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Przy Wielkanocnym Stole

Jak co roku, liczni mieszkańcy gmi
ny Cmolas i okolic spotkali się w Sa
morządowym Ośrodku Kultury
w Cmolasie, by przed obchodami
Świąt Wielkanocnych, znaleźć in
spiracje na przygotowanie uroczy
stych spotkań rodzinnych „Przy
Wielkanocnym Stole”
Prezentowane 6 kwietnia b.r. ozdo
by wielkanocne oraz inne wyroby
rękodzielnicze, można było nie tyl
ko podziwiać, ale również zakupić
u następujących wystawców:
Krzysztofa Magdy z Ostrów Bara
nowskich (rzeźba), Kazimiery Za
groby z Cmolasu (obrazy oraz

ozdoby wielkanocne), Teresy Rzą
sy oraz Pauliny Miśkiewicz z Po
rąb Dymarskich (kwiaty z bibuły,
orgiami, kartki i ozdoby wielkanoc
ne), Ireny Kamińskiej z Komorowa
(ozdoby wielkanocne wykonane
w stylu decoupage oraz w splocie
makramy), Marii Perlickiej z Ko
morowa (ozdoby wielkanocne oraz
ręczne robótki szydełkowe). Wysta
wę swoich prac rękodzielniczych
zaprezentowała także grupa pla
styczna Art  Passion, działająca
w SOK w Cmolasie. Grupę tą two
rzą Panie: Bogusława Bąk, Barba
ra Kopeć, Patrycja Kosiorowska,
Bronisława Prokopiec, Maria Sera
fin, Małgorzata Starzec, Maria Wilk,
Kazimiera Zagroba. Dzieci i mło

dzież Zespołu Szkół w Cmolasie
wystawiła baranki, koszyczki i pi

sanki wielkanocne. Pracownia Te
rapii Zajęciowej działająca w Domu

Pomocy Społecznej w Cmolasie za
prezentowała baranki, pisanki, kart
ki świąteczne, obrazy, wyroby
z bibuły, skóry i siana.
Nie zabrakło tradycyjnej polskiej
gościnności. O różnorodność po
traw kulinarnych, które wiążą się
z tradycją świąt wielkanocnych za
dbały Panie:
KGW „Prymule” z Mechowca, KGW
z Ostrów Tuszowskich, KGW
z Ostrów Baranowskich, KGW
z Cmolasu. Panie z Kół Gospodyń
Wiejskich swoimi wyrobami czę
stowały wszystkich uczestników
spotkania. Zaprezentowały również
kolorowe ozdoby wielkanocne. Tra
dycyjnie, na każdego czekała por
cja pysznego żurku.
W spotkaniu Przy Wielkanocnym
Stole uczestniczyli także goście za
proszeni w osobach: Eugeniusza
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Sprawdzian w Szkole Podstawowej
im. prof. Jana Czekanowskiego
w Cmolasie.

Po sprawdzianie szóstoklasisty
opadły pierwsze emocje. 46 uczniów
naszej szkoły sprawdzało swoją
wiedzę i umiejętności 1 kwietnia
2014r. – i na pewno nie był to żart

prima aprilisowy. Każdemu
sprawdzianowi w szkole towarzyszą
emocje, ale ten egzamin jest
wyjątkowy, bo jest podsumowaniem
nauki w szkole podstawowej. Na
oficjalne wyniki sprawdzianu
szóstoklasiści muszą poczekać do
czerwca.
To już ostatni sprawdzian w takiej
formie, bo już za rok zmieni się
zakres pytań. W 2015 r.

szóstoklasiści po raz pierwszy
napiszą sprawdzian oparty na
wymaganiach nowej podstawy
programowej, według której dzieci
będące obecnie w V klasie uczą się
od 2009 r. Oddzielone zostaną
pytania dotyczące języka polskiego
i matematyki, pojawi się dodatkowo
sprawdzian
z języka obcego.
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Galka  Wójta Gminy Cmolas, Rad
nych Powiatu Kolbuszowskiego:
Krzysztofa Sochackiego i Ryszar
da Sukiennika, Radnych Gminy
Cmolas: Wiesława Kosiorowskie
go, Ryszarda Warzochy z małżon
ką Panią Sołtys Jagodnika Krystyną
Warzocha, Mariana Zielińskiego.
Obecni byli także Justyna Augustyn
 Dyrektor SP w Hadykówce, Hali
na Mokrzycka Dyrektor SP w Po
rębach Dymarskich, Danuta Zuba
– Dyrektor GBP w Cmolasie, Iwo
na Soda  Dyrektor OWiR w Cmo
lasie, Józefa Mokrzycka  Prezes
GS „SCh” w Cmolasie oraz Krysty
na Kusak  Kierownik UP w Cmo
lasie.
Świąteczny wystrój stanowisk wy
stawienniczych towarzyszył pełnej
życzliwości i wiosennego optymi

zmu atmosferze. Uczestnicy spo
tkania wrócili do domów
z koszyczkami, pisankami, palma
mi, barankami, zajączkami i inny

mi ozdobami wielkanocnymi, i być
może nowymi pomysłami kulinar
nymi.

Warsztaty „Wielkanocne ozdo
by”

10 marca w Centrum Edukacji
Ekologicznej w Ostrowach Tu
szowskich odbyły się warsztaty pt.
„Wielkanocne ozdoby”. Wzięli
w nich udział uczniowie kl. IV i V
tutejszej szkoły podstawowej.
Warsztaty prowadziła p. Alina
Kraczkowska, która pokazała dzie
ciom wiele ciekawych, własno
ręcznie wykonanych ozdób do
koszyczków i na stół wielkanocny.
Następnie uczniowie z wielkim

zaangażowaniem i pod jej bacz
nym okiem samodzielnie wyko
nywali kartki świąteczne,
króliczki, bibułowe jajka pisanki
i koszyczki z kurczątkami techni
ką karczocha.

Wykonane przez uczniów prace
zostały zaprezentowane na wysta
wie podczas „Wiosennego spotka

nia z folklorem”, które odbyło się
w Centrum.

W. Dudek

OSTROWY TUSZOWSKIE
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W dniu 04.04.2014 r. na Pływalni
Krytej w Cmolasie odbyły się Pół
finały Igrzysk Młodzieży Szkol
nej w pływaniu organizowane
przez Podkarpacki Wojewódzki
Szkolne Związek Sportowy w Rze
szowie.

W zawodach uczestniczyło 190 osób
z :
 SP 3 Tarnobrzeg
 SP 6 Mielec
 SP 5 Dębica
 PSP 12 Stalowa Wola
 PSP 4 Stalowa Wola
 SP 1 Kolbuszowa
 SP 2 Kolbuszowa
 SP 3 Stalowa Wola
 PSP 7 Stalowa Wola
 SP 9 Dębica
 PSP 11 Stalowa Wola
 SP Głogów Młp.
 SP Cmolas.
Zawody zostały przeprowadzone
w formie zawodów indywidualnych:
50 m stylami: motylkowym, grzbie
towym, klasycznym i dowolnym
dziewcząt i chłopców oraz w for
mie sztafet 6 x 25 m stylem dowol
nym dziewcząt i 6 x 25 m stylem
dowolnym chłopców( rocznik 2001
i młodsi).
Oto jak przedstawiają się w wyniki

z poszczególnych kategorii:

Sztafeta dziewcząt:
1. SP 3 Tarnobrzeg 1,39,34
2. SP 6 Mielec 1,39,98
3. SP 5 Dębica 1,42,25

Sztafeta chłopców
1. SP 3 Tarnobrzeg 1,30,35
2. SP 6 Mielec 1,31,04
3. SP 5 Dębica 1,37,47

50 m stylem motylkowym dziewcząt
1.Zając Nikoletta PSP 4 Stalowa Wo
la 0,35,12
2. Strugała Oliwia SP 6 Mielec 0,36,19
3. Gancarz Julia SP 6 Mielec 0,36,38

50 m stylem motylkowym chłopców
1.Malec Mikołaj SP 6 Mielec 0,32,88
2. Pudysz Łukasz PSP 12 Stalowa Wo
la 0,33,85
3. Kowal Maciej SP Głogów Młp.
0,36,59

50 m stylem grzbietowym dziewcząt
1.Gondek Wiktoria PSP 12 Stalowa
Wola 0,34,22
2. Szerszeń Natalia SP 5 Dębica 0,36,53
3. Burakowska Wiktoria SP 9 Dębica
0,37,69

50 m stylem grzbietowym chłopców
1. Brodowski Krzysztof SP 3 Tarno
brzeg 0,36,31
2. Gorzelany Aleksander SP 6 Mielec

0,36,41
3. Kużdżał Mikołaj SP 6 Mielec 0,37,00

50 m stylem klasycznym dziewcząt
1. Gancarz Karolina PSP 12 Stalowa
Wola 0,37,93
2. Skrok Zuzanna PSP 11 Stalowa Wo
la 0,40,03
3.Zadworna Anna PSP 12 Stalowa Wo
la 0,42,72

50 m stylem klasycznym chłopców
1. Marecki Oskar PSP 3 StalowaWola
0,38,37
2. Książnicki Dawid SP 6 Mielec
0,40,10
3. Kołodziej Mateusz SP 1 Kolbuszo
wa 0,43,13

50 m stylem dowolnym dziewcząt
1. Zawół Paulina SP 3 Tarnobrzeg
0,34,03
2. Meksuła Marta SP 3 Tarnobrzeg
0,34,84
3. Bartnik Weronika SP 5 Dębica 0,34,87

50 m stylem dowolnym chłopców
1. Marszałek Kacper SP 9 Dębica
0,28,91
2. Pokrywka Hubert PSP 12 Stalowa
Wola 0,31,15
3. Topolski Jakub PSP 12 Stalowa Wo
la 0,31,25
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COCA – COLA CUP 2014

W marcu wystartowały rozgryw
ki 16  tej edycji Coca – Cola Cup
2014 . Jest to największy ogólno
polski turniej piłkarski dla dzie
ci i młodzieży. Zawody
rozgrywane są pod hasłem ,,Bądź
aktywny, dołącz do gry”, a tur
niej już po raz czwarty wspiera
Robert Lewandowski. Zgłoszone
szkoły oraz uczniów oprócz spor
towych emocji, czeka szereg na
gród, wśród nich wyjazd na
brazylijski mundial oraz udział
w obozie treningowym we Wło
szech. W marcu drużyny w całej
Polsce rozpoczęły rywalizację na
szczeblu regionalnym, wojewódz
kim i wielkim finale krajowym.
Do tegorocznego turnieju zgłosi

liśmy drużynę dziewcząt i chłop
ców Publicznego Gimnazjum im.
ks. W. Borowiusza w Cmolasie.
W wyniku losowania drużyna mę
ska trafiła do grupy z Gimnazjum
Nr 1 w Nowej Dębie, Zespołem
Szkół Nr 1 w Bojanowie oraz
Gimnazjum w Ślęzakach. W dniu
26.03.2014r. w Nowej Dębie ro
zegrała pierwszą rundę elimina
cyjną w składzie: Kamil
Mokrzycki, Maciej Szczepanek,
Wiktor Rzeszutek, Jarosław Se
rafin, Dawid Namczyk, Kamil Mi
koś, Daniel Gużda, Dawid Róg
i Adrian Czachor. Zdobywając
I miejsce wywalczyła sobie awans
do następnej rundy rozgrywek.
Na pochwałę zasługuje także dru
żyna dziewcząt, która wystarto
wała w rozgrywkach po raz

pierwszy. Naszą szkołę reprezen
towały: Edyta Maciąg, Beata Bą
ba, Mariola Majewska, Klaudia
Pachucka, Karolina Kosiorowska,
Sabina Serafin, Agnieszka Sera
fin, Sylwia Bąba, Edyta Wodczyc,
Agata Pyryt. 2 kwietnia 2014r.
drużyna w w/w składzie rozegra
ła w Padwi Narodowej turniej eli
minacyjny Coca – Cola Cup.
Wprawdzie nasze dziewczyny zre
misowały wszystkie mecze, ale
niestety nie dało im to szans na
awans do dalszej rundy.
W związku z powyższym kibicu
jemy i czekamy na kolejne wy
stępy, mamy nadzieję równie
udane drużyny męskiej.

Opiekun Piotr Jóźwik
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W dniu 08.04.2014 r. na pływalni
Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji
w Cmolasie odbyły się „Półfinały
Gimnazjady w pływaniu”.

Organizatorem zawodów był
Podkarpacki Wojewódzki Szkolny
Związek Sportowy w Rzeszowie.

W zawodach startowało 150
uczniowie Gimnazjów
z Podkarpackich szkół.
Rywalizowali ze sobą uczniowie:
1. Gimnazjum 2 Mielec
2. Gimnazjum 1 Tarnobrzeg
3. Gimnazjum Cmolas
4. Publiczne Katolickie Gimnazjum
Tarnobrzeg

5. Gimnazjum 3 Mielec
6. Gimnazjum 1 Tarnobrzeg
7. Gimnazjum 1 Mielec
8. Gimnazjum 1 Nowa Dęba
9. Gimnazjum Sokołów Młp.
10. Gimnazjum Górno
11. Gimnazjum 1 Kolbuszowa
12. Gimnazjum Nr 2 Kolbuszowa
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X Otwarty Turniej Szachowy

Już po raz dziesiąty w Samorządo
wym Ośrodku Kultury w Cmolasie
rozegrano Otwarty Turniej Szacho
wy. Organizatorem był Samorządo
wy Ośrodek Kultury w Cmolasie oraz
Towarzystwo Szachowe „Skoczek”
z Sędziszowa Młp. W turnieju mogli
wziąć udział wszyscy chętni, bez
względu na posiadaną kategorię sza
chową.
Turniej rozegrano w dwóch katego
riach wiekowych. W kategorii junio
rów wystartowało 16 zawodników
natomiast w grupie seniorów 25
z gmin: Cmolas, Kolbuszowa, Dzi
kowiec, Ropczyce i Sędziszów Młp.
W turnieju obowiązywały przepisy

Polskiego
Związku
Szacho
wego,
a rozegra
ny został
systemem
szwajcar
skim na
dystansie 7
rund, tem
pem P’15.
W grupie
seniorów
sędziował
Jacek Mroczek, zaś arbitrem junio
rów byłWojciech Zagroba.
W kategorii juniorów zwycięzcą zo
stał Paweł Głuch, IIgie mce zajął
Adam Stefański, zdobywcą III mca
byłHubert Wilk.
Mistrzem seniorów zostałKrzysztof
Skiba uzyskując 7.0 pkt. z 7 gier. Dru
gie miejsce wywalczył Tomasz Za
wadzki uzyskując 5.5 pkt. trzecie
miejsce przypadło Adamowi Lycha
czowi, który uzyskał 5.0 pkt. Pucha
ry wręczono także w kategorii:

najlepszy zawodnik gminy Cmolas,
które otrzymali w kategorii juniorzy:
IHubert Wilk, II –Adrian Smoła, III
–Klaudia Zielińska. W kategorii se
niorów z gminy Cmolas najlepszymi
zawodnikami okazali się: Tomasz Za
wadzki, II –Adam Lychacz i III Ma
rek Ślęzak. Uroczystego wręczenia
okolicznościowych (X Turniej) sta
tuetek, pucharów i dyplomów doko
nałWójt Gminy Cmolas Eugeniusz
Galek, jednocześnie gratulując i dzię
kując wszystkim Zawodnikom za
sportowy przebieg rywalizacji.

CMOLAS
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PANI WIOSNA w Zespole Szkół
w Cmolasie

Pierwszy dzień wiosny był
szczególnie radosnym dniem dla
uczniów Zespołu Szkół w Cmolasie.
Cała społeczność szkolna
z utęsknieniem czekała na tę chwilę,
przygotowując stroje, dekoracje
i rozrywkową część artystyczną.
Szkoła wypełniła się pięknem
kwitnących drzew, krzewów,
kwiatów, dekoracji i fantastycznie
wystrojonych uczniów szkoły
podstawowej. Okrzykami
wiosennymi dzieci zaprosiły panią
Wiosnę. Pojawiła się wśród śpiewu
ptaków a towarzyszyły jej małe
biedroneczki i pszczółka z zerówki
oraz urocze bociany – drugoklasistki.
W miłym, wiosennym nastroju
przedstawiciele wszystkich klas
rozpoczęli program artystyczny
w stylu rozrywkowym. Były śpiewy,
muzyka, tańce i zabawa z panią

Wiosną, która obdarzała wszystkich
pięknym uśmiechem i uroczymi
gestami. Nie zabrakło też akcentów
zdrowotnych podczas gali
plakatowej. Uczennice i uczniowie
klas starszych wspaniale
prezentowali się na pokazie mody

wiosennej. Wszyscy podziwiali
wiosenne kreacje, specjalnie
przygotowane na tę okazję.
W radosnym nastroju organizatorzy
uroczystości złożyli wszystkim
wiosenne życzenia.

Mariola Wiśniewska
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XIII Gminny Turniej Szachowy

Dnia 29.03.2014 r. w Szkole Pod
stawowej w Hadykówce odbył się
XIII Gminny Turniej Szachowy
Szkół Podstawowych.

W imprezie brało udział 18 zawod
ników z pięciu szkół: Jagodnika,
Ostrów Tuszowskich, Porąb Dymar
skich, Trzęsówki i Hadykówki. Swą
obecnością zaszczycił nas Pan Wójt
Gminy Cmolas Eugeniusz Galek
oraz przedstawiciele naszej Rady
Rodziców. Nad prawidłowym prze
biegiem zawodów czuwał pan Woj
ciech Zagroba, który pełnił funkcję
sędziego głównego. Po zaciętej ry
walizacji najlepszym szachistą oka
zał się Adrian Smoła ze Szkoły
Podstawowej z Ostrów Tuszowskich
i tym samym juz po raz trzeci zdo
był tytuł mistrza szachowego naszej
gminy i puchar ufundowany przez
Panią Dyrektor Justynę Augustyn.
Drugie miejsce zajął Kacper Ma
ziarz z tej samej szkoły, trzecie Ka
mil Gużda z Jagodnika, czwarte
Jakub Lubera z Ostrów Tuszow
skich, a piąte Rafał Gradowski z Ha

dykówki. Wszyscy zwycięzcy
otrzymali dyplomy i cenne nagro
dy ufundowane przez Urząd Gmi
ny w Cmolasie. W klasyfikacji
ogólnej, po zliczeniu punktów trzech
najlepszych zawodników każdej
drużyny, szkoły zajęły następujące
miejsca: I Szkoła Podstawowa
w Ostrowach Tuszowskich, II Szko
ła Podstawowa w Hadykówce, III
Szkoła Podstawowa w Porębach
Dymarskich i Zespół Szkół w Trzę
sówce. W przerwach między me

czami zawodnicy mogli się posilić
słodyczami i owocami dzięki hoj
ności Rady Rodziców tutejszej szko
ły. Cieszy nas fakt, że wzrasta
zainteresowanie grą w szachy,
zwłaszcza wśród młodszych uczniów.
Najmłodszymi zawodnikami byli:
Paweł Posłuszny /klasa 0/ i Norbert
Pakłos /kl. I/ z Hadykówki. Gratu
lujemy wszystkim uczestnikom tur
nieju,a zwłaszcza zwycięzcom
i zapraszamy do nas za rok.

Ewa Tyczka

HADYKÓWKA



Strona 72/14 · Kwiecień 2014 r.

Wiosenne spotkanie z folklorem

30 marca 2014 r. w Centrum Edu
kacji Ekologicznej w Ostrowach Tu
szowskich odbyła się impreza
integracyjna pt. „Wiosenne spotka
nie z folklorem”, której organizato
rami byli CEE oraz Stowarzyszenie
„Ostrowy”.
Okazją do jej zorganizowania by
ło podsumowanie pierwszego roku
pracy Centrum oraz czynne włącze
nie się w obchody Roku Oskara Kol
berga  wybitnego kompozytora,
folklorysty i etnografa.
Na początku spotkania, zaproszeni
goście oraz mieszkańcy gminy , mo
gli obejrzeć prezentację przedsta
wiającą działalność i przedsięwzięcia
CEE zrealizowane w 2013 r. tj. :
spotkania integracyjne, konkursy
ekologiczne, zajęcia przyrodniczo
ekologiczne, wystawy, warsztaty,
wycieczki, akcje sadzenia drzew
i sprzątania Ziemi, biwaki oraz spo
tkania na Zielonej Szkole. W ciągu
całego roku Centrum odwiedziło
5702 osoby.
Kolejnym punktem programu była
część artystyczna, w której można

było posłuchać piosenek ludowych,
monologów mówionych mową la
sowiacką w wykonaniu Kół Gospo
dyń Wiejskich z Huty
Komorowskiej, Ostrów Baranow
skich, Ostrów Tuszowskich, Kape
li z Huty Komorowskiej, uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Ostro
wach Tuszowskich, a także obejrzeć
dwa przedstawienia „Miedza” i „Wy
skubek” autorstwa Cecylii Lubach
w wykonaniu Koła GospodyńWiej
skich z Niwisk. Podczas imprezy,
na specjalnie przygotowanej wysta

wie, swoje własnoręcznie wykona
ne prace, ozdoby wielkanocne,
zaprezentowały panie z zaproszo
nych Kół Gospodyń Wiejskich
i uczniowie tutejszej szkoły.
Kierownictwo Centrum Edukacji
Ekologicznej i Stowarzyszenie
„Ostrowy” jeszcze raz dziękują Ko
łom Gospodyń Wiejskich, kapeli
i uczniom za występy i prezentację
rękodzieł, a wszystkim obecnym za
miło spędzony wspólnie czas.

W. Dudek

OSTROWY TUSZOWSKIE

SZANOWNI DYREKTORZY, NAUCZYCIELE, DRODZY UCZNIOWIE!

Z ogromną przyjemnością zapraszamy do drugiej edycji

POWIATOWEGO FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
Cmolas 2014

którego finał odbędzie się 15 czerwca 2014r. w Zespole Szkół w Cmolasie. Mamy gorącą
nadzieję, że wzorem ubiegłego roku zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli nie zabraknie
entuzjastów dobrej muzyki i śpiewu, co pozwoli nam spotkać się w równie licznym, a może
nawet jeszcze liczniejszym gronie. Zachęcamy więc serdecznie do współzawodnictwa tych,
którzy uczestniczyli już w konkursach piosenki, jak również te osoby, które dotąd nie brały

w nich udziału, a miałyby ochotę sprawdzić swoje umiejętności wokalne. Jesteśmy przekonani,
że udział w konkursie będzie dla Was wielką przygodą, możliwością zdobycia nowych doświadczeń

oraz okazją do zawarcia nowych znajomości. Na zgłoszenia czekamy do 2 maja 2014r.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem II Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej

i Młodzieżowej, który w stosunku do roku ubiegłego uległ nieco zmianie. Regulamin i karta
zgłoszeń dostępne są na stronie:

http://pg.zscmolas.pl
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Sukces „Jabłuszka”

14 marca 2014r. odbyło się uroczy
ste podsumowanie VI Podkarpackie
go Konkursu Gazetek Szkolnych,
organizowanego przez Pedagogicz
ną Bibliotekę Wojewódzką w Rze
szowie – filię w Leżajsku.
Uroczystość rozpoczęła się w budyn
ku redakcji „Nowin” w Rzeszowie.
Przybyły na nią wszystkie nagrodzo
ne redakcje gazetek szkolnych. Było
nas bardzo dużo. Nasze pisemko re
prezentowałam ja Monika, Domi
nika Halat i Kasia Jamróz oraz p. Wł.
Stolarz – opiekun naszej redakcji.
W jednym z pomieszczeń p. Małgo
rzata Froń – dziennikarz „Nowin” –
przedstawiła nam warsztat pracy dzien
nikarza. Okazało się, że to ciężka i od
powiedzialna praca. Następnie
przeszliśmy do siedziby Polskiego
Radia Rzeszów.
Najpierw wysłuchaliśmy 25. odcin
ka bardzo ciekawej audycji radiowej
pt. „Drabina do nieba”, a potem głos
zabrała p. Halina Szeliga – organiza
torka konkursu, która przedstawiła
krótką informację o konkursie.
Teraz nadszedł najbardziej oczekiwa
ny moment – ogłoszenie wyników.
Wręczenia nagród dokonała p. Lucy
na Brymora  dyrektor Wojewódzkiej

Biblioteki Pedagogicznej w Rzeszo
wie oraz p. Halina Szeliga – kierow
nik PBW w Leżajsku. Z ogromną
radością informujemy, że gazetka „Ja
błuszko”, która w naszej szkole uka
zuje się od 1996r., w kategorii szkół
podstawowych zdobyła III miejsce
w województwie podkarpackim. To
bardzo duży sukces. To ogromna ra
dość dla nas młodych dziennikarzy
oraz dla opiekuna.
Pani Anna Leśniewska przeprowa
dziła wywiad z laureatami I miejsc,
a potem oprowadziła nas po poszcze

gólnych pomieszczeniach budynku
radia. Poznaliśmy kulisy powstawa
nia audycji radiowej, wysłuchaliśmy
kilku „wpadek dziennikarskich”, a tak
że mieliśmy możliwość wzięcia udzia
łu w audycji na żywo . Wraz z Kasią
przesłałyśmy pozdrowienia wszyst
kim nauczycielom i uczniom naszej
szkoły. Ciekawe czy ktoś je słyszał!
Pełne wrażeń i motywacji do pracy
wróciłyśmy do szkoły.

Monika Dziedzic
 redaktor naczelna „Jabłuszka”

PORĘBY DYMARSKIE

„Poczuć chemię”

23 marca br. w Szkole Podstawo
wej w Porębach Dymarskich gości
liśmy studentów Politechniki
Rzeszowskiej, a jednocześnie wo
lontariuszy Fundacji Generator In
spiracji – Kubę, Tomasza i Edytę,
którzy zaprezentowali naszym dzie
ciakom cykl ciekawych pokazów
chemicznych.
Było zabarwianie wody różnymi

substancjami, zamiana cukru pudru
w smoka, wykonywanie węża z pia
ny, podpalanie waty chemicznej.
Uczniowie dmuchali również balo
ny i wkładali je do niewielkiego po
jemnika z zimnym azotem.
Wszystkie się skurczyły, a po wy
ciągnięciu wróciły do normalnej
wielkości. Ciekawy był również
„kociołek czarownicy”. Tego dnia

nasi uczniowie wiele się nauczyli.
Niektóre z doświadczeń będą mo
gli sami robić w domu. Roześmia

ne i zaciekawione buzie dzieci były
nagrodą dla studentów za wysiłek
i poświęcony czas.

PORĘBY DYMARSKIE
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12.III.2014 r. roku w Niepublicz
nej Szkole Podstawowej w Ostro
wach Baranowskich odbyła się
V Edycja Gminnego Konkursu
Matematycznego „MISTRZ TA
BLICZKI MNOŻENIA”.

Konkurs organizowany przez szko
łę już piąty rok z kolei, skierowany
był do uczniów z klas IIII szkół
podstawowych z terenu Gminy Cmo
las. Do udziału w konkursie przy
stąpili najlepsi uczniowie wybrani
w eliminacjach szkolnych. Każda
szkoła mogła zgłosić maksymalnie
dwóch uczestników. W tym roku do
zmagań konkursowych przystąpiło
6 dziewczynek i 8 chłopców. Wszy
scy byli uczniami klas III. Celem
konkursu było popularyzowanie za
baw tabliczką mnożenia, rozwija
nie uzdolnień i zainteresowań
matematycznych uczniów, inspiro
wanie ich do odkrywania i rozwią
zywania problemów
matematycznych, doskonalenie lo
gicznego myślenia
i spostrzegawczości. Uczestników
oceniała Komisja Konkursowa, któ
rej zadaniem było sprawdzenie pi
semnych testów i wyłonienie
zwycięzców. W tym roku tytuł „
MISTRZ TABLICZKI MNOŻE
NIA” zdobyli następujący uczniowie:
Miejsce I Arkadiusz Maziarz z ZS
w Cmolasie
Miejsce II Michał Mikoś z NSP
w Ostrowach Baranowskich

Miejsce III Kamil Guźda z NSP
w Jagodniku.
Zwycięzcy otrzymali puchary,
a wszyscy uczestnicy dyplomy i na
grody wręczone przez Wójta Euge
niusza Galka.
Termin organizacji naszego kon
kursu zbiegł się z obchodzonym
w tym samym dniu  czyli 12 mar
ca 2014 roku I OGÓLNOPOL
SKIM DNIEM MATEMATYKI.

W ramach jego obchodów nauczy
ciele i uczniowie z ponad setki szkół
z całej Polski, przyłączyli się do or
ganizowanych przedsięwzięć, któ
rymi były między innymi Turnieje
Matematyczne. Święto ścisłych umy
słów zapoczątkowała w 2007 roku
organizacja World Education Ga
mes pod patronatem UNICEF.

Celem Dnia Matematyki jest dać
uczniom trochę odmiany w nauce
matematyki i pokazać jej inną roz
rywkową i zabawową – stronę. Cie
kawostką może być to, że 14 marca
każdego roku jest obchodzone star
sze święto  Międzynarodowy Dzień
Liczby Pi, która jest najbardziej za
gadkową liczbą świata.
Organizowany przez naszą szkołę
konkurs już na stałe wpisał się do
kalendarza przedsięwzięć szkół
z Gminy Cmolas, a termin jego or
ganizacji okazał się bardzo trafny.
Na koniec pragnę gorąco podzięko
wać wszystkim którzy przyczynili
się do wsparcia idei organizacji te
go konkursu.

M. Styga

OSTROWY BARANOWSKIE

Marcelina  laureatką w ogólno
polskim konkursie plastycznym

Uczennica Szkoły Podstawowej
w Porębach Dymarskich  Marceli
na Ozga znalazła się w gronie 49
laureatów ogólnopolskiego konkur
su plastycznego pod hasłem „Jan
Paweł II bliski dzieciom”. Za swo
ją pracę plastyczną otrzymała wy
różnienie.
Organizatorem konkursu było Wy
dawnictwo Diecezji Tarnowskiej
„Promyczek” z Nowego Sącza oraz

Fundacja DZIEŁO NOWEGO TY
SIĄCLECIA z Warszawy.
W dniu 17 lutego 2014 roku w Sa
li Senackiej Akademii Sztuk Pięk
nych w Krakowie
jury w składzie: przewodnicząca 
prof. Bogumiła BortnikMorańda
(ASP Kraków), dr Rafał Borcz (ASP
Kraków), Milenia MałeckaRogal
(PM w Nowym Sączu), Anna Pa
necka (Promyczek Dobra), ks. dr Pa
weł Kochaniewicz (Katolickie
Liceum Plastyczne)  po dokładnej
analizie prawie 2500 prac z blisko

200 placówek oświatowych, przy
znało nagrodę główną GRAND
PRIX, I, II i III miejsca oraz 40 wy
różnień w dwóch kategoriach wie
kowych.
Uroczyste podsumowanie konkur
su połączone z wystawą prac i wrę
czeniem nagród odbyło się w Sali
Plenarnej Konferencji Episkopatu
Polski w Warszawie
21 marca 2014 roku.
Marcelinie gratulujemy wielkiego
sukcesu!

PORĘBY DYMARSKIE
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Gazetka „Prymus” wśród najlep
szych w województwie podkar
packim

Gazetka Zespołu Szkół w Cmola
sie „Prymus” została nagrodzona
w VI Podkarpackim Konkursie Ga
zetek Szkolnych organizowanym
przez Pedagogiczną Bibliotekę Wo
jewódzką w Rzeszowie  Filię w Le
żajsku. Komisja konkursowa
w kategorii szkół gimnazjalnych
przyznała „Prymusowi” zaszczytne
II miejsce.
14 marca 2014 r. w siedzibie Pol
skiego Radia Rzeszów odbyło się
uroczyste wręczenie dyplomów
i upominków dla nagrodzonych re
dakcji. Wszyscy laureaci wzięli
udział w warsztatach dziennikar
skich przeprowadzonych przez p.
Małgorzatę Froń z „Nowin” oraz p.
Annę Leśniewską – dziennikarkę
Polskiego Radia Rzeszów. Uczest
nicy mieli okazję zgłębić tajniki
dziennikarstwa radiowego i praso
wego. Była też możliwość wymia
ny doświadczeń i obejrzenia
nagrodzonych gazetek. Okazało się,
że praca dziennikarza nie należy do
najłatwiejszych. Sprawia jednak du
żo satysfakcji i radości, daje okazję
do poznania niezwykle interesują
cych ludzi. Redakcję gazetki „Pry
mus” reprezentowały: Izabela Wilk,
Gabriela Magda, Anita Róg, Daria
Czachor, Izabela Magda i pani Mag
dalena Czwałga.
Gazetka szkolna „Prymus” jest efek
tem współpracy między uczniami
i nauczycielami szkoły podstawo
wej i gimnazjum. W momencie po
wstania Zespołu Szkół w Cmolasie
doszło do połączenia redakcji „Oce
anu” i „Ikara”. Wydawanie wspól
nego pisma okazało się bardzo

dobrym pomysłem. Współpraca
układa się bardzo dobrze. Owocu
je coraz ciekawszymi i bardziej roz
budowanymi numerami pisma.
W redagowanie gazetki aktywnie
włączają się uczniowie: Marcelina
Mokrzycka, Barbara Stec, Laura Ja
nus, Klaudia Urban, Gabriela Wit,
Izabela Wilk, Gabriela Magda, Ani
ta Róg, Daria Czachor, Izabela Mag
da, Jakub Parys, Łukasz Stec,
Krzysztof Magda, Kacper Chmie
lowiec i Maciej Chmielowiec. Nad
ich pracą czuwają opiekunowie: p.
Halina Guściora, p. Edyta Urban, p.
Ilona Puzio, p. Danuta Piórek, p.
Magdalena Czwałga, i p. Bogdan
Barnaś. Dzięki p. Bogdanowi ga
zetka zachwyca czytelników nie
zwykle atrakcyjną szatą graficzną.
W „Prymusie” bieżące wydarzenia
z życia szkoły odbijają się jak
w zwierciadle. To narzędzie promo
wania talentów i upowszechniania
kultury. Młodzi redaktorzy piszą
o tym, co dla nich ważne, czym
chcieliby podzielić się z innymi.
Niewątpliwie nabierają pewności
siebie, są aktywniejsi na lekcjach,
lepiej radzą sobie z nauką, kształcą
sprawność językową, doskonalą
umiejętności w zakresie redagowa
nia różnych form wypowiedzi, roz

wijają wrażliwość i wyobraźnię.
Co sądzą uczniowie o szkolnym pi
śmie?
Zdaniem Gabrieli Magdy i Izabeli
Wilk bardzo dobrym pomysłem jest
kącik literacki. Uczniowie piszą
wiersze, opowiadania, które są pu
blikowane w gazetce i chętnie czy
tane przez rówieśników.
Według Anity Róg w „Prymusie”
można śledzić ważne wydarzenia
z życia szkoły. Są rubryki poświę
cone twórczości uczniów zarówno
z dziedziny plastycznej, jak i lite
rackiej. To dobra reklama dla mło
dych artystów. Bardzo ciekawe są
sondaże, przeprowadzane wśród
społeczności szkolnej, dotyczące
nurtujących młodzież tematów. War
to je poczytać, ponieważ niektóre
uczniowskie wypowiedzi dają wie
le do myślenia. Pomysłowo zapro
jektowana okładka również zachęca
do lektury gazetki.
To wielki sukces, że gazetka „Pry
mus” została zauważona i znalazła
się w gronie najlepszych szkolnych
pism w województwie podkarpac
kim.

M. Czwałga

CMOLAS

Panorama Gminy Cmolas
Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 36105 Cmolas
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„MATEMATYKA JEST WSZĘ
DZIE”

5 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół
w Cmolasie odbył się II Powiato
wy Konkurs Matematyczny „1 z 10”
o tytuł Mistrza Logicznego Myśle
nia.
Uczestniczyło w nim 35 uczniów
szkół podstawowych i 30 uczniów
gimnazjów powiatu kolbuszowskie
go. W części pisemnej konkursu
(I etap) uczestnicy zmierzyli się z te
stem złożonym z 20 pytań. II etap
przeprowadzony został na wzór te
lewizyjnego teleturnieju, więc wy
kraczał poza kompetencje
matematyczne. Uczestnicy mieli
okazję wykazać się umiejętnościa
mi potrzebnymi w kontaktach mię

dzyludzkich. Trzeba było panować
nad emocjami, radzić sobie ze stre
sem, porażkę przyjąć z godnością,
a z sukcesu szczerze się cieszyć. Po
za radością na zwycięzców czeka
ły atrakcyjne nagrody, a dla
wszystkich pozostałych uczestni
ków upominki.
Rywalizacja była niezwykle pasjo
nująca, szczególnie w części II.
Uczniowie byli świetnie przygoto
wani, a duża liczba uczestników jest
dowodem na to, że konkurs stał się
ciekawą i pożyteczną formą spędze
nia wolnego czasu.
Zgodnie z regulaminem pytania czy
tane były jednokrotnie, na rozpo
częcie odpowiedzi uczeń miał 8
sekund, każdy z uczestników fina
łu otrzymał 2 szanse. Rywalizacja
trwała dotąd, aż pozostał jeden fi

nalista – mistrz w danej kategorii.
Na podstawie zebranych wyników
z I i II etapu konkursu Mistrzami
zostali:
Filip Jemioło (SP Kolbuszowa nr 2),
Jarosław Serafin (Gim. Cmolas).
Wicemistrzowie: Adam Sudoł (SP
Komorów), Dominik Maciąg (Gim.
Kolbuszowa nr 2)
Honorowy patronat nad konkursem
objęli: Marszałek Województwa
Podkarpackiego i Oddział Podkar
packi SNM. Patronat medialny: Ty
godnik „Korso kolbuszowskie”
i „Twoje Radio Cmolas”.
Każdego, kto chce poznać zadania
i galerię zdjęć z konkursu zaprasza
my na stronę www.zscmolas.pl .

CMOLAS

„KREATYWNY ZAKĄTEK
– warsztaty rękodzielnicze”

To tytuł kolejnego już projektu re
alizowanego przez Szkołę Podsta
wową w Porębach Dymarskich.
Dotację w wysokości 3500 zł szko
ła pozyskała z Regionalnej Funda
cji Rozwoju „Serce”
z Kolbuszowej.

Jego celem jest stworzenie cyklu
ciekawych zajęć wspierających roz
wój dziecka; rozwinięcie zaintere

sowań rękodziełem, aby to
stanowiło wartościowy sposób spę
dzania wolnego czasu oraz boga
cenie wrażliwości kulturalnej. Grupa
13 uczniów w wieku 1012 lat bie
rze udział w cotygodniowych za
jęciach pozalekcyjnych. „Mali
artyści” sięgają po nowe, efektow
ne techniki rękodzieła artystyczne
go: decoupage, sutasz, origami,
filcowanie, papierową wiklinę oraz

ozdoby i dekoracje wielkanocne.
Zaplanowano również wyjazd do
Medyni Głogowskiej i udział

w warsztatach ceramicznych. Pod
sumowaniem projektu będzie pik
nik artystyczny, który odbędzie się

18 czerwca br., a który połączony
będzie z wystawą prac uczestni
ków projektu.
Uczniowie mają już za sobą pierw
sze zajęcia. Techniką decoupage
ozdabiali deski, butelki, słoiki,
puszki oraz jajka styropianowe,
z wikliny papierowej wykonywali
koszyczki, metodą qullingu ozda
biali wydmuszki , a z siana stwo
rzyli przepiękne wielkanocne
zajączki.
Udział w zajęciach sprawia dzie
ciom wiele radości i z chęcią bio
rą w nich udział.

PORĘBY DYMARSKIE
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Warsztaty zdobienia jaj techniką
batiku

Z racji zbliżających się Świąt Wiel
kanocnych, we wtorek 25 marca
2014r. w Samorządowym Ośrodku
Kultury w Cmolasie odbyły się
warsztaty zdobienia jaj techniką ba
tiku.
Zajęcia poprowadziła pani Kinga
Cebulska  artystka wszechstronnie
utalentowana, która wykonuje kwia
ty z bibuły, maluje, odlewa figury
gipsowe, wyplata sznurkowe ko
szyczki, a przede wszystkim deko
ruje pisanki.
Zdobienie jaj batikiem nie jest ła
twą techniką. Wymaga precyzji,
koncentracji i może być niebezpiecz

ne, przez bezpośredni kontakt z go
rącym woskiem i ogniem. Według
pani Kingi najładniejsze pisanki ro

bi się jaj gęsich. Dla uzyskania za
dowalających efektów, jaja muszą
być koniecznie białe. W zorganizo
wanych przez SOK w Cmolasie
warsztatach, wzięło udział dwana
ście pań, które poznały technikę ba
tiku i za pomocą „pisaka” oraz
wosku pszczelego, tworzyły różno
rodne wzory na skorupkach jaj. Po
kolejnych zabiegach (oczyszczanie,
zatapianie), pokryte woskiem pisan
ki nabrały pięknych kolorów w spe
cjalnie przygotowanych barwnikach.
Każda pisanka była inna i po pro
stu wyjątkowa. Ostatnim etapem
było pozbycie się resztek wosku i
wypolerowanie.
Z pewnością batikowe pisanki
uczestniczek warsztatów będą zdo
biły ich świąteczne koszyczki i kom
pozycje na wielkanocnym stole.

CMOLAS

Ludowe Obrzędy i Zwyczaje

W dn. 05042014 r. Zespół Ludo
wy Cmolasianie wziął udział w
XXVI Wojewódzkim Konkurs „Lu
dowe Obrzędy i Zwyczaje” w Gie
dlarowej. Za zaprezentowane po raz

pierwszy publicznie widowisko pt.
"Prządki" zespół zdobył wyróżnie
nie. Cmolasianie włożyli wiele wy
siłku i pracy w tworzeniu nowego
scenariusza. Podczas tegorocznego
konkursu przez dwa dni prezento
waly się zespoły z terenu wojewódz
twa podkarpackiego, przedstawiając

zwyczaje i obrzędy związane z cy
klem pracy na roli, weselem, chrzci
nami oraz związane z okresem
Bożego Narodzenia i Wielkanocą.
Organizatorami Konkursu byłWo
jewódzki Dom Kultury w Rzeszo
wie i Gminny Ośrodek Kultury z
siedzibą w Giedlarowej.

GIEDLAROWA








