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CMOLAS
V Festiwal Mowy Lasowiac
kiej za nami
A jak sie sło w pole i pasło sie
krowy, to tak się śpiwało – mówi
ła Sandra Kochanowicz ze Szko
ły Podstawowej w Hadykówce –
Dana moja, dana dana, śpiwom
wesoło łod rana, krzyzik znoce na
mym cole i z bydełkiem rusom
w pole – takie skarby lasowiackiej
gwary można było podziwiać pod
czas V Festiwalu Mowy Lasowiac
kiej, który odbył się 15 grudnia na
sali widowiskowej Samorządowe
go Ośrodka Kultury w Cmolasie.
O tym, że Festiwal na trwałe za
pisał się w świadomości miesz
kańców, świadczą tłumy
publiczności oraz wzrastająca licz
ba zgłoszeń. Konkurs zaszczycili
swoją obecnością przedstawiciele
lokalnych władz i instytucji: Wójt
Gminy Cmolas Eugeniusz Galek,
Radny Powiatu Kolbuszowskiego
Ryszard Sukiennik, Radni Gminy
Cmolas: Wiesław Kosiorowski,
Zbigniew Lubera, Krystyna Łako
my, Lidia Pietras oraz Marian Zie

liński. Byli obecni także
dyrektorzy szkół: Justyna Augu
styn (SP Hadykówka), Halina Mo
krzycka (SP Poręby Dymarskie),
Małgorzata Styga (SP Ostrowy Ba
ranowskie) i Krzysztof Wrona (ZS

Trzęsówka) i przedstawiciele in
stytucji: Danuta Zuba – dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Cmolasie i Józefa Mokrzycka,
Prezes Gminnej Spółdzielni „SCh”
w Cmolasie.
Do tegorocznej edycji konkursu
zgłoszono 33 prezentacje, z cze
go 7 stanowiły występy zespoło
we. Pozostali uczestnicy wystąpili
indywidualnie. Najliczniej zapre
zentowali się uczniowie klas IV –

VI szkół podstawowych.
Czas oczekiwania na werdykt ju
ry, publiczności urozmaicał wy
stęp Kapeli Ludowej
„Raniżowianie”, którzy przygry
wali lasowiackie melodie.

Komisja konkursowa w składzie:
Jolanta Dragan i Wojciech Dragan
etnografowie z Muzeum Kultury
Ludowej w Kolbuszowej oraz Ja
rosław Mazur, muzyk, znawca
folkloru i współpomysłodawca Fe
stiwalu Mowy Lasowiackiej oce
niając występy, brało pod uwagę
kryteria zawarte w regulaminie,
czyli odpowiednią dykcję, inter
pretację prezentowanego tekstu
z uwzględnieniem cech typowych
dla gwary lasowiackiej oraz ogól
ny wyraz artystyczny. W podsu
mowaniu Przewodnicząca jury
podkreśliła: Jesteśmy szczerze
zbudowani tym, że coraz więcej
dzieci, młodzieży chce się parać
trudną sztuką mówienia w mowie
naszych przodków. Jak zaznaczy
ła, pewne cechy mowy lasowskiej
są niezmienne. Główna cecha to
mazurzenie, czyli mówienie s za
miast sz, c zamiast cz. Oraz z za
miast ż. Poprawność językowa
w tym względzie czy inne drobne
pomyłki w odtworzeniu mowy La
sowiaków zadecydowało o po
dziale miejsc, które jury rozdzieliło
w sposób następujący:
Kategoria klas IIII szkół podsta
wowych – prezentacje indywidu
alne:
I nagroda: Patryk Witas, SP Ostro
wy Baranowskie
II nagroda: Sławomir Magda, SP



Ostrowy Baranowskie
III nagroda: Natalia Macina, SP
Ostrowy Baranowskie
Kategoria klas IIII szkół podsta
wowych – prezentacje zespołowe:
I nagroda – „Porębianki”, SP Po
ręby Dymarskie
Kategoria klas IVVI szkół pod
stawowych – prezentacje indywi
dualne:
I nagroda: Patryk Brózda, SP Ha
dykówka
II nagroda: Mateusz Dziuba, SP
Poręby Dymarskie
II nagroda: Daria Czachor, ZS
Cmolas
III nagroda: Sandra Kochanowicz,
SP Hadykówka
III nagroda: Maksymilian Kosio
rowski, ZS Cmolas
Wyróżnienie: Monika Dziedzic,
SP Poręby Dymarskie
Wyróżnienie: Patrycja Blicharz,
SP Ostrowy Tuszowskie
Wyróżnienie: Karolina Mokrzyc
ka, ZS Cmolas
Kategoria klas IV – VI szkoły pod
stawowe – prezentacje zespołowe:
I nagroda: „Hadykowiaczki”, SP
Hadykówka
II nagroda: Uczniowie z klasy VI,
ZS Cmolas
Wyróżnienie: „Jagódki”, ZS Cmo
las
Wyróżnienie: Anna Cyran, Patry
cja Piłat, SP Ostrowy Tuszowskie

Kategoria gimnazja – prezentacje
indywidualne:
Wyróżnienie: Brygida Bujak, ZS
Cmolas
Wyróżnienie: Karolina Serafin, ZS
Cmolas
Kategoria gimnazja – prezentacje
zespołowe:
I nagroda: „Bojcory”, ZS Trzę
sówka
Kategoria dorośli – prezentacje in
dywidualne:
I nagroda: Maria Gul, Cmolas
Kategoria dorośli – prezentacje
zespołowe:
I nagroda: Zespół Ludowy „Cmo
lasianie”
II nagroda: Koło Gospodyń Wiej
skich „Lesianki” z Ostrów Bara
nowskich

Wszyscy laureaci Festiwa
lu otrzymali podziękowania, dy
plomy oraz nagrody – do dzieci
i młodzieży powędrowały porce
lanowe figurki oraz lampiony, zaś
dorośli otrzymali nagrody pienięż
ne. Mamy nadzieję, że za rok znów
będziemy mogli podziwiać zma
gania uczestników festiwalu
i przypominać sobie lasowską
gwarę.

Organizatorzy – Samorządowy
Ośrodek Kultury w Cmolasie



Trzęsówka
Uroczyste nadanie imion
W sobotę 5 października 2013 r.
miało miejsce historyczne wyda
rzenie dla Zespołu Szkół w Trzę
sówce – nadanie imion Zygmunta
Nowakowskiego Szkole Podsta
wowej i Jana Pawła II Gimna
zjum.
Uroczystości rozpoczęły się po
chodem z placu szkolnego do ko
ścioła parafialnego. Na czele grała
orkiestra zaraz po niej szły poczty
sztandarowe, strażacy i rodzice
uczniów odświętnie ubrani, przy
ozdobieni w szarfy białoczerwo
ne, niosący nowo powstałe
sztandary Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum, za nimi zaproszeni
goście, nauczyciele i uczniowie.
O godzinie 11.00 rozpoczęła się
msza święta której przewodniczył
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Kazimierz Górny. Uroczysty cha
rakter eucharystii nadawały kon
celebra, orkiestra, niesione do
ołtarza dary, śpiewy psalmów
i czytania wykonywane przez
uczniów Zespołu Szkół. Po wy
głoszeniu przez ks. Wiesława Ma
tyskiewicza, sekretarza biskupa,
podniosłego kazania nastąpiło ce
remonialne poświęcenie sztanda
rów.
Przemarsz przy dźwiękach orkie
stry w kierunku szkoły rozpoczął
drugą część uroczystości.
Przed szkołą wszyscy przystanęli

na baczność. Zabrzmiał mazurek
Dąbrowskiego i na maszt wcią
gnięto majestatycznie powiewają
cą Flagę Polski. Przy wejściu do
szkoły na zaproszonych gości cze
kały… nożyczki; oczywiście do
przecięcia wstęgi rozpostartej
przed tablicami pamiątkowymi
z wizerunkami patronów. Na tabli
cach dało się przeczytać wyryte
w granicie słowa:

„Wymagajcie od siebie, choćby
inni od was nie wymagali” – Jan
Paweł II

„Tyle Krajów objechałem, ale
najpiękniejsza jest ziemia nasza”
– Zygmunt Nowakowski

Wchodząc do szkoły można było

zapoznać się ze zbiorami fotogra
fii przedstawiających patronów,
napisanymi przez nich książkami
i innymi pamiątkami umieszczo
nymi w gablotach po obu stro
nach. Po przejściu do największej
sali w szkole wszyscy powstali,
uczniowie odśpiewali hymn szko
ły podstawowej.
Niezwykłą wagę wydarzenia do
cenili licznie przybyli goście któ
rych na wstępie przywitał Wójt
Gminy Cmolas Eugeniusz Galek.
A byli to min. Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Kazimierz Górny,
Ks. Tadeusz Kulig – prałat parafii
p. w. św. Anny w Trzęsówce, pro
boszcz ks. Stanisław Majda, Ks.
Dziekan Jan Pępek, Pan Zbi
gniew Chmielowiec Poseł na
Sejm RP, Pan Jan Bury Poseł na
Sejm RP, Pani Ewa Draus radna
Sejmiku Podkarpackiego, Pan
Józef Kardyś Starosta Kolbu
szowski, Pan Stanisław Sukiennik
Przewodniczący Rady Gminy
Cmolas, Pani Małgorzata Chmie
lowiec – przewodnicząca Rady
Rodziców.
Wójt gorąco powitał byłych
i obecnych pracowników Zespołu
Szkół w Trzęsówce. Szczególnie
przywitał młodzież szkolną wraz
z rodzicami.
Bardzo miłą niespodziankę zrobili
zaszczycając swoją obecnością
Pani prof. Marta Bogdanowicz
i Pan Zygmunt Tempka – rodzina



Zygmunta Nowakowskiego.
Ponadto obecni byli przedstawi
ciele Kuratorium Oświaty, przed
stawiciele Powiatu
Kolbuszowskiego, przedstawiciele
Gminy Kolbuszowa, przedstawi
ciele Gminy Cmolas, dyrektorzy
szkół z okolicznych miejscowości
i przyjaciele szkoły.

Po powitaniach nastąpiła doniosła
chwila – ceremonia przekazania
sztandarów. Na scenę poproszony
został Pan Krzysztof Wrona – Dy
rektor Zespołu Szkół w Trzęsówce
oraz kolejno poczty sztandarowe
szkoły podstawowej i gimnazjum.

Rodzice przekazali sztandar na rę
ce dyrektora, następnie dyrektor
dostojnie prezentował wszystkim
zebranym sztandar z obu stron
w pełnej okazałości po czym prze
kazywał w ręce społeczności
szkolnej którą reprezentowały
poczty sztandarowe złożone z jed
nego ucznia i dwóch uczennic wy
różniających się pilną nauką
i przykładnym zachowaniem.

W krótkich inscenizacjach i wy
stępach uczniowie przybliżyli ze
branym postacie patronów oraz
czasy w których żyli. Były chwile
refleksji i brawa.

Następnie głos za
brali przybyli go
ście. Opowiadano
o Zygmuncie No
wakowskim i o Ja
nie Pawle II,
wspominano ich
dzieła i dokonania.
Podkreślano zna
czenie, prestiż i wa
gę imion dla szkoły
i społeczności
szkolnej. Nie zabra

kło poczęstunku, podziękowań
wpisów do kroniki, pamiątkowych
zdjęć, przekazywania upominków
i pamiątek dla szkoły, podzięko
wań i gratulacji wyśmienitej orga
nizacji.
Z pewnością ta historyczna uro
czystość zapadnie w pamięci
zwłaszcza najmłodszych uczest
ników tych niecodziennych wy
darzeń.

(n)

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



Nowe stawki za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki od stycznia 2014 roku
Rada Gminy w Cmolasie uchwałą nr XXXIII/228/13 z dnia 7 listopada br. zatwierdziła taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2014 rok. Przedstawiają się one
następująco:

Komunikat

Urząd Gminy w Cmolasie informuje, że za odśnieżanie dróg powiatowych na terenie
Gminy Cmolas w sezonie zimowym 2013/2014 odpowiedzialnym będzie Starostwo

Powiatowe w Kolbuszowej tel. (17) 2275880 oraz Zarząd Dróg Powiatowych
w Kolbuszowej tel. (17) 7445740.

Ewentualne uwagi odnośnie odśnieżania dróg powiatowych prosimy zgłaszać pod
podane numery telefonów.

Rzeczywisty koszt 1 m3 dostarczonej wody wynosi 4,57 zł brutto, a rzeczywisty koszt 1 m3 odebranych
ścieków to 4,62 zł brutto, stąd Rada Gminy w Cmolasie podjęła decyzję o przyznaniu dotacji dla
odbiorców z wierszy 1 i 2 w przypadku wody (0,73 zł brutto do każdego m3) oraz z wiersza 1 w
przypadku odprowadzanych ścieków (0,79 zł brutto do każdego m3).



CMOLAS
Spotkanie z poezją
„KAŻDY jest szczytem wieży, której
filarami są NAJBLIŻSI” – tak
brzmiało motto tegorocznego Pod
karpackiego Konkursu „Literatu
ra i Dzieci”, organizowanego przez
Wojewódzki Dom Kultury w Rze
szowie.
Gminny etap konkursu, który miał
na celu wyłonienie reprezentantów
gminy Cmolas na szczeblu rejono
wym, odbył się 6 listopada br. w Sa
morządowym Ośrodku Kultury
w Cmolasie.

Uczniowie szkół podstawo
wych zgłoszeni do konkursu rywa
lizowali w dwóch kategoriach:
recytacja i piosenka. Prezentacje
odbywały się w dwóch grupach
wiekowych: klasy IIII i IVVI.
Mogliśmy podziwiać talenty
uczniów z miejscowości: Cmolas,
Hadykówka, Ostrowy Baranow
skie, Ostrowy Tuszowskie i Porę
by Dymarskie. W sumie wystąpiło
46 uczestników. W kategorii kl. I
III zaprezentowano 11 recytacji i 5
piosenek, z kolei w kategorii IVVI
 27 recytacji i 3 piosenki.
Dodatkowo do SOK Cmolas wpły
nęło 31 prac plastycznych dzieci w
różnym wieku, które nawiązywały
do tematyki konkursu. Zgodnie z
regulaminem przesłano je bezpo
średnio do organizatora etapu rejo
nowego, czyli Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekre
acji w Sokołowie Małopolskim.

Podczas etapu gminnego jury w
składzie: Przewodnicząca – Pani
Bogumiła Kosiorowska – Dyrek
tor Samorządowego Centrum Kul
tury w Dzikowcu, Polonista, Barbara
Żarkowska  Redaktor Tygodnika
regionalnego „Korso Kolbuszow
skie”, Polonista oraz Jakub Augu
styn – Instruktor SOK Cmolas,
Muzyk, dokonało oceny i przyzna
ło następujące nagrody:
Kategoria klas IIII recytacja:
I miejsce – Oliwia Urban  SP w
Cmolasie
II miejsce – Sławomir Magda  SP
w Ostrowach Baranowskich
III miejsce – Kinga Rząsa  SP w
Hadykówce
piosenka:
I miejsce – Wiktoria Jachyra – SP
w Hadykówce
II miejsce – Oliwia Urban  SP w
Cmolasie

III miejsce –
Amelia Zdyr
ska  SP w
Ostrowach Ba
ranowskich
Kategoria klas
IVVI recyta
cja:
I miejsce –
Klaudia Zieliń
ska  SP w
Cmolasie
II miejsce –

Jakub Parys – SP w Cmolasie
III miejsce – Oliwia Starzec  SP
w Cmolasie
piosenka:
I miejsce – Marcelina Serafin  SP
w Hadykówce
II miejsce – Patrycja Karkut  SP
w Hadykówce
III miejsce – Sandra Kochanowicz
 SP w Hadykówce
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pamiątkowe dyplomy i
poczęstunek, a wymienieni ucznio
wie reprezentowali gminę Cmolas
podczas eliminacji rejonowych or
ganizowanych 14 listopada 2013
r.w MGOKSiR w Sokołowie Młp.
Tam prezentując utwory wybrane
go autora , Nominacje do Finału
Wojewódzkiego zdobyli:
Kategoria klas IIII piosenka:
Oliwia Urban SP Cmolas – kl. IIb
Kategoria klas IVVI recytacja:
Jakub Parys SP Cmolas – kl. IVa
Klaudia Zielińska SP Cmolas – kl.
VIa
Sandra Kochanowicz SP Hadyków
ka – kl. IV
Ponadto Oliwia Urban z SP Cmo
las – kl. IIb otrzymała wyróżnienie
za recytację oraz Patrycja Karkut
SP Hadykówka  kl. IV za prezen
tację piosenki.
Artykuł: SOK



CMOLAS
14 grudnia 2013 r. na Hali Wido
wiskowo – Sportowej w Cmolasie
odbył się IV Halowy Turniej Sę
dziów Piłki Nożnej o Puchar Pre
zesa Podokręgu Rzeszowskiego.
W Turnieju wystąpili:
 Grupa Szkoleniowa Rzeszów
 Grupa Szkoleniowa Łańcut
 Grupa Szkoleniowa Kolbuszowa
 Reprezentacja Pod. Dębica
 Grupa Szkoleniowa Leżajsk
 Grupa Szkoleniowa Mielec
 Grupa Szkoleniowa Nowa Sarzyna
 Reprezentacja Podokręgu Stalo
wa Wola

W Turniej zwyciężyli:
I miejsce – Grupa Szkoleniowa
Rzeszów
II miejsce – Grupa Szkoleniowa

Leżajsk
III miejsce – Grupa Szkoleniowa
Kolbuszowa

Nagrody IV Halowym Turnieju Sę

dziów Piłki Nożnej wręczali Pre
zes Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej Pan Kazimierz Greń i Wi
cePrezes Pan Marek Hławko.

Cmolas
W dniu 26 października na Hali
WidowiskowoSportowej odbyły
się Halowe Mistrzostwa
Podkarpacia Orlików młodszych
rocznik 2004 i młodsi.
Organizatorem Mistrzostw był
Podkarpacki Związek Piłki Nożnej
w Rzeszowie oraz KKS
Kolbuszowianka. W Turnieju
rywalizowało ze sobą 8 drużyn, tj:

1) KKS  Szóstka Jasło
2) KKS  Junak Rzeszów
3) Junak Rzeszów
4) KKS Stal Mielec
5) Ziomki Rzeszów
6) Stal Stalowa Wola
7) Resovia
8) Pogoń Leżajsk

O zwycięstwie zdecydowały liczba
punktów zdobywa w meczach
eliminacyjnych. Mecz finałowy
rozegrały pomiędzy sobą dwie
najlepsze drużyny Mistrzostw, tj,
drużyna Ziomki Rzeszów oraz
Junak Rzeszów. O wyniku
spotkania zadecydowały serie
rzutów karnych, w których
stosunkiem 65 wygrała drużyna
Ziomki Rzeszów.
Wyniki Mistrzostw:
1. Ziomki Rzeszów
2. Junak Rzeszów
3. Stal Stalowa Wola
4. KKS Kolbuszowianka
5. Stal Mielec
6. Resovia
7.Pogoń Leżajsk

8. Szóstka Jaslo
Nagrody wręczali: Mateusz Nosek
 przewodniczący Wydziału Gier
Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej w Rzeszowie, Józef Fryc 
wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kolbuszowej, Maciej
Bilinski  trener KKS, Andrzej
Wieczerzak  członek Wydziału
Gier.
Nagrody indywidualne zdobyli:
Król Strzelców  Maciej Tabor
(Stal Stalowa Wola)
Najlepszy Zawodnik – Michał
Musik (Ziomki Rzeszów)
Najlepszy Bramkarz  Kacper
Pawłowski (Junak Rzeszów)

INFORMACJA

Wójt Gminy Cmolas informuje, że zadanie pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”,
Część II – „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, mające na celu zabranie z terenu Gminy

Cmolas wyrobów zawierających azbest wykonywane zostało za środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 24 858,90 zł (50% kosztów) i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 17 401,23 zł (35%

kosztów). Łącznie dotacja wyniosła 42 260,13 zł (85% kosztów).
Wobec możliwości otrzymania wsparcia finansowego również w 2014 roku, na odbiór wyrobów

zawierających azbest (eternit), prosi się wszystkich zainteresowanych bezpłatnym odbiorem od nich
tych wyrobów w 2014 roku, o zgłoszenie tego w tutejszym Urzędzie Gminy (pok.5)

do dnia 20 stycznia 2014 roku.



CMOLAS
V Turniej Oldboys z okazji
Święta Niepodległości
V Turniej Halowej Piłki Nożnej
Oldboys z okazji Święta
Niepodległości o Puchar Kierownika
Warsztatów Terapii Zajęciowej
wygrała drużyna Przyjaciele
Kolbuszowa. Turniej odbył się 10
listopada 2013r. na Hali
Widowiskowo  Sportowej w
Cmolasie.
Na parkiecie wystąpiły drużyny
Oldboys z: Iskra Krzemień,
Gorzyce, Przyjaciele Kolbuszowa
i drużyna organizatorów turnieju
Oldboys Kaziki Kolbuszowa.
Podczas turnieju swój jubileusz 50
lecia urodzin świętował Kazimierz
Wiącek, który jest promotorem i
organizatorem wielu turniejów i
zmagań sportowych. Wszyscy
uczestniczy życzyli jubilatowi
kolejnych 50 lat działalności na
rzecz sportu.

Najlepszym zawodnikiem turnieju
został Marian Gliniany z Gorzyc.
Najlepszym bramkarzem został
Krzysztof Szwedo z drużyny
Przyjaciół.
Drużyna Przyjaciół Kolbuszowa
występowała w składzie: Krzysztof
Szwedo  bramkarz, Grzegorz

Romaniuk  kapitan, Grzegorz Fryc,
Eugeniusz Sito, Krzysztof Mitura,
Aleksander Skowroński, Piotr
Sawuła, Jan Fryc, Robert
Mokrzycki, Mariusz Mokrzycki,
Robert Trętowicz.

Cmolas
Futsal w Cmolasie po raz
drugi
W niedzielę 15 grudnia br. nastąpiła
inauguracja II edycji Gminnej Ligi
Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy
Cmolas. W tym roku kluby sportowe
działające w gminie zgłosiło
10 drużyn, w tym: Tempo Cmolas
(2 zespoły), Vigor Trzęsówka (2),
Ostrovia Ostrowy Baranowskie (2),
Ceramika Hadykówka (2) Florian
Ostrowy Tuszowskie (1 zespół) oraz
Unitas Poręby Dymarskie (1).
Zespoły podzielono na dwie grupy,
tak, aby w obrębie każdej z nich nie
powtarzały się zespoły z
poszczególnych miejscowości.
Następnie kolejność meczów
ustalono w drodze losowania. W
każdej kolejce jedna z drużyn pauzuje
w danej grupie. W wyniku losowego

przydziału naprzeciwko siebie stanęły
podczas I kolejki i uzyskały
następujące wyniki:
1. Ceramika Hadykówka I – Tempo
Cmolas II (6:1)
2. Vigor Trzęsówka II – Ceramika
Hadykówka II (9:5)
3. Vigor Trzęsówka I – Florian
Ostrowy Tuszowskie (9:8)
4. Tempo Cmolas I – Unitas Poręby
Dymarskie (7:4)
Pauza: drużyny Ostrovii Ostrowy
Baranowskie.
Największych emocji dostarczył
trzeci mecz, w którym sytuacja
zmieniała się jak w kalejdoskopie,
a żadna z drużyn nie chciała oddać
zwycięstwa przeciwnikowi. A to
dopiero przedsmak tego, co wydarzy
się w kolejnych meczach. Każda z
drużyn ma jeszcze szansę na
pierwsze miejsce w grupie. W
następną niedzielę, 22 grudnia

zagrają ze sobą od godziny 13: Vigor
Trzęsówka II – Unitas Poręby
Dymarskie, Vigor Trzęsówka I –
Ostrovia Ostrowy Baranowskie II,
Ostrovia Ostrowy Baranowskie I –
Ceramika Hadykówka II, Ceramika
Hadykówka I – Florian Ostrowy
Tuszowskie. Pauzować będą drużyny
Tempa Cmolas.
Warto zaznaczyć, że futsal (czyli
piłka nożna rozgrywana na hali)
różni się od tradycyjnego futbolu
liczbą zawodników (5 na boisku),
czasem gry (mecz trwa dwa razy po
20 minut) oraz niektórymi zasadami.
Np. liczba zmian na boisku jest
nieograniczona. To sprawia, że gra
jest bardzo emocjonująca, a sytuacja
drużyny może się zmieniać bardzo
szybko. Warto docenić ten ciekawy
sport i kibicować zawodnikom.



Realizacja zadań z zakresu inwestycyjnych i remontowych na terenie
Gminy Cmolas w roku 2013

W bieżącym roku na terenie gminy Cmolas zostały zrealizowane następujące zadania:

1.Termomodernizacja budynków mienia komunalnego w Cmolasie
W ramach tego zadania docieplono budynki i wykonano elewacje na: Zespole Szkółw Cmolasie, Szkole Podstawowej
w Hadykówce, Zespole Szkółw Trzęsówce, budynku Zakładu Usług Komunalnych w Cmolasie oraz wykonano dach
i elewację na budynku byłej kotłowni przy Szkole Podstawowej w Ostrowach Tuszowskich z przeznaczeniem na
budynek warsztatowy dla Zakładu Usług Komunalnych.
Wartość zadania 1.213.100 zł. Dofinansowanie ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wynosi 729.081 zł.

2. Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację obiektów
infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Cmolas
W ramach tego zadania w 2013r. wykonano remont Sali gimnastycznej w
Zespole Szkółw Cmolasie, przebudowę boiska sportowego, budowa podjazdu
dla niepełnosprawnych
w segmencie przedszkola przy Zespole Szkół w Cmolasie oraz remont

ogrodzenia
i przebudowę dróg dojazdowych i chodników w Zespole Szkółw Trzęsówce.
Wartośćwykonanych robót w 2013r. wynosi 611.907 zł. Dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego wynosi 194.164 zł.
Na 2014r. pozostało wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boiskach
sportowych do siatkówki i piłki ręcznej oraz wykonanie instalacji
fotowoltaicznej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w zespole Szkół
w Cmolasie oraz zakup tablic multimedialnych dla 8 szkół z terenu gminy
Cmolas.
Wartość robót na 2014r. wynosi

606.514 zł. Termin zakończenia zadania – sierpień 2014r.

3. Porządkowanie gospodarki wodnościekowej  budowa kanalizacji w
Cmolasie i Trzęsówce.
W ramach tego zadania w 2013r. dokończono budowę kanalizacji w sołectwie
Kłodziny. Wartość wykonanych robót w 2013r. wynosi 345.583 zł.
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 179.962 zł.
Zadanie zakończone we wrześniu 2013r.

4. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodęmieszkańców gminy Cmolas i Majdan Królewski
Zadanie wspólnie realizowane z gminąMajdan Królewski. Na terenie gminy Cmolas
w bieżącym roku wykonano:

 sieć wodociągową z przyłączami do budynków na terenie wsi Poręby
Dymarskie przysiółek Micki
 przepompownię sieciowąwraz z dwoma zbiornikami wyrównawczymi
w Jagodniku
 wyremontowano przepompownie wody w Cmolasie i Hadykówce
 rozpoczęto remont sieci wodociągowej z wymianą przyłączy domowych
w miejscowości Cmolas
Wartość wykonanych robót w bieżącym roku wynosi 715.111 zł.
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego wynosi 457.533 zł. Do wykonania w 2014r. pozostał:

 remont sieci wodociągowej z wymianą przyłączy w Cmolasie i Hadykówce



5. Odbudowa drogi gminnej (księżej) Cmolas  Dąbrówka
W ramach tego zadania został wykonany odcinek drogi o długości 2.900mb z jezdnią o nawierzchni tłuczniowej.
Ogólna wartość zadania 325.215 zł.
Dofinansowanie ze środków Wojewody 180.000 zł.

6.Przebudowa drogi za torami oraz remont drogi gminnej Hadykówka – Pogorzałki  Cmolas
W ramach tego zadania wykonana została droga na osiedlu za torami o długości 460mb wraz z kanalizacją deszczową
i chodnikiem po jednej stronie drogi na długości 300mb oraz zostały zlikwidowane przełomy na drodze gminnej
Hadykówka – Pogorzałki – Cmolas i położona nowa warstwa ścieralna na długości 1.035mb.
Całkowita wartość zadania wynosi 398.172 zł.
Dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wynosi 191.508 zł.

7. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Porębach Dymarskich i Trzęsówce
W ramach tego zadania wykonano rowy przydrożne i zjazdy z drogi w Porębach Dymarskich – Zakarczmie na długości
drogi 1.100mb oraz nawierzchnię tłuczniową na drodze w Trzęsówce od Szkoły do przysiółka Górka na długości 900mb.
Wartość ogólna zadania wynosi 73.540 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wynosi
55.000 zł.

8. Remont dróg Hadykówka – Kasiczówka oraz Jagodnik – Górka i remont cząstkowy dróg o nawierzchni żwirowej
W ramach tego zadania została wykonana nawierzchnia tłuczniowa na drodze Hadykówka – Kasiczówka na długości
622mb, nawierzchnia tłuczniowa na drodze Jagodnik – Górka na długości 1.020mb. Ponadto zostało dowiezione 459
ton kruszywa łamanego na cząstkowy remont dróg gminnych.
Ogólna wartość robót wynosi 106.969 zł.

9. Remont masą bitumiczną drogi gminnej w Ostrowach Baranowskich
W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku 170mb na drodze w Ostrowach Baranowskich
od drogi powiatowej w kierunku przysiółka Poręby.
Ogólna wartość zadania wynosi 44.042 zł.

10. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Trzęsówce
W ramach tego zadania na odcinku o długości 764mb od Placu w kierunku Jagodnika została wykonana kanalizacja
deszczowa, zasypany rów przydrożny, ustawiony krawężnik drogowy oraz przygotowany teren pod ułożenie nawierzchni
z kostki brukowej.
Ogólna wartość robót wynosi 175.728 zł.

11. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Cmolasie
W ramach tego zadania zostałwykonany chodnik o szerokości 2m i długości 601mb od osiedla w Cmolasie w kierunku
Trzęsówki.
Ogólna wartość zadania wynosi 134.894 zł.

12.Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Cmolas
Wspólnie z Powiatem Kolbuszowskim zostały przebudowane następujące odcinki dróg powiatowych:
1. Droga powiatowa w Ostrowach Baranowskich o długości 4.250mb, na której została położona nowa nawierzchnia
asfaltowa.
Ogólna wartość robót 1.062.442 zł. Dofinansowanie z budżetu Wojewody 800.000 zł., z budżetu gminy Cmolas
140.000 zł. i budżetu Starostwa 122.442 zł.
2. Droga powiatowa Poręby Dymarskie – Mechowiec – odcinek o długości 582mb.
Ogólna wartość zadania 139.785 zł., która została sfinansowana w całości z budżetu gminy Cmolas.
3. Droga powiatowa KoczubajKosowy o długości 1652mb. Ogólna wartość robót 397.277 zł. Dofinansowanie z
budżetu gminy 100.000 zł., pozostała kwota to budżet Wojewody i Starostwa.

Opracował:
Jan Fryc

Cmolas, grudzień 2013r.



Cmolas
Konkurs recytatorski „Julian
Tuwim dzieciom”
W dniu 12 grudnia 2013 r. w Gmin
nej Bibliotece Publicznej w Cmola
sie, jako podsumowanie roku Juliana
Tuwima odbył się konkurs recytator
ski pt. „Julian Tuwim dzieciom”. Ogła
szając konkurs organizatorzy mieli na
celu, ukazanie piękna poezji Juliana
Tuwima najmłodszym czytelnikom
oraz rozwijanie zainteresowań poezją
dziecięcą i twórczościąwybitnego po
ety, rozwijanie zdolności recytator
skich u najmłodszych, uczenie
rywalizacji w przyjemnej atmosferze,
promocja osiągnięć uczniów i placó
wek oświatowych Gminy Cmolas.
Konkurs skierowany był do uczniów
klas I – III szkół podstawowych z te
renu gminy Cmolas. Warunkiem
uczestnictwa była indywidualna re
cytacja dowolnie wybranego utworu
Juliana Tuwima. Uczniowie biorący
udział w konkursie wykazali się du

żą znajomością twór
czości poety. Komisja
konkursowa w składzie:
Małgorzata Tetlak ,
Bożena StrzelecLoch,
Justyna Zuber oraz
Anna Chmielowiec
mając bardzo trudny
wybór , ponieważ
wszyscy uczestnicy
wykazali się dużą
zdolnością recytatorską
i aktorską, spośród 21
uczestników wyłoniła laureatów:
I miejsce Oliwia Urban z Zespołu
Szkółw Cmolasie
II miejsce Hubert Urban z Niepu
blicznej Szkoły Podstawowej w Ja
godniku
II miejsce Aleksandra Zielińska z Ze
społu Szkółw Cmolasie
III miejsce Gabriela Gońko z Zespo
łu Szkółw Trzęsówce
III miejsce Monika Partyka z Zespo
łu Szkółw Cmolasie

wyróżnienia :
Paulina Rzeszutek ze Szkoły Podsta
wowej w Ostrowach Tuszowskich
Norbert Sorbal ze Szkoły Podstawo
wej w Ostrowach Baranowskich
Karolina Kaczmarska  z Zespołu
Szkółw Trzęsówce
Patryk Zuba z Zespołu Szkółw Cmo
lasie
Kamil Guźda  z Niepublicznej Szko
ły Podstawowej w Jagodniku
Wszyscy uczestnicy w nagrodę otrzy
mali książki oraz pamiątkowe dyplomy.

Pożyczki na start
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w projekcie „Pożyczki na start”, który
realizowany jest w okresie od 01.04.2013 do 31.12.2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i
samozatrudnienia”.
Pożyczka przeznaczona jest dla osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.
 Z pożyczki może skorzystać osoba:
 która ukończyła 18 rok życia,
 zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego,
 zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego,
 nieposiadająca zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem

przystąpienia do Projektu.
Maksymalna wysokość pożyczki do 50 000 zł.
Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 60 miesięcy.
Możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy.
Preferencyjne oprocentowanie: 2% w stosunku rocznym.
Oferujemy pomoc w zakresie związanym z prowadzeniem własnej firmy poprzez odbycie bezpłatnych 30
godzinnych szkoleń oraz poprzez indywidualne spotkania prowadzone w formie doradztwa.
Dodatkowo zapewniamy: bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas szkoleń.
Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel gospodarczy. W szczególności na cele:
 inwestycyjne,
 obrotowe,
 inwestycyjnoobrotowe.

Biuro projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie

ul. Szopena 51, 35959 Rzeszów, pokój 120 (parter) Tel. 17 86 76 299
UWAGA: Wszystkie dokumenty należy wypełnićw wersji elektronicznej i dostarczyć osobiście do biuro

projektu. Potrzebne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej RARR
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/pozyczkinastart



Ostrowy Tuszowskie
Konkurs Śmieciosztuka
„Śmieć też może być pięk
ny”
W dniu 25 listopada 2013 r. w
Centrum Edukacji Ekologicznej w
Ostrowach Tuszowskich, w obec
ności Wójta Gminy Cmolas pana
Eugeniusza Galka, Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Cmolasie Danuty Zuby, nauczy
cieli i uczniów z poszczególnych
szkół, odbyło się podsumowanie
Konkursu Śmieciosztuka „Śmieć
też może być piękny”. Celem kon
kursu było: skierowanie uwagi
dzieci i młodzieży na korzyści wy
nikające z segregacji odpadów
oraz powtórne ich wykorzystanie,
poznanie surowców wtórnych, za
poznanie się z zagrożeniami wyni
kającymi z zaśmiecania
środowiska, umożliwienie
uczniom zaprezentowania swojego
talentu plastycznego, popularyza
cja segregacji odpadów.
Konkurs skierowany był do
uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów z terenu gminy Cmo
las. Zadaniem uczestników było
wykonanie dowolnej figury prze
strzennej z materiałów przezna
czonych do recyklingu. Uczniowie
biorący udział w konkursie wyka
zali się dużą pomysłowością . Do
wykonania swoich prac wykorzy
stali bardzo wiele materiałów m.in.
plastikowe i szklane butelki, na
krętki, tekturę, gazety, płyty CD,
folię, reklamówki wykonując z
nich np. krokodyla, owieczkę, ży
rafę, motyla, pszczołę, sowę, kwia
ty, roboty, pociąg, lalki. Komisja
konkursowa w składzie: Anna
Dręga, Franciszka Hałka i Anna
Chmielowiec wyłoniła spośród 37
uczestników laureatów w poszcze
gólnych kategoriach:

w kategorii wiekowej klasy IIII:
I miejsce Aleksandra Marut ze
Szkoły Podstawowej w Porębach
Dymarskich
II miejsce Kinga Dudek ze Szkoły
Podstawowej w Ostrowach Tu

szowskich
II miejsce Kamil Guźda z Niepu
blicznej Szkoły Podstawowej w
Jagodniku
III miejsce Paulina Rzeszutek ze
Szkoły Podstawowej w Ostrowach
Tuszowskich
III miejsce Mateusz Róg z Niepu
blicznej Szkoły Podstawowej w
Jagodniku

wyróżnienia :
Katarzyna Czachor ze Szkoły
Podstawowej w Ostrowach Tu
szowskich
Miłosz Kraczkowski ze Szkoły
Podstawowej w Ostrowach Bara
nowskich
Bartosz Magda z Zespołu Szkół w
Trzęsówce
Michał Mikoś ze Szkoły Podsta
wowej w Ostrowach Baranow
skich
Maria Rzeszutek ze Szkoły Pod
stawowej w Ostrowach Tuszow
skich
Oliwier Stobierski  z Niepublicz
nej Szkoły Podstawowej w Jagod
niku
Norbert Sorbal ze Szkoły Podsta
wowej w Ostrowach Baranow
skich

w kategorii klasy IVVI
I miejsce Klaudia Jaskot ze Szko
ły Podstawowej w Hadykówce
I miejsce Joanna Myszka ze
Szkoły Podstawowej w Cmolasie
II miejsce Dominika Halat ze

Szkoły Podstawowej w Porębach
Dymarskich
III miejsce Andżelika Mokrzycka
ze Szkoły Podstawowej w Hady
kówce
III miejsce Bartłomieja Babiarza
ze Szkoły Podstawowej w Ostro
wach Tuszowskich

wyróżnienia w tej kategorii otrzy
mali:
Oliwia Nowicka ze Szkoły Pod
stawowej w Ostrowach Tuszow
skich
Katarzyna Jamróz ze Szkoły
Podstawowej w Porębach Dymar
skich
Konrad Wroński z Zespołu Szkół
w Cmolasie

w kategorii gimnazjum:
I miejsce Ewelina Maziarz z Ze
społu Szkółw Cmolasie.
I miejsce Angelika Bańka z Ze
społu Szkółw Cmolasie
II miejsce Agata Serafin z Ze
społu Szkółw Cmolasie
III miejsce Elżbieta Kopeć z Ze
społu Szkółw Cmolasie

wyróżnienie w tej kategorii otrzy
mała:
Gabriela Maziarz z Zespołu Szkół
w Cmolasie
Laureaci otrzymali dyplomy i na
grody książkowe.



Poręby Dymarskie
„JAK TO DRZEWIEJ BYWA
ŁO…”
Przez cztery miesiące w Szkole Pod
stawowej w Porębach Dymarskich
realizowany był projekt pt. „JAK TO
DRZEWIEJ BYWAŁO szlakiem
ginących zawodów”, dzięki któremu
grupa 13 uczniów uczestniczyła w
wielu działaniach. Projekt finanso
wany był przez Fundację Banku Za
chodniego WBK. W czwartek 31
października 2013r. odbyło się uro
czyste podsumowanie projektu, po
łączone z otwarciem Izby Regionalnej.
Historia małych miejscowości czę
sto ulega zapomnieniu. By spuści
znę naszych przodków uchronić od
zapomnienia, w akcję gromadzenia
eksponatów włączyli się wszyscy
uczniowie, nauczyciele, pracownicy
szkoły, mieszkańcy naszej wioski, a
nawet okolicznych miejscowości.
Udało się zgromadzić ponad 130 eks
ponatów różnego rodzaju. Wszyst
kie związane są z życiem i dawną
kulturą Lasowiaków. Ułożono je te
matycznie, tworząc niepowtarzalny
klimat i efekt przypominający życie
ludzi w dawnej wsi.
To nieoceniona pomoc dydaktycz
na. Dla dzieci to prawdziwa lekcja
historii, a dla dorosłych miejsce wspo
mnień. Zapraszamy na spotkanie z
przeszłością. Nasza izba jest otwar
ta. Można ją zwiedzaćw godzinach
pracy szkoły po wcześniejszym
uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

Cmolas
Wycieczka do Mini ZOO w
Trzęsówce
23 października 2013 roku odbyła się
autokarowa wycieczka z Akademii
Przedszkolaka w Cmolasie do Świer
czówki i Mini Zoo.
Przedszkolaki wraz z paniami udały
się do Mini Zoo, aby dzieci mogły po
obserwować zwierzęta, które się tam
znajdują. Dzieci karmiły zwierzęta i
robiły z nimi pamiątkowe zdjęcia. Ko
rzystając z pięknej pogody wszyscy
wybrali się na spacer po lesie, aby ob
serwować zmieniającą się przyrodę.
Dzieci szukały darów jesieni, które
następnie zebrały i przywiozły do
przedszkola. Przedszkolakom udało

się nawet znaleźć kilka pod
grzybków, widzieli również
muchomory, które oczywi
ście ominęli z daleka. Po
spacerze wszyscy byli bar
dzo głodni, więc z apetytem
zjedli kiełbaski z ogniska,
które przygotował dla dzieci
Pan Marek Ślęzak, pracow
nik Stowarzyszenia Rozwoju
Gminy Cmolas, który go
ścinnie pełnił rolę kucharza.
Nie zabrakło równieżwspólnych gier
i zabaw na świeżym powietrzu.: "Sta
ry niedźwiedź”, "Dwa ognie”, ,,Be
rek” itp. Zabaw i śmiechu było co nie
miara.
Dla wszystkich przedszkolaków

ogromną atrakcją była podróż auto
busem, ponieważwiększość z dzieci
pierwszy raz jechała takim pojazdem.
Dzieci szczęśliwe i z uśmiechami na
twarzach wróciły do przedszkola.



Poręby Dymarskie
„Na sportowo – czyli bezpiecz
nie i zdrowo”
Od listopada 2013r. Szkoła Podsta
wowa we Porębach Dymarskich
rozpoczęła realizację projektu pt.
„Na sportowoczyli bezpiecznie i
zdrowo”. Grant na jego realizację
szkoła otrzymała z Fundacji PGNiG
im. Ignacego Łukasiewicza . To ko
lejny wygrany konkurs grantowy.
Autorką projektu jest Władysława
Stolarz.
Projekt skierowany jest do wszyst
kich uczniów szkoły. Ma on na ce
lu wspierać i promować sport z
uwzględnieniem rywalizacji spor

towej jako na
rzędzia
wychowawczego
dzieci oraz
wdrożyć
uczniów do ak
tywnego i zdro
wego spędzania
wolnego czasu.
Otrzymana do
tacja w wyso
kości 4 957 zł
zostanie prze
znaczona na
doposażenie
szkoły w sprzęt sportowy piłka
rzyki, szachy, zegary szachowe i
stół tenisowy oraz na przeprowa

dzenie rozgrywek sportowych i spo
tkanie ze znanym sportowcem z
naszego regionu.

Poręby Dymarskie
Nasze akcje charytatywne
Szkoła Podstawowa w Porębach Dy
marskich to mała społeczność szkol
na, ale wielka sercem. Jej uczniowie
są bardzo wrażliwi i z wielkim zapa
łem angażują się w akcje charytatyw
ne organizowane na terenie szkoły.
Inicjatorami działalności wolonta
ryjnej są organizacje działające w
szkole Szkolne Koło „Caritas”,
Szkolny Klub Wolontariusza, Samo
rząd Uczniowski które w tym roku
szkolnym przeprowadziły już kilka
akcji.
1. Zbiórka artykułów dla podopiecz
nych Podkarpackiego Hospicjum dla
Dzieci w Rzeszowie.
W związku ze zbliżającymi się mi
kołajkami rzeszowskie hospicjum
zwróciło się do nas z prośbą o po
moc w zorganizowaniu paczek dla
swoich podopiecznych i ich rodzeń
stwa. Szkolne Koło „Caritas” zorga
nizowało zbiórkę . Trwała ona dwa
tygodnie – od 18 do 29 listopada br.
Zbieraliśmy słodycze, zabawki, baj
ki, książeczki, kosmetyki dla dzieci
i młodzieży, ubranka, itp. W akcję
włączyli się uczniowie, a także na
uczyciele. Zebrane dary
2 grudnia przekazaliśmy do hospi
cjum.
2. Akcja „GÓRA GROSZA”.
To ogólnopolska akcja, w której
uczniowie z całej Polski zbierają drob
ne monety. Zebrane pieniądze zosta

ną przeznaczone na pomoc dla
najbardziej potrzebujących domów
dziecka. Nasza szkoła równieżwłą
czyła się w tę akcję. Zbiórkę zorga
nizował Samorząd Uczniowski w
dniach 25 listopada do 6 grudnia
2013r. W tym roku uzbieraliśmy ogó
łem 189,07 zł co daje 4,61 zł na jed
nego ucznia.
3. Akcja pisania listów i kartek świą
tecznych dla dzieci z „Marzycielskiej
poczty”.
To już kolejny rok, w którym pamię
tamy o dzieciakach z „Marzycielskiej
poczty”. Z wielkim zaangażowaniem
pracowaliśmy, by wykonać piękne
kartki świąteczne i napisać oryginal
ne życzenia. Uzbierało się tego tro
chę. Nasze kartki „pofruną” do Natalii
Stosik, Natalii Sidło, Mateusza Szo
staka i Kuby Ostasza. Mamy nadzie
ję, że sprawią one dzieciakom radość,
a miłe słowa do
dadzą im otuchy
i siły do walki z
chorobami.
4. „Adopcja na
odległość”.
We wrześniu
przeprowadzili
śmy w szkole
zbiórkę pieniędzy
na opłacenie ca
łorocznej nauki w
szkole dla małej
Marysi z Buka
my w Kongo.

Zebrane pieniądze (400 zł) zostały
przekazane do o. Pacyfika Edwarda
Czachora, który opiekuje się „naszą
Marysią.”

To tylko niektóre nasze działania. Mi
mo, że nasi uczniowie są jeszcze ma
li, swoimi działaniami pokazują, że
ich serduszka sąwielkie, że potrafią
zrobić coś dobrego bezinteresownie,
z czystej potrzeby serca. Zachęcamy
wszystkich do niesienia pomocy in
nym. Przyniesie to nam satysfakcję,
że daliśmy komuś odrobinę szczę
ścia. Pamiętajmy, że my też może
my kiedyś potrzebować pomocy.
Dlatego nie narzekajmy, że świat jest
zły, tylko dołączmy do dobrych lu
dzi, którzy go ulepszają, a przynaj
mniej starają się go poprawić… .



Cmolas
W dniu 26 listopada w Szkole
Podstawowej w Cmolasie odbyła
się dyskoteka andrzejkowa. Orga
nizatorem przedsięwzięcia był Sa
morząd Uczniowski wraz z
opiekunami: P. Edytą Urban i P.
Iloną Puzio.
W centrum zainteresowania była
Jaskinia Wróżb. Przy tajemniczych
straganach stały przepiękne cyga
neczki i magiczne wróżki, u któ
rych można było zakupić różne
ciekawe losy i ,,zajrzeć ‘’ w oczy
swojej przyszłości.
Świetną , skoczną muzykę odtwa
rzał P. Bogdan Barnaś, a następnie
uczniowie z kl. VIa i VIb. Dziew
czyny z grupy tanecznej P. Edyty
Urban zachęcały uczniów do tań
ca, pokazując nowe kroki do ukła
du, który ćwiczą na zajęciach.
Wszyscy bawili sięwyśmienicie!

Tegoroczne andrzejki były nie
zwykłe. Dzięki atrakcjom, jakie
przygotował Samorząd Uczniow
ski, wszyscy uczniowie z kl. IVVI

w cudownych nastrojach powrócili
do domu.

Samorząd Uczniowski
SP Cmolas

Cmolas
Pasowanie w Akademii Przed
szkolaka w Cmolasie
Zakończył się okres adaptacji dzie
ci do warunków przedszkolnych i
nadszedł czas, by oficjalnie przyjąć
je do grona przedszkolaków. W
związku z tym, w dniu 30 paździer
nika 2013 r. w punkcie przedszkol
nym Akademia Przedszkolaka w
Cmolasie odbyła się uroczystość "Pa
sowania na Przedszkolaka”. Na uro
czystość tłumnie przybyli rodzice i
rodzeństwo przedszkolaków, a tak
że zaproszeni goście: Wójt Gminy
Cmolas Pan Eugeniusz Galek oraz
Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwo
ju Gminy Cmolas Pani Halina Roz
musKosiorowska. Było to szczególne
wydarzenie dla dzieci, które we wrze
śniu przekroczyły próg przedszkola,
oraz po raz pierwszy wystąpiły pu
blicznie przed tak licznąwidownią.
Dzieci specjalnie na ten dzień przy
gotowały piękny program artystycz
ny o tematyce jesiennej, podczas
którego recytowały wiersze, tańczy
ły i śpiewały piosenki. Mali aktorzy
pięknie wyglądali w strojach przy
gotowanych specjalnie na tą okazję
i z dumą prezentowali swoje umie
jętności. Ich wysiłek został nagro

dzony gromkimi brawami i
serdecznymi uśmiechami publiczno
ści. Po przedstawieniu dzieci złoży
ły przysięgę przedszkolaka. Obiecały:
zgodnie się bawić w przedszkolu,
przychodzić każdego dnia z uśmie
chem, słuchać swoje panie, zjadać
pięknie posiłki oraz być dzielnymi
przedszkolakami. Następnie, Wójt
Gminy Cmolas Pan Eugeniusz Ga
lek za pomocą zaczarowanego ołów
ka uroczyście pasował każde dziecko
na przedszkolaka, wypowiadając sło
wa ,,Pasuję Cię na Przedszkolaka”,
a także gratulując każdemu dziecku

z osobna. Na pamiątkę tego ważne
go wydarzenia dzieci otrzymały dy
plomy oraz drobny upominek na
dobry początek wspólnych lat edu
kacji przedszkolnej. Również Pan
Wójt miał dla dzieci niespodziankę
i obdarował je cukierkami. Po czę
ści oficjalnej dzieci i rodzice udali
się na słodki poczęstunek. Był czas
na zdjęcia i miłe rozmowy. Dzień ten
na długo pozostanie w pamięci za
równo przedszkolaków jak i ich ro
dziców.



Cmolas
W Zespole Szkół – Szkole Podstawo
wej im. prof. Jana Czekanowskiego
w Cmolasie od listopada 2013r. roz
poczęła się realizacja projektu „Szko
ła na 6 w SP w Cmolasie”
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Priorytet IX, Działanie
9.1 Wyrównywanie szans edukacyj
nych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów
o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych.
Dzięki staraniom dyrektora p. Józefa
Babiarza została pozyskana kwota do
finansowania ponad 110 tyś. zł, głów
nie na dodatkowe zajęcia dla uczniów.
Projekt, jak już sama nazwa wskazu
je skierowany do uczniów klas IV –VI
Szkoły Podstawowej im. prof. Jana
Czekanowskiego Cmolasie realizo
wany jest w okresie od listopada 2013
do czerwca 2014 roku i zakłada ob
jęcie bezpośrednim wsparciem 71
osób, w tym 35 uczennic i 36 uczniów.
Celem głównym jest podniesienie ja
kości kształcenia i oferty edukacyjnej
dla uczniów poprzez realizację zajęć
edukacyjnych.

Cele szczegółowe projektu:
rozwój zainteresowań i wiedzy po
przez realizację zajęćw kołach zain
teresowań;
poprawa wiedzy i umiejętności po
przez zajęcia dydaktyczno – wyrów
nawcze;
wzrost zdolności do funkcjonowania
w środowisku szkolnym dzięki po
szerzeniu oferty psychologiczno – pe
dagogicznej;
wzrost wykorzystania narzędzi ICT.

Zakres realizacji projektu obejmuje:
wdrożenie edukacyjnej platformy e
learningowej dla uczniów,
blok dodatkowych zajęć pozalekcyj
nych: koła zainteresowań z języka an
gielskiego, informatyki, przyrody,
historii i społeczeństwa, matematyki
i języka polskiego,
blok dodatkowych zajęć dydaktycz
no – wyrównawczych: z języka an
gielskiego, matematyki, języka
polskiego, przyrody, historii i społe
czeństwa  wszystkie w formie zajęć
stacjonarnych i elearningowych.
dodatkowo prowadzone są zajęcia dla
uczniów z dysgrafią, zajęcia socjote
rapeutyczne oraz korekcyjno– kom
pensacyjne.
Wszystkie zajęcia realizowane w ra
mach projektu są bezpłatne i odby
wać się będą do czerwca 2014r.
Oferowane w ramach projektu zaję

cia są szansą na lepszy start dla
uczniów naszej szkoły. Mają za zada
nie przede wszystkim rozwijać ich
liczne talenty, przygotowaćmłodzież
do jak najlepszego zdania sprawdzia
nu po klasie VI oraz umożliwienie
uczniom osiągnięcia lepszych wyni
ków w nauce. Poprzez organizowa
nie zajęć metodami aktywizującymi
z wykorzystaniem technik multime
dialnych uczestnicy projektu mogą
doskonalić umiejętności kluczowe z
różnych dziedzin. Dzięki wdrożeniu
platformy elearningowej wzrośnie
wykorzystanie przez uczniów narzę
dzi ICT na zajęciach.
Dzięki wsparciu finansowemu zaku
piono również pomoce naukowe: m.in
tablica interaktywna, projektor oraz
wiele pomocy do zajęć dydaktycznych.

Koordynator projektu

Cmolas
Warsztaty malarskie
W piątkowy wieczór 22 listopada
2013r. w Samorządowym Ośrodku
Kultury w Cmolasie odbyły się
warsztaty malarskie, które poprowa
dziła Pani Anna Kupczyk. Uczest
niczkami warsztatów były Panie z
grupy Art Passion działające przy
SOK w Cmolasie oraz inni zaintere
sowani. Tematem przewodnim
warsztatów była martwa natura.
Pierwszym etapem tworzenia obra
zów było zakomponowanie, wyka
drowanie i zrobienie szkicu
wstępnego. Drugi etap polegał na od
szukaniu barw, światłocieni i walo
ru. W martwej naturze, którą
malowały uczestniczki warsztatów
znalazły się m.in. takie elementy jak:

draperia, szkło, ceramika, koszyk wi
klinowy, jabłka i orzechy. W atmos
ferze prawdziwej sztuki powstawały

piękne obrazy, które być może obej
rzymy na najbliższej wystawie do
robku artystycznego grupy.



Cmolas
Jubileusz 10lecia Zespółu
Ludowego „Cmolasianie” i
premiera filmu pt.”Wesele
Cmolaskie”
W niedzielne popołudnie 6 paździer
nika 2013 roku w Cmolasie odbyła
się uroczystość 10lecia działalno
ści artystycznej Zespołu Ludowego
„Cmolasianie”. Uroczystości roz
poczęły się Mszą św. w Sanktuarium
Przemienienia Pańskiego w Cmo
lasie, odprawioną w intencji człon
ków zespołu. Następnie wszyscy
uczestnicy przeszli do Samorządo
wego Ośrodka Kultury w Cmola
sie, gdzie z okazji Jubileuszu odbyła
się niezwykle wyjątkowa, pełna nie
powtarzalnej atmosfery uroczystość.
Wyjątkowość tego wydarzenia do
cenili goście, którzy przybyli w oso
bach: Pan Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP, Pan Józef Kar
dyś Starosta Kolbuszowski, Pan Eu
geniusz Galek Wójt Gminy Cmolas,
Pani Elżbieta Wróbel Wójt Gminy
Niwiska, Ks. Michał Bator – Pro
boszcz Parafii p.w. Przemienienia
Pańskiego w Cmolasie, Pan Lesław
Budzisz, Zca Wójta Gminy Cmo
las, Pan Krzysztof Sochacki Radny
Powiatu Kolbuszowskiego, Radni
Gminy Cmolas: Pan Wiesław Ko
siorowski, Pan Zbigniew Lubera,
Pani Krystyna Łakomy, Pani Lidia
Pietras, Pan Janusz Urban, Pan Ry
szard Warzocha, Pan Marian Zieliń
ski. Na uroczysty Jubileusz przybyli
również: Pan Jerzy Dynia, dzienni
karz TVP Rzeszów, znany z progra
mu „ Spotkanie z folklorem”, reżyser
m.in. filmu pt. „ Wesele Cmolaskie”,
Pani Małgorzata Tetlak Dyrektor
GOKiB w Niwiskach oraz Jan Skow
roński – Przewodniczący WZKR.
Swoją obecnością zaszczycili także
Dyrektorzy Szkół z Gminy Cmolas:
Pani Justyna Augustyn  Dyrektor
ZS w Hadykówce, Pani Elżbieta
Dziedzic  Dyrektor SP w Ostro
wach Tuszowskich., Pani Halina
Mokrzycka  Dyrektor SP w Porę
bach Dymarskich, Pani Małgorzat
Styga  Dyrektor SP Ostrowy Bara
nowskie, Pan Krzysztof Wrona 

Dyrektor ZS w Trzęsówce. Spośród
gości zaproszonych obecne były tak
że Pani Danuta Zuba – Dyrektor
GBP w Cmolasie, Pani Iwona Soda
– Dyrektor OWiR w Cmolasie, Pa
ni Józefa Mokrzycka  Prezes
GS„SCh” w Cmolasie, Pani Elżbie
ta Czachor, Kierownik Zespołu Lu
dowego „Górniacy”, Przedstawicielki
KGW w Ostrowach Baranowskich
– Panie Maria Kraczkowska, Zofia
Szczur oraz Zofia Ziętek.
Nie zabrakło w tym dniu również
byłych Członków Zespołu, a co naj
ważniejsze cały Zespół był w kom
plecie. Aktualnymi Członkami
Zespołu: Pani Joanna Baracz, Jó
zefa Chmielowiec, Helena Dziuba,
Maria Gul, Teresa Jadach, Bronisła
wa Kosiorowska, Krystyna Łago
da, Krystyna Szczepanek, Maria
Wilk, oraz Panowie w osobach: Pan
Władysław Dziuba, Leonard Fryc,
Władysław Halat, Krzysztof Mar
szałek, Julian Wilk, i Karol Ziętek.
Od samego początku kierownikiem
Zespołu jest Pani Maria Rzeszutek,
instruktorem muzycznym obecnie
jest Pan Jarosław Mazur. Zespół Lu
dowy „Cmolasianie” powstał w 2002
roku na zebraniu Koła Gospodyń
Wiejskich w Cmolasie. Głównymi
inicjatorkami powstania zespołu by
ły panie: Maria Rzeszutek, Danuta
Zuba oraz Kazimiera Zagroba. Ce
lem utworzenia zespołu było odtwo
rzenie dawnych zwyczajów i
obrzędów, jakie niegdyś towarzy

szyły mieszkańcom Cmolasu. Tuż
po założeniu zespołu, jego założy
cielki opracowały scenariusz do
przedstawienia pt. „Wesele Cmola
skie”, które jeszcze w tym samym
roku zostało zaprezentowane pod
czas uroczystych obchodów Dnia
Matki w tutejszym Publicznym Gim
nazjum. Tradycyjne stroje, charak
terystyczne dla dawnych
mieszkańców regionu zakupił Urząd
Gminy w Cmolasie.
Okres działalności artystycznej Ze
społu był bardzo bogaty w wyda
rzenia związane z kultywowaniem
kultury własnego regionu. Już od
samego początku Zespół działał
prężnie, opracowując coraz to no
we scenariusze widowisk obrzędo
wych, przygotowując bogaty
repertuar muzyczny, początkowo
przy akompaniamencie znanego
skrzypka Pana Władysława Pogo
dy, a później nie mniej znanego
akordeonisty Pana Jarosława Ma
zura. Owocami lat wytężonej pra
cy są pieśni oraz przedstawienia
obrzędowe związane z tradycją ob
chodzenia: Świąt Wielkanocnych,
Chrzcin, Wesela, Andrzejek oraz
Świąt Bożego Narodzenia. Poszu
kiwania, opracowania i odtworze
nia oryginalnych pieśni i
tradycyjnych zwyczajów, znalazły
wyraz w prezentacjach wykonywa
nych przez Zespół Ludowy „Cmo
lasianie”. Przygotowania Zespołu
do udziału w konkursach oraz róż



norodnych imprezach kulturalnych
zaowocował bardzo bogatym reper
tuarem, na który składają się: kolę
dy, przyśpiewki ludowe i piosenki
biesiadne. W swoim repertuarze Ze
spół ma także widowiska obrzędo
we "Jasełka", "Chrzciny", "Zoloty",
"Śniadanie Wielkanocne", "Wieczór
Andrzejkowy", a także "Wesele
Cmolaskie", które po latach Zespół
postanowił odtworzyć na planie fil
mowym. Artystycznych inspiracji
nie brakowało Zespołowi przygo
towując okolicznościowe wy
stępy, nierzadko przepełnione
humorem, wśród których zna
lazły się skecze: "Skecz unij
ny", "Wiejska kobieta",
"Robol", "Aerobik", "Rachu
nek sumienia", czy "Sanato
rium".
Okres dziesięcioletniej dzia
łalności, to także liczne na
grody i wyróżnienia, wśród
których warto wymienić:
 3 października 2004r. „La
sowiackie Zimioki” „Święto
kapusty ziemniaczanej”, w
Kolbuszowej Górnej. Zespół
zaprezentował widowisko
pt.”Zoloty”, za co otrzymał
wyróżnienie. W tym dniu
przyznano także Zespołowi
nagrodę publiczności za po
trawy, jakimi zespół częstował
uczestników imprezy.
 21 stycznia 2007r. XVII
Wojewódzki Przegląd Teatrów
Jasełkowych w Głogowie Młp.
Zespół otrzymał Nagrodę za pod
trzymywanie tradycji i gwary ludo
wej.
 16 marca 2008 r. Jarmark Wielka
nocny w Kolbuszowej Górnej. Ze
spół otrzymał Nagrodę.
 1920 kwietnia 2008r. XX Woje
wódzki Konkurs „Ludowe Obrzę
dy i Zwyczaje” w Giedlarowej
(gm.Leżajsk). Wśród 21 zespołów
wystąpili także „Cmolasianie”, któ
rzy zaprezentowali widowisko ob
rzędowe „Wesele Cmolaskie”
otrzymując wyróżnienie.
 2009r. I Festiwal Mowy Lasowiac
kiej w SOK w Cmolasie. Nagroda
za zajęcie II miejsca.

 03 stycznia 2010r. Przeglądzie Wi
dowisk Kolędniczych ”Ida idą ko
lędnicy” w MDK w Kolbuszowej.
Nagroda.
 19 grudnia 2010r. II Festiwal Mo
wy Lasowiackiej w SOK w Cmo
lasie. Nagroda za zajęcie II miejsca.
 06 stycznia 2011r. Przegląd Wido
wisk Kolędniczych „W Święto Ob
jawienia Pańskiego”. Wyróżnienie.
 09 kwietnia 2011r. XXIII w Wo
jewódzki Konkurs „Ludowe obrzę
dy i zwyczaje” w Wierzawicach.

Wyróżnienie dla Zespołu Ludowe
go „Cmolasianie”.
 18 grudnia 2011r. III Festiwalu
Mowy Lasowiackiej w SOK w Cmo
lasie. Dyplom za zdobycie I miej
sca.
 20 stycznia 2012r. Przegląd Wido
wisk Kolędniczych „W Święto Ob
jawienia Pańskiego”. Nagroda za
zajęcie II miejsca w Konkursie „Ko
lęda patriotyczna z czasu walki o
niepodległość”, Nagroda III mce w
Przeglądzie Widowisk im. Józefa
Buczka  Patriotycznie i Ludowo.
 22 stycznia 2012r. XXII Woje
wódzki Przegląd Teatrów Jasełko
wych w MGDK w Głogowie Młp.

2012. Nagroda II mce.
 21 kwietnia 2012r. XXIV Woje
wódzki Konkurs „Ludowe Obrzę
dy i Zwyczaje” w GOK Filia w
Wierzawicach. Wyróżnienie I stopnia.
 20 maja 2012r. Przegląd Kapel, In
strumentalistów i Śpiewaków Lu
dowych „Pogórzańska nuta” w
MOK w Dynowie Nagroda III miej
sce.
 14 października 2012r. Konkurs
Muzyki Etnicznej „Na lasowiacką
nutę” podczas lokalnych targów tu

rystyki: „Szlakami Lasowia
ków” organizowanym przez
Stowarzyszenie LGD „Siedli
sko” w Kolbuszowej
 2012r. IV Festiwal Mowy
Lasowiackiej w SOK w Cmo
lasie. Nagroda za zajęcie I m
ca.
 kwiecień 2013r. XXV Wo
jewódzki Konkurs "Ludowe
Obrzędy i Zwyczaje" Gedla
rowa. Wyróżnienie.
 22 września 2013r. III Gło
gowski Przegląd Kapel i Śpie
waków Ludowych w ramach
projektu Wykopki 2013 w Za
bajce.

Po krótkim przedstawieniu
historii działalności Zespołu,
Cmolasianie przyjmowali za
służone gratulacje, życzenia,
kwiaty i serdeczne podzięko
wania za piękną i twórczą
działalność artystyczną i spo
łeczną na przestrzeni 10 lat.
Rzeźby z gliny, którymi zosta

li obdarowani najbardziej zasłuże
ni członkowie: P. Maria Rzeszutek,
P. Maria Gul i P. Karol Ziętek wy
konała artystka ludowa Pani Wła
dysława Prucnal z Medyni
Głogowskiej. Ponadto zostały od
czytane listy gratulacyjne gości, któ
rzy z różnych powodów nie mogli
uczestniczyć w Jubileuszu.
Niedzielne spotkanie było także oka
zją do obejrzenia po raz pierwszy
filmu pt.„Wesele Cmolaskie”, któ
ry Zespół nagrał w październiku
ubiegłego roku. W filmie można
było zobaczyć dawne obrzędy we
selne takie jak: wykupywanie pan
ny młodej, błogosławieństwo,
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Sukcesy cmolaskich gimna
zjalistów
W Zespole Szkół w Cmolasie nie
brakuje uczniów zdolnych. Swoimi
wspaniałymi wynikami w konkur
sach, olimpiadach przedmiotowych
i zawodach sportowych przyczynia
ją się do promocji szkoły w powie
cie, województwie i kraju. To
najlepszy dowód na to, że nie boją
się trudów i ciężkiej pracy, pragną
rozwijać swe zdolności i pogłębiać
wiedzę.

W zdrowym ciele, zdrowy
duch  przegląd osiągnięć uczniów
rozpoczniemy zatem od sportu. Re
welacyjnie rozpoczęła się dla cmo
laskich gimnazjalistów powiatowa
inauguracja sportowa roku szkolne
go 2013/2014. Po sukcesach indy
widualnych lekkoatletów, którzy
zakwalifikowali się do zawodów ran
gi wojewódzkiej, osiągając bardzo
dobre wyniki (Bąba Sylwia, Serafin
Agnieszka, Dawid Namczyk, Sera
fin Sabina, Gacek Jakub, Kosiorow
ska Karolina, Wodczyc Edyta, Pmyryt
Agata, Serafin Agnieszka) przyszedł
czas na Indywidualne Biegi Przeła
jowe. Do finału wojewódzkiego za
kwalifikowali się: Sylwia Bąba,
Agnieszka Serafin, Kacper Wilk i
Mateusz Rząsa.

Kolejny start uczniów w za
wodach sportowych rangi powiato
wej także obfitował
w sukcesy. Tym razem w Sztafeto
wych Biegach Przełajowych repre
zentacja dziewcząt
i chłopców zajęła miejsca na podium.
Sztafeta dziewcząt w składzie: Syl

wia Bąba, Agnieszka Serafin, Edyta
Wodczyc, Paulina Zielińska, Agata
Pyryt oraz Mariola Majewska upla
sowała się na I miejscu. Chłopcy, bie
gnąc w składzie: Mateusz Rząsa,
Rafał Popielarz, Daniel Guźda, Ka
rol Lubera, Tomasz Ryszkiewicz i
Kacper Wilk zajęli III miejsce.

W tegorocznych Mistrzo
stwach Powiatu Kolbuszowskiego
w Szachach Drużynowych szkołę
reprezentowali: Starzec Patrycja, Cza
chor Adrian, Wójcicki Kacper, Wilk
Kacper, zajmując II miejsce, a wy
nik, który uzyskali pozwolił zakwa
lifikować się im do zawodów
rejonowych. W klasyfikacji indywi
dualnej tej dyscypliny I miejsce za
jęła Starzec Patrycja a III
miejsce Wójcicki Krystian. Nieste
ty, w zawodach szczebla rejonowe
go zajęliśmy III miejsce, przegrywając
tylko dwoma punktami awans do fi
nału wojewódzkiego.

Końcem października odby
ła się Powiatowa Gimnazjada w Uni
hokeju. Dziewczyny
w meczu finałowym, po wspaniałym
uderzeniu Agnieszki Serafin, zajęły
I miejsce, kwalifikując się do półfi
nałów wojewódzkich. Nieco mniej
szczęścia mieli chłopcy, którzy zaję
li III miejsce
i nie uzyskali kwalifikacji do półfi
nałów wojewódzkich.

To nie koniec sukcesów
cmolaskich uczniów. Anita Róg, Ga
briela Chrząstek i Gabriela Wit wzię
ły udział w Ogólnopolskim Konkursie
Poetyckim „Nadchodzące pokole
nie”. Uznanie
w oczach jurorów znalazł utwór Ga
brieli Wit, który otrzymałwyróżnie

nie. Gratulujemy autorce
i zachęcamy do dalszej twórczości.

Pierwszy etap konkursów
przedmiotowych już za nami. Dumą
napawa nas fakt, iż Barbara Stec,
Piotr Stec i Krystian Słowik zakwa
lifikowali się do drugiego etapu – re
jonowego, Barbara z fizyki, Piotrek
i Krystian z informatyki.

Natomiast Kacper Szkodziń
ski zajął I miejsce w VIII Powiato
wym Konkursie Wiedzy
o Ochronie Przyrody. Pozostałym
uczestnikom: Gabrieli Wit i Rado
sławowi Maciągowi zabrakło nie
wiele punktów do podium.

Miło nam również podzielić
się informacją, że na XII Powiato
wym Festiwalu Piosenki Obcoję
zycznej w Widełce nasi uczniowie
osiągnęli wspaniałe sukcesy. Wietrz
na aura okazała się najlepsza dla Ka
roliny Serafin, która piosenką „Ma
philosophie” zdobyła Grand Pirix.
Wysokie III miejsce zajęła Agniesz
ka Serafin. Debiutujący na scenie ze
spół „Plus Pięć” w składzie: Natalia
Urban, Edyta Maciąg, Izabela Ko
siorowska i Seweryn Kosiorowski
również zdobył III miejsce w kate
gorii zespołów. Wszyscy uczestnicy
wspaniale się bawili i przywieźli wie
le cennych doświadczeń i pomysłów
do dalszej pracy.

Zdolności i talenty młodych
ludzi są radością i chlubą rodziców,
nauczycieli
i wychowawców. Młodzież wykaza
ła się ogromnym zaangażowaniem i
wiedzą, za co serdecznie im dzięku
jemy.

nauczyciele z ZS Cmolas

przemarsz orszaku weselnego z mar
szałkiem i rózgą, witanie chlebem i
solą, zaczepiny, krojenie kołacza.
Obrzędom tym towarzyszyła bie
siada, tradycyjne śpiewy, tańce, a
także tradycyjna muzyka. Wszyst
ko to w przepięknej scenerii Skan
senu w Kolbuszowej. Autorem
scenariusza jest Pani Maria Rzeszu
tek, kierownikiem muzycznym Pan
Jarosław Mazur, a reżyserem całe

go przedsięwzięcia Pan Jerzy Dy
nia. W przyjemnej atmosferze
niedzielnego popołudnia goście obej
rzeli film pt. „Wesele Cmolaskie”.
Po filmie rozbrzmiały się gromkie
brawa i tak zakończyła się artystycz
na i oficjalna część uroczystości.
Później nastała biesiada weselna
przy suto zastawionych stołach przy
gotowanych przez Panie z KGW w
Cmolasie oraz Zespół Ludowy

„Cmolasianie”. Biesiadzie towarzy
szyła muzyka Zespołu Kocirba w
składzie: Teresa Potańska, Dorota
Jamróz i Jarosław Mazur. Klimat
jubileuszowego spotkania pełen był
wielkiej serdeczności i gościnności
z ludowymi przyśpiewkami, rozmo
wami, wspomnieniami i wspaniałą
wspólną zabawą.



Ostrowy Baranowskie
SPOTKANIE Z MIKOŁA
JEM
Panie z KGW " Lesianki " z
Ostrów Baranowskich, zaprosiły
dobrodzieja "Mikołaja" na spotka
nie z dziećmi. Przybyło około 50
dzieci wraz z opiekunami .
Czas oczekiwania na dostojnego
gościa, wypełniła zabawa i tańce
przy muzyce, które prowadziła Pa
ni Wiesia D. Panie z KGW przy
gotowały dzieciom poczęstunek;
wyborne kanapki, ciasto i gorącą
herbatę.
Mikołaj z pełnym workiem pre
zentów przyjechał do Ostrów Ba
ranowskich w sobotę wieczorem 
7 grudnia 2013 r. Nie przybył sam,
miał pomocników w osobach Pa
na Wójta Gminy, anioła i diabła z
widłami. Widły nie były jednak
potrzebne, bo wszystkie przybyłe
dzieci były bardzo grzeczne.
Dzieci serdecznie powitały gościa
z dalekiej Laponii i zaprosiły go
do wspólnej zabawy. Mikołaj nie

odmówił dzieciom i znalazł jesz
cze siły na wspólną zabawę i ta
niec, po czym przystąpił do
rozdawania paczek ze słodyczami.
Wszystkie dzieci zostały obdaro
wane prezentami, a Mikołaj zado
wolony ze spotkania, obiecał, że za
rok ponownie przyjedzie do
Ostrów Baranowskich na spotka

nie z dziećmi. Członkinie KGW
Lesianki, serdecznie dziękują Pa
nu Wójtowi oraz Komisji Rozwią
zywania Problemów
Alkoholowych w Urzędzie Gminy
Cmolas, za pomoc w przygotowa
niu paczek dla dzieci.

S.Rożniał
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Mistrzostwa Gminy Cmolas w pływaniu
W dniu 25.10.2013 r. (piątek) odbyły się XIV Mistrzo
stwa Gminy Cmolas w pływaniu.
Poniżej umieszczamy listę zwycięzców oraz uzyska
ne przez nich czasy :
I. 25 m stylem dowolnym dziewcząt klasa I i II :
1.Roksana Gul SP Cmolas 0,26,97
2.Inga Tworz SP Cmolas 0,36,78
3.Oliwia Urban SP Cmolas 0,37,03

II. 25 m stylem dowolnym chłopców klasa I i II :
1. Michał Szostak SP Jagodnik 0,25,66
2. Szczepan Wójcik SP Cmolas 0,28,63
3. Radosław Flejszar SP Cmolas 0,42,92

III. 25 m stylem dowolnym dziewcząt klasa III i IV :
1. Regina Gul SP Cmolas 0,20,10
2. Magdalena Świst SP Cmolas 0,25,44
3. Kamila Piechota SP Cmolas 0,26,81

IV. 25 m stylem dowolnym chłopców Klasa III i IV :
1. Jakub Pietrusiak SP Ostrowy Tusz. 0,21,56
2. Mateusz Nowicki SP Ostrowy Tusz. 0,23,40
3. Michał Lubera SP Cmolas 0,23,65

V. 50 m stylem dowolnym dziewcząt klasa V VI:
1. Agata Serafin SP Cmolas 0,50,72
2. Anna Chmielowiec SP Cmolas 0,51,72
3. Klaudia Zielińska SP Cmolas 0,51,97

VI. 50 m stylem dowolnym chłopców klasa V i VI:
1. Adrian Gul SP Cmolas 0,39,00
2. Michał Piekarczyk SP Hadykówka 0,40,90
3. Jakub Mokrzycki SP Cmolas 0,45,00

VII. 50 m stylem dowolnym dziewcząt klas gimna
zjalnych:
1. Karolina Zielińska Gim. Cmolas 0,38,66
2. Barbara Stec Gim. Cmolas 0,39,88
3. Karkut Zuzanna Gim. Cmolas 0,41,32

VIII. 50 m stylem dowolnym chłopców klas gimna
zjalnych:
1. Hubert Tyrpin Gim. Cmolas 0,30,62
2. Kacper Wilk Gim. Cmolas 0,31,34
3. Karol Lubera Gim. Cmolas 0,31,78

IX. 50 m stylem grzbietowym chłopców klasa V i VI :
1. Regina Gul SP Cmolas 0,46,97
2. Oliwia Nowicka SP Ostrowy Tusz. 0,48,62
3. Anna Chmielowiec SP Cmolas 0,53,69

X. 50 m stylem grzbietowym chłopców klasa V i VI:
1. Adrian Gul SP Cmolas 0,48,82
2. Hubert Wilk SP Cmolas 0,50,78
3. Jakub Płaza SP Cmolas 0,52,25

XI. 50 m stylem grzbietowym dziewcząt klas gimna
zjalnych:
1. Karolina Zielińska Gim. Cmolas 0,45,88
2. Natalia Urban Gim. Cmolas 0,46,12
3. Barbara Stec Gim. Cmolas 0,46,93

XII. 50 m stylem grzbietowym chłopców klas gimna
zjalnych:
1. Kacper Wilk Gim. Cmolas 0,39,29
2. Piotr Stec Gim. Cmolas 0,40,94
3. Karol Lubera Gim. Cmolas 0,42,37

XIII. Sztafeta 6 x 25 m stylem do
wolnym szkół podstawowych:
1. SP CMOLAS 2,04,82
2. SP OSTROWY TUSZOWSKIE
2,33,15
3. SP HADYKÓWKA 2,36,15

XIV. 14. Sztafeta 6 x 50 m stylem
dowolnym szkół gimnazjalnych:
1. GIMNAZJUM CMOLAS 1,42,13
2. GIMNAZJUM TRZĘSÓWKA
2,12,62.

Zwycięzcy otrzymali nagrody, me
dale oraz pamiątkowe dyplomy.
Serdecznie gratulujemy
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Nowe skecze Ani Mru – Mru
w Cmolasie!
Za nami najśmieszniejszy wieczór
roku w Cmolasie – spotkanie z lu
belskim kabaretem Ani MruMru.
28 listopada br. niemal pół tysiąca
widzów podziwiało występ jednej
z najlepszych grup kabaretowych
w Polsce, na Hali widowiskowo –
sportowej w Cmolasie. Marcin
Wójcik, Michał Wójcik i Walde
mar Wilkołek zaprezentowali swój
nowy program artystyczny. Występ
odbył się dzięki współpracy dwóch
instytucji: Samorządowego Ośrod
ka Kultury w Cmolasie i Ośrodka
Wypoczynku i Rekreacji w Cmo
lasie.
O tym, że spektakl się podobał,
świadczyły salwy śmiechu i grom
kie brawa, które zebrali artyści. Po
dwóch godzinach bezustannego
śmiechu mało kto miał energię na
jakąkolwiek rozmowę czy pierw
sze komentarze. Pewne jest, że ta
kie skecze jak „Świat bez
Facebooka”, „Wieczór kawaler

ski”, „Walka bokserska” czy „Spo
tkanie Polaka, Ruska i Niemca”
rozbawiły publiczność do łez. Za
najlepszy fragment występu wielu
uznało jazdę konną w wykonaniu
Michała Wójcika. Artysta popisał
się niesamowitą grą aktorską,
a skecz na długo pozostanie w pa
mięci widzów zgromadzonych
w Cmolasie. Takiego widoku się
nie zapomina. Ponadto warto pod

kreślić, że Ani MruMru nie boi się
kontaktu z publicznością, zapra
szając na scenę także widzów, jak
miało to miejsce chociażby w ske
czu „Sesja zdjęciowa”.
Po występie artyści znaleźli czas,
żeby podpisywać autografy i po
zować do zdjęć z fanami.




