro
wadzony został na wzór telewi
zyjnego teleturnieju, więc
wykraczał poza kompetencje
matematyczne. Uczestnicy mieli
okazję wykazać się umiejętno

ściami potrzebnymi w kontak
tach międzyludzkich. Trzeba
było panować nad emocjami, ra
dzić sobie ze stresem, porażkę
przyjąć z godnością a z sukcesu
szczerze się cieszyć. Poza rado
ścią na zwycięzców czekały
atrakcyjne nagrody, a dla wszyst
kich pozostałych uczestników
upominki.
Zgodnie z regulaminem pytania
czytane były jednokrotnie, na
rozpoczęcie odpowiedzi uczeń
miał 8 sekund, każdy z uczestni
ków finału otrzymał 2 szanse.
Rywalizacja trwała dotąd, aż po
został jeden finalista – mistrz w
danej kategorii.
Eksperci: Alicja Serafin, Renata
Para i Marek Wilk czuwali nad
prawidłowym przebiegiem kon
kursu i wraz z prowadzącą Marią
Bryk przyznali tytuł Mistrza i

Wicemistrza na podstawie ze
branych wyników z I i II etapu
finału: Szkoły Podstawowe 
Konstanty Sakowski i Michał
Łyżeń (ZS Kolbuszowa nr 2),
Gimnazja – Aleksander Wiącek
(ZS Kolbuszowa nr 2), Patryk
Rajpold (ZS Trzęsówka).
Dyplomy, nagrody i upominki
wręczył Wójt Gminy Cmolas –
Eugeniusz Galek, Dyrektor Ze
społu Szkół w Cmolasie – Józef
Babiarz, oraz wicedyrektorzy:
Katarzyna Brózda i Elżbieta Ła
goda. Fundatorami nagród i upo
minków byli: Wójt Gminy
Cmolas, tygodnik „Korso”, wy
dawnictwo GWO.
Każdego, kto chce poznać zada
nia i galerię zdjęć z konkursu za
praszamy na stronę
www.zscmolas.pl .

OSTROWY TUSZOWSKIE„DzieńZiemi” akcja sadzeniadrzew
24 kwietnia w Centrum Edukacji Eko
logicznej Puszcza Sandomierska w
Ostrowach Tuszowskich, na terenie
Zielonej Szkoły, miała miejsce akcja
sadzenia drzew i krzewów. Jej pomy
słodawcą był zastępca wójta gminy
Cmolas, pan Lesław Budzisz. Celem
natomiast było kształtowanie postaw
proekologicznych u dzieci, propago
wanie troski o naturę oraz czynny udział
w obchodach Światowego Dnia Ziemi.
W akcji wziął udział Wójt Gminy
Cmolas Eugeniusz Galek, Zastępca

Wójta Gminy
Cmolas Lesław
Budzisz, kierow
nictwo centrum
oraz przedstawi
ciele uczniów i na
uczycieli ze
wszystkich szkół z
terenu gminy.
Uczniowie pod
bacznym okiem i
wspierani przez
swoich opiekunów
z wielkim zapałem i zaangażowaniem
przystąpili do pracy. Sadząc młode
drzewka mieli oni okazję nie tylko na

uczyć się, jak po
prawnie wykonuje
się tę czynności, ale
również zapoznać
się z wieloma ga
tunkami drzew i
krzewów.
Akcja przebiegła
bardzo sprawnie.
W sumie posadzo
no ponad 120 sa
dzonek m.in.
brzozy brodawko

watej, jesionu wyniosłego, dębu szy
pułkowego, dębu czerwonego, kaliny
koralowej, grabu zwyczajnego, jodły
pospolitej, modrzewia europejskiego.
Po skończonej pracy wszyscy mogli
odpocząć pod grzybkiemprzy wspól
nym ognisku, zjeść upieczoną kiełba
skę i podzielić sięwrażeniami.
Kierownictwo centrum jeszcze raz
dziękuje wszystkim, którzy przybyli
w tym dniu do Ostrów, dziękuje za pra
cę, poświęcony czas oraz zaprasza w
bliższej i dalszej przyszłości do obej
rzenia rezultatów akcji.

W. Dudek



CMOLAS„Biblioteka przestrzeniądla kreatywnych”
Po raz dziesiąty w dniach 815
maja 2013r obchodzony był
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
w bibliotekach Gminy Cmolas.
Tydzień Bibliotek to program
promocji czytelnictwa i bibliotek.
Ma on na celu podkreślanie roli
bibliotek w poprawie jakości ży
cia, edukacji oraz zwiększenia
prestiżu zawodu bibliotekarza i
zainteresowania książką szero
kich kręgów społeczeństwa. Ha
sło Tygodnia Bibliotek 2013
brzmi „Biblioteka przestrzenią
dla kreatywnych” pozwala w
różnych formach pokazać pozy
tywne zmiany, które zachodzą w
naszych placówkach. Biblioteka ,
jako przestrzeń dla kreatywnych,
staje się miejscem inspiracji i re
alizacji wielu niezwykłych po
mysłów na promowanie
literatury i zachęcanie każdego
do sięgania po książki. Jak co ro
ku w naszych bibliotekach orga
nizowane były różne spotkania z
czytelnikami, konkursy czytelni
cze , wycieczki , kiermasz książ
ki oraz wystawy. Biblioteka w
Ostrowach Tuszowskich zorgani
zowała spotkanie dla uczniów
Szkoły Podstawowej pt: „Wiosna
w lesie” , które odbyło się w
Centrum Edukacji Ekologicznej.
Gośćmi specjalnymi byli leśni
czy pan Mariusz Wójcicki i Le
szek Magda. Dzieciom
zaproszeni goście przeczytali
bajkę pt: ”Wiosna panie bocia
nie”, opowiadali o życiu lasu i
zwierząt w tej porze roku. Wy
świetlono krótki film związany z
tematykom lasu. W spotkaniu
brali udział Dyrektor Elżbieta
Dziedzic wraz z nauczycielami,
Sołtys wsi, radny oraz prezes
Stowarzyszenia „Ostrowy” pan
Jarosław Rzeszutek .
Przez cały maj w bibliotece moż
na oglądać wystawę rysunków
Marceliny Ruman, uczennicy

klasy VI ze Szkoły Podstawowej
w Ostrowach Tuszowskich.
Biblioteka gościła również wy
cieczki między innymi przed
szkolaki z Przedszkola nr 3 z
Kolbuszowej.
W Bibliotece w Porębach Dy
marskich przez cały tydzień or
ganizowane były zajęcia na
świeżym powietrzu pt. „Wszyscy
dobrze się bawimy” oraz konkurs
plastyczny „Biblioteka za sto lat”
. Zorganizowano również spotka
nie dla uczniów Szkoły Podsta
wowej pt.”Sąd nad książką” , w
którym udział wzięli Zca wójta
Lesław Budzisz, Proboszcz
Grzegorz Siciak, Sołtys wsi An
drzej Wilk, Dyrektor Halina Mo
krzycka i nauczyciele .
W Bibliotece w Trzęsówce zor
ganizowano spotkanie uczniów
klas 0 i I podczas którego dzieci
mogły zapoznać się z biblioteką
oraz pracą bibliotekarza. Na spo
tkanie zaproszono przedstawicie
la Ochotniczej Straży Pożarnej
który zapoznał dzieci z pracą
strażaków i ich sprzętem. Dzieci
uczestniczyły w konkursie pla
stycznym „Biblioteka moich ma
rzeń” oraz warsztatach
poetyckich pt.”Spróbuj sam „.
Gminna Biblioteka Publiczna w
Cmolasie w programie obcho

dów Tygodnia Bibliotek przygo
towała dla czytelników spotkania
, wystawę pt.”Piękna nasza Pol
ska cała”, wycieczki do bibliote
ki , konkursy oraz kiermasz
książek.
Przedszkolaki z Przedszkola
Niepublicznego „Ochronka św.
Józefa” z Cmolasu uczestniczyły
w spotkaniu pt.”Biblioteka na
nas czeka” podczas którego
zwiedzały wystawę , było głośne
czytanie bajki „Franklin i książka
z biblioteki ”oraz pogadanka na
temat pracy biblioteki i bibliote
karzy. Dzieci mile spędziły czas
podczas wspólnych gier i zabaw.
Uczniowie klasy I b z Zespołu
Szkól w Cmolasie brały udział w
spotkaniu „Ja na nudę nie narze
kam bo jest biblioteka” podczas
którego poznały twórczość Jana
Brzechwy oraz wzięły udział w
konkursie ze znajomości jego
wierszy. Uczniowie klas 0 pod
czas wycieczki do biblioteki
wysłuchały bajki o przygodach
Kogutka Ziutka oraz wzięły
udział w zgaduj –zgaduli ze zna
jomości bohaterów książkowych.
Różnorodna oferta biblioteki
sprzyja rozwijaniu umiejętności
komunikacji i integracji miesz
kańców gminy.



CMOLASFinał Wojewódzki Gimnazjady
W dniu 30 kwietnia na hali wido
wiskowosportowej w Cmolasie
odbył się Finał Wojewódzki
Gimnazjady w piłce ręcznej
dziewcząt, w którym po wielo
stopniowych eliminacjach
uczestniczyło cztery najlepsze
ekipy z województwa podkar
packiego. Organizatorem zawo
dów był Podkarpacki Szkolny
Związek Sportowy w Rzeszowie.
O tytuł Mistrzyń Województwa
walczyły reprezentantki:
 Zespołu Szkół w Dzikowcu;
 Gimnazjum Posada Górna (po
wiat krośnieński);
 Gimnazjum Rozbórz Długi (po
wiat jarosławski)
 Gimnazjum Nr 1 w Przemyślu.

Zawody rozegrano systemem
każdy z każdym.
Poszczególne mecze zakończyły
się następującymi wynikami:
G. Posada Górna  G. Rozbórz
Długi 1:17
G. Dzikowiec  G. Nr 1 Przemyśl
 15:14
G. Posada Górna  G. Dzikowiec
6:13
G. Rozbórz Długi  G. Nr 1 Prze
myśl 17:10
G. Posada Górna  G. Nr 1 Prze
myśl 7:7
Mecz o I miejsce: G. Rozbórz
DługiG. Dzikowiec 7:7
Drużyny toczyły zaciętą rywali
zację o lokaty i awans do Ogól
nopolskiego Finału Gimnazjady
w piłce ręcznej.
Zawody zakończyły się wygraną
Gimnazjum z Rozborza Długie

go, które po zaciętej walce o
pierwsze miejsce z drużyną
Gimnazjum z Dzikowca zakoń
czonej remisem, ostatecznie wy
grało cały Turniej przewagą
zdobytych bramek podczas całe
go Turnieju.
I miejsce  Gimnazjum Rozbórz
Długi )awans do Finału Ogólno
polskiego Gimnazjady)
II miejsce  Gimnazjum Dziko
wiec
III miejsce  Gimnazjum Nr 1
Przemyśl
IV miejsce  Gimnazjum Posada
Górna
Serdecznie gratulujemy zwy
cięzcom Finału Wojewódzkiego i
życzymy powodzenia w zawo
dach ogólnopolskich.

CmolasCmolaskie Centrum Aktywności SenioraCmolaskie Centrum Aktywności Seniora to pierwszy projekt realizowany przez Stowarzyszenie RozwojuGminy Cmolas na rzecz aktywnościSeniorów 60+ oraz współpracy międzypokoleniowej z dziećmi i młodzieżą. W projekcie (od 1 listopada2012r. do 30 kwietnia 2013r.) wzięłoudział ponad 40 Seniorów oraz 10dzieci i młodzieży z Gminy Cmolas.W Stowarzyszeniu odbywały się bezpłatne warsztaty komputerowe orazaquaaerobic w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie. Natomiastw Świetlicy wiejskiej w OstrowachBaranowskich od stycznia do marca2013r. prowadzone były warsztaty kulinarne. Panie z Koła GospodyńWiejskich Lesianki dzieliły się swojąwiedzą i umiejętnościami z dziećmi,przygotowując tradycyjne potrawylasowiackie oraz potrawy współcze

snej kuchni polskiej. Wybraneprzepisy i zdjęciazamieszczono wkalendarzu kulinarnym na 2013r,który otrzymaliwszyscy uczestnicy projekt. Zprzepisami potraw kulinarnychmożna byłorównież zapoznaćsię słuchającaudycji Twojego Radia Cmolas.W kwietniu 2013r. pod bacznym okieminstruktora Ryszarda Jańczaka odbywały się szkolenia Nordic Walking(marsz ze specjalnymi kijkami).Uczestnicy szkoleńwspólnie opracowali dwie trasy nordic walking po 7,5km w Cmolasie i w Ostrowach Baranowskich. Przebieg trasy można zobaczyć na tablicach informacyjnychzamieszczonych na budynku Stowa

rzyszenia oraz Świetlicy wiejskiej wOstrowach Baranowskich. Na zakończenie szkoleń wszyscy uczestnicysprawdzili nabyte umiejętności poruszania się z kijkami podczas wspólnego marszu nordic walking wCmolasie.W projekcie nie zabrakło również spotkań promujących zdrowy i bezpieczny styl życia. Dużych emocji dostarczyłtakże wspólny wyjazd na sztukęteatralną pn.: „Szalone nożyczki” doTeatru im. Wady Siemaszkowej wRzeszowie.Wszystkim uczestnikom dziękujemyza wspaniałą atmosferę i wzajemnąwspółpracę na rzecz aktywizacjimieszkańców Gminy Cmolas.



Nowa DębaLasovia i Lesianki z OstrówBaranowskich w NowejDębie
5 maja 2013 r w Nowej Dębie od
była się ogólnopolska parada stra
ży grobowych " Turki 2013", oraz
Konkurs Wielkanocny. Organiza
torem konkursu był Urząd Mar
szałkowski Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie.
Gminę Cmolas i Lokalną Grupę
Działania Lasovia , reprezentowało
KGW
"Lesianki" z Ostrów Baranow
skich w kategoriach ; "Wielkanoc
ny Stół" i Koszyk Pisanek
Wielkanocnych wykonanych daw
ną techniką skrobania.
Głównym celem konkursu było
wspieranie rozwoju wsi poprzez
integrację środowiska wiejskiego
oraz pobudzenie aktywności
mieszkańców, poznawanie i upo
wszechnianie tradycji, a także wy
łonienie i promowanie najlepszych
potraw i sposobu ich prezentacji.

Na stole "Lesianek" znalazło się
bogate zestawienie tradycyjnych i
nie tylko, potraw , przystawek i
ciast wielkanocnych. Były zatem
babki i babeczki, serniki, biszkop
towe pisanki, mazurki a także
wiejska, domowej roboty wędlina,
szynki, pasztety, galaretki wie
przowe, kaczka nadziewana i wiele
innych pyszności takich jak podsu

szany ser, półmiski jaj nadziewa
nych, bukiety warzyw i owoców.
Stół "Lesianek" został wyróżniony
i nagrodzony pięknymi nagrodami
rzeczowymi tj. 10 litrowy pod
grzewacz do wody, krajalnica, ter
mosy 1,5l na kawę i herbatę i
elektronicznąwagę.

S.A.Rożniał

Ogłoszenie o kursie komputerowym
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas wraz z Centrum Szkolenia MASTERLAND
zaprasza na szkolenia komputerowe 50 godzin + certyfikat ECDL e Citizen.
Szkolenia kierowane są do osób łącznie spełniających następujące kryteria:
 które ukończyły 45 rok życia;
 mieszkających na terenie województwa podkarpackiego;
 pracującychzatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej;
 nieprowadzących własnej działalności gospodarczej;
 gotowych pokryć 10 % kosztów szkolenia tj. 158,95 zł;
 z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podniesienia kwalifikacji;
Kursanci dodatkowo mają zapewnione materiały szkoleniowe,częściowy zwrot kosztów
przejazdu oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.
Miejsce szkoleń i rekrutacji: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas 36105 Cmolas
269A.
Zapisy od 3 czerwca do 17 czerwca 2013r. w Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Cmolas
36105 Cmolas 269 A, tel. 17 744 44 15
Dokumenty rekrutacyjne: formularz zgłoszeniowy, oryginał zaświadczenia o
zatrudnieniu wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem jego złożenia, kserokopia
obu stron dowodu osobistego, wypełnienie ankiety umiejętności komputerowych.
Wymienione dokumenty dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas
36105 Cmolas 269 A.

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego



Poręby DymarskieI Powiatowy Konkurs Gazetek Szkolnych22 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Porębach Dymarskich odbyła się uroczystość ogłoszeniawyników i wręczenia nagród w I Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych. Swoje gazetki zgłosiły trzyszkoły z terenu Gminy Cmolas: Szkoły Podstawowej w Porębach Dymarskich, z Zespołu Szkółw Cmolasie iSzkoły Podstawowej w OstrowachTuszowskich. Na Konkurs wpłynęłyrównież gazetki z terenu Powiatu Kol

buszowskiego ze Szkoły Podstawowej w Weryni i ze Szkoły Podstawowejnr 2 w Kolbuszowej. Publikacje oceniała komisja w składzie:p. Barbara Żarkowska – „Korso Kolbuszowskie”, p. Joanna Serafin –„Korso Kolbuszowskie”,p. Jakub Augustyn – „Twoje RadioCmolas”, p. Barbara Matejek – polonista, Zespół Szkół w Wilczej Woli,która przyznała następujące nagrodyi wyróżnienia:I miejsce – „JABŁUSZKO” ze SP wPorębach Dymarskich,I miejsce – „PRYMUS” z Zespołu

Szkółw Cmolasie,II miejsce – „SZKÓŁKA I SPÓŁKA”ze SP w Ostrowach Tuszowskich,III miejsce – „KAMIL I S.P.ÓŁKA”ze SP nr 2 w Kolbuszowej,wyróżnienie – „NASZA SZKOŁA”ze SP w Weryni.Prócz nagród rzeczowych, pucharóworaz pamiątkowych dyplomów zespoły redakcyjne wszystkich szkół,które wzięły udział w konkursie zostały zaproszone na warsztaty dziennikarskie w redakcji „KorsoKolbuszowskie”.

OSTROWYTUSZOWSKIE
I Gminny Konkurs Ekologiczny
Wdniu 27 maja 2013 r. w Centrum Edu
kacji Ekologicznej w OstrowachTuszow
skich odbył się I Gminny Konkurs
Ekologiczny „Ja i środowisko”. Organi
zatorem konkursu było kierownictwo cen
trum. Jego celem było:
 Zdobywanie i pogłębianie wiedzy z za
kresu ekologii i ochrony środowiska.
 Wdrażanie uczniów do zachowań pro
ekologicznych.
 Budzenie ciekawości poznawczej i za
interesowańprzyrodniczych.
 Spotkanie miłośników przyrody.
Każdą szkołę mogło reprezentować po
dwóch uczniów z każdej kategorii (tj. z ka
tegorii klas II III i klas IV VI) wyłonio

nych w eliminacjach szkolnych.Wsumie
w konkursie wzięło udział13 uczniów: 8
uczniów w kategorii klas II III ze szkółz
Porąb Dymarskich, Ostrów Baranowskich,
Trzęsówki i Jagodnika oraz 5 uczniów w
kategorii klas IVVI ze Szkoły Podstawo

wej w Hadykówce, w
Porębach Dymarskich i
Zespołu Szkółw Cmo
lasie.
Uczniowie mieli do
rozwiązania test skła
dający się z pytańdoty
czących ekologii,
ochrony środowiska i
otaczającej przyrody.
Jak podkreślił prze
wodniczący komisji
konkursowej, podsu
mowując cały konkurs, wszyscy ucznio
wie wykazali się dużąwiedzą i sprawnie
poradzili sobie z zadaniami związanymi z
wyżej wymienionymi zagadnieniami.
Jury w składzie: MariuszWójcicki  leśni

czy Leśnictwa
Pateraki, Bogu
sława Zięba na
uczycielka
przyrody z PSP
w Woli Rusi
nowskiej oraz
Elżbieta Rzeszu
tek kierownik
Filii Biblioteki
Publicznej w
Ostrowach Tu
szowskich przy
znało
następujące

miejsca:
w kategorii klas II III:
I miejsce Dawid Bujak z Zespołu Szkół
wTrzęsówce
II miejsce Jakub Parys ze Szkoły Podsta
wowej w Ostrowach Baranowskich

III miejsce Konrad Czajkowski z Zespo
łu SzkółwTrzęsówcew kategorii klas IVVI:I miejsceAgnieszka Chmielowiec z Zespołu Szkółw CmolasieII miejsce KacperWilk z Zespołu Szkółw CmolasieIII miejsce Anita Róg ze Szkoły Podstawowej w Porębach DymarskichZwycięzcom, dyplomy i nagrody książkowe wręczył Zastępca Wójta GminyCmolas, pan Lesław Budzisz, który pogratulowałwszystkim uczestnikom wiedzy i życzył w przyszłości podobnychsukcesów. Pozostali uczestnicy równieżotrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia.Do gratulacji i podziękowańdla uczniówi nauczycieli, którzy przygotowali swoich wychowanków do konkursu przyłączyła się także Dyrektor BibliotekiPublicznej w Cmolasie (pod auspicjami,której znajduje sięostrowskie centrum),pani Danuta Zuba. Na zakończenie zaprosiła ona wszystkie szkoły do odwiedzania CEE w OstrowachTuszowskichoraz do udziału w kolejnych konkursach.W. Dudek










