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Dni Cmolasu

Tegoroczne obchody ,,Dni Cmo
lasu’’ przypadły na 27,28 i 29
czerwca 2014r .
W piątek 27 czerwca, można by
ło odwiedzić galerie SOKora i
podziwiać wspaniałą wystawę
malarstwa grupy plastycznej Art
Passion działającej w Samorzą
dowym Ośrodku Kultury w Cmo
lasie , jak również ekspozycje
rzeźb Krzysztofa Magdy i kowal
stwa artystycznego Jana Bańki.
W miłej atmosferze można było
podziwiać wspaniałe dzieła sztu
ki, a także porozmawiać z auto
rami prezentowanych prac.
Drugi dzień obchodów „Dni Cmo
lasu’’ odbywał się na pływalni
krytej OWiR w Cmolasie ,gdzie
rozegrane zostały Mistrzostwa w
pływaniu o Puchar Prezesa Lo
kalnej Grupy Działania Lasovia.
Na podium stanęli:
25 m styl dowolny klasy III i
młodsi: dziewczęta: 1. Kamila

Piechota  0,24,06, 2. Oliwia
Urban  0,25,60, 3. Roksana Gul
 0,25,69, chłopcy: 1. Wiktor Sta
rzec  0,18,53, 2. Michał Szostak
 0,18,78, 3. Szczepan Wójcik 
0,22,62
50 m styl dowolny klasy IVVI:
dziewczęta: 1. Magdalena Świst
 0,46,32, 2. Klaudia Zielińska 
0,50,88, chłopcy: 1. Paweł Wój
cik  0,44,78, 2. Dawid Jachyra 
1,25,50
50 m styl dowolny Gimnazjum:
dziewczęta: 1. Natalia Urban 
0,46,81 chłopcy: 1. Kacper Wilk
 0,30,28, 2. Karol Lubera 
0,31,40, 3. Paweł Lubera 
0,36,85,
50 m styl dowolny DOROŚLI:
kobiety: 1.Wioleta Bańka 
0,35,84, 2.Faustyna Lubera 
0,36,31, 3. Judyta Lubera  0,41,00
mężczyźni: 1. Szymon Tyczka 
0,28,72, 2. Grzegorz Reguła 
0,30,28, 3. Grzegorz Wójcik 
0,40,41
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Sztafeta rodzinna 4 x 25 m sty
lem dowolnym: 1. Dawid, Judy
ta, Faustyna, Karol Lubera 
1,12,18

29 czerwca, uroczyste obchody
„Dni Cmolasu” odbywały się na
stadionie sportowym w Cmola
sie. Impreza rozpoczęła się od

sporej porcji atrakcji dla dzieci.
Były zabawy z wodzirejem, kon
kurencje sportowe, zabawy z chu
stą, konkursy, quizy, malowanie
twarzy, nagrody. Na najmłodszych
czekała również trampolina, zjeż
dżalnia, dmuchany zamek oraz
gigantyczny statek piracki. Na
scenie zaprezentowali się finali
ści II Powiatowego Festiwalu Pio
senki Dziecięcej i Młodzieżowej
– Cmolas 2014r. Popisy wokalne
Julii Serafin, Oliwii Urban, Oli
wii Nowickiej, Weroniki Maziarz,
Patrycji Karkut i Sandry Kocha
nowicz oraz Zespół wokalny ze
SP w Hadykówce, przeplatane by
ły pokazami tanecznymi. Zespo
łów tańca współczesnego „Motyw
I” i „Motyw II” działających w
Samorządowym Ośrodku Kultu
ry w Cmolasie oraz Zespołu ta
necznego z ZS w Cmolasie. Po
prezentacjach dziecięcych i mło
dzieżowych, żeński zespół Mara
quja wykonał na scenie
widowiskowe show, pełne barw
nych, często zmienianych strojów
estradowych, żywiołowych ukła
dów choreograficznych, śpiewu
i porywającej do tańca muzyki.
W repertuarze zespołu znalazły
się kompozycje własne oraz zna
ne i lubiane przeboje od lat 70
tych, a także hity obecnie królu
jące na listach przebojów.
Oczekiwana, przez wyjątkowo
liczną publiczność, gwiazda di
scopolo Zespół Effect porwała
wszystkich do tańca. Liczne pio
senki grupy gościły na playlistach
rozgłośni radiowych. Zespół wy
konał największe swoje hity m.in.:
„Nie mów nie”, „Będę kawale
rem", „Pokaż mi kochanie", „Tyl
ko Ona" i in. Zachwycona
publiczność doczekała się także
bisów. Miłośnicy tańca i dobrej
zabawy bawili się do późna przy
dźwiękach zespołu „Kalejdoskop”.
Całość uświetnił pokaz fajerwer
ków, którego strzegła Ochotnicza
Straż Pożarna z Cmolasu.
Organizatorami tegorocznych „Dni
Cmolasu” był Urząd Gminy Cmo
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INFORMACJA

Urząd Gminy Cmolas przypomina mieszkańcom że, w przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Cmolas
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się od
miesiąc, w którym nastąpiło zgłoszenie.

Jednocześnie Urząd Gminy Cmolas informuje właścicieli nieruchomości o obowiązku złożenia
deklaracji do Wójta Gminy Cmolas o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Wszelkie informacje związane z wysokością opłat za odpady komunalne można uzyskać w
Urzędzie Gminy Cmolas

w Referacie Gospodarki Gruntu i Rolnictwa w pok. Nr 5 lub tel.(17) 28 377 02 wew. 33

las, Samorządowy Ośrodek Kul
tury w Cmolasie, Zespół Szkół w
Cmolasie, Ośrodek Wypoczynku
i Rekreacji w Cmolasie. Patronat
Medialny nad imprezą objęło:
Twoje Radio Cmolas, Kolbuszo
wa24 i Korso Kolbuszowskie.
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Piknik Rodzinny w Trzęsówce

Tradycyjnie, jak co roku w Trzę
sówce odbył się Festyn Rodzinny,
który 1 czerwca b.r. przyciągnął licz
nych mieszkańców wsi i okolic. Na
wszystkich uczestników imprezy
czekało wiele atrakcji. Impreza roz
poczęła się meczem piłki nożnej po
między drużynami VIGORU
Trzęsówka, a Błękitnymi Siedlan
ka. Pojedynek zakończył się remi
sem 1:1. Po emocjonujących
zmaganiach piłkarskich na wszyst
kich zwłaszcza najmłodszych uczest

ników czekały liczne atrakcje takie
jak zabawy z Wodzirejem dla dzie
ci, konkurencje sportowe, zabawy
z chustą, bańki mydlane, konkursy
plastyczne, quizy, malowanie twa
rzy. Nie zabrakło słodyczy i nagród
rzeczowych tradycyjnie rozdawa
nych przez Pana Sołtysa. Na naj
młodszych czekała również
trampolina, zjeżdżalnia oraz wiele
innych atrakcji jakim dysponuje plac
zabaw. Na scenie można było po
dziwiać prezentacje taneczne i wo
kalne przygotowane przez Zespołu
Szkół w Trzęsówce oraz Zespół ta
neczny działający w Wiejskim Do

mu Kultury w Trzęsówce. Popisy
wokalne w wykonaniu Darii Po
słusznej, Anny Chmielowiec i Ma
cieja Gacka zachwyciły wszystkich
uczestników. Jak co roku trwała lo
teria fantowa, której główną nagro
dą był rower górski. Ponieważ 1
czerwca, to przede wszystkim Dzień
Dziecka dlatego też z tej okazji od
było się uroczyste otwarcie placu
zabaw dla wszystkich najmłodszych
mieszkańców wsi Trzęsówka.
Na zakończenie Pikniku czekała na
wszystkich uczestników zabawa ta
neczna.

XII Gminny Festiwal Tańca

8 czerwca 2014r. w naszej szkole
już po raz XII odbył się Gminny
Festiwal Tańca. Do konkursu przy
stąpiło 10 zespołów tanecznych w
trzech kategoriach wiekowych. Ju
ry wyłoniła zwycięzców i przyzna
ła następujące miejsca zespołom.
W kategorii klas 0 – III
I miejsce Szczęśliwa 12 – Szkoła
Podstawowa w Ostrowach Tuszow
skich
II miejsce Prymuski – Zespół Szkół
w Cmolasie
III miejsce Jagódki – Niepublicz
na Szkoła Podstawowa w Jagodniku
IV miejsce Iskierki Szkoła Pod
stawowa w Porębach Dymarskich

W kategorii klas IV – VI
I miejsce Dancing Kids – Szkoła
Podstawowa w Hadykówce
II miejsce Wild West – Szkoła Pod
stawowa w Ostrowach Tuszowskich
III miejsce Lśniące Perły – Zespół
Szkół w Cmolasie
IV miejsce Cool girls – Zespół
Szkół w Trzęsówce
W kategorii gimnazjum
I miejsce Afro Jazz – Zespół Szkół
w Cmolasie
II miejsce Shooting Stars – Zespół
Szkół w Trzęsówce
W przerwie konkursu wystąpiły ze
społy gościnne z Kolbuszowej, Ra
niżowa , Trzęsówki i Ostrów
Tuszowskich.
Zwycięzcy otrzymali puchary i na
grody książkowe. Gratulujemy

OSTROWY TUSZOWSKIE

Trzęsówka
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Święto Rodziny

24 czerwca 2014 roku obchodziliśmy
w Szkole Podstawowej w Ostrowach
Tuszowskich Święto Rodziny.
Uroczystość otworzyła Pani Dyrektor
Elżbieta Dziedzic, która powitała
zgromadzonych gości. Święto
Rodziny było wspaniałą okazją do
integracji  wspólnej zabawy,
wymiany doświadczeń i nauki.
Dopisała przepiękna pogoda,
wszystkim dopisał też dobry humor.
Zadowolenie, uśmiech na twarzach
dzieci, rodziców i nauczycieli
potwierdziły, że wszyscy świetnie
się bawili.

X Gminny Konkurs Twórczości
Religijnej

12 czerwca odbył się finał X
Gminnego Konkursu Twórczości
Religijnej pod hasłem „Wierzę w Syna
Bożego”. Nasi uczniowi chętnie wzięli
udział tym samym zdobywając
czołowe miejsca.
W kategorii plastycznej kl. I  III
I miejsce Kinga Dudek
Wyróżnienie dla Marii Rzeszutek
W kategorii plastycznej kl. IV –VI
I miejsce Witold Cyran
II miejsce Bartłomiej Babiarz
III miejsce Damian Milarski
Gratulacje dla zwycięzców i liczymy
na dalsze sukcesy.

OSTROWY TUSZOWSKIE

OSTROWY TUSZOWSKIE

FinałFestiwalu Piosenki !!!

W niedzielę 15 czerwca 2014r. w hali
widowiskowo sportowej w Cmolasie
odbył się finał drugiej edycji POWIA
TOWEGO FESTIWALU PIOSENKI
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ –
CMOLAS 2014. Bardzo cieszy fakt, iż
festiwal wzbudza coraz większe zain
teresowanie i to nie tylko szkół.
Oprócz pamiątkowych dyplomów dla
wszystkich uczestników finału i statu
etek za pierwsze trzy miejsca przyzna
ne zostały również nagrody rzeczowe
w postaci 7 calowych TABLETÓW za
I miejsca w kategorii solistów, 10 calo
wy Tablet jako nagroda GRAND PRIX

festiwalu oraz sprzęt muzyczny ( słu
chawki PHILIPS i odtwarzacze MP3 )
w kategorii „zespoły”. Nagrody ufun
dowane zostały przez Zespół Szkółw
Cmolasie i Gminę Cmolas.
Decyzją Jury zwycięzcami festiwalu
zostali:
Kat. solista „03” – Łucja Chodorow
ska ( SP nr 2 w Kolbuszowej )
Kat. solista „46” – Joanna Myszka (
SP w Cmolasie )
Kat. solista „Gimnazjum” –Weronika
Maziarz ( Gimnazjum nr 2 w Kolbu
szowej)
Kat. zespół „03” – SP w Hadykówce
Kat. zespół „46” – PSP w Lipnicy
Kat. zespół „Gimnazjum” – Gimna
zjum nr 2 w Kolbuszowej

Ponadto nagrodę GRAND PRIX ko
misja konkursowa postanowiła przy
znać Joannie Myszka ze Szkoły
Podstawowej w Cmolasie za wykona
nie piosenki pt. „Piosenka drewnianych
lalek”.
Jak przyznało Jury w składzie: p. Ju
styna Fedus – przewodnicząca oraz p.
Urszula Dziuba i ks. Julian Wybraniec,
poziom festiwalu był bardzo wysoki i
choć z trudem, to jednogłośnie ustalo
no ostateczny werdykt.
Nagrodą dodatkową dla wszystkich fi
nalistów festiwalu była możliwość za
prezentowania się podczas tegorocznych
„DNI CMOLASU”. Serdecznie zapra
szamy do kolejnego festiwalu w przy
szłym roku.

CMOLAS
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50 lat razem…

Dzień 29 maja 2014 roku to wiel
kie święto dla 27 par małżeńskich
z gminy Cmolas, które 50 lat temu
wstąpiły w związek małżeński.
Podstawa prawna przyznania me
dali za długoletnie pożycie małżeń
skie uregulowana została w ustawie
z dnia 16 października 1992r. o or
derach i odznaczeniach. Zgodnie z
art. 19 ustawy, który brzmi: „Medal
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
stanowi nagrodę dla osób, które
przeżyły 50 lat w jednym związku
małżeńskim”
Uroczystość, która odbyła się w Sa
morządowym Ośrodku Kultury w
Cmolasie była wyjątkowym wyda
rzeniem. W tym doniosłym dniu Ju
bilatom towarzyszyła rodzina oraz
zaproszeni goście na czele z Wój
tem Gminy Cmolas Panem Euge
niuszem Galkiem, Sekretarzem
Gminy Cmolas Panem Marianem
Posłusznym, Przewodniczącym Ra
dy Gminy w Cmolasie Panem Sta
nisławem Sukiennikiem, Zcą
Kierownika Urzędu Stanu Cywil
nego Panią Anetą Fryc, a także Dy
rektorem Samorządowego Ośrodka
Kultury w Cmolasie Panią Edytą
KusMokrzycką. Uroczystość roz
poczęła się od przywitania wszyst
kich zgromadzonych, oficjalnego
przemówienia i złożenia życzeń.
Pary małżeńskie zostały udekoro
wane Medalem Za Długoletnie Po
życie Małżeńskie, który w imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol
skiej, Pana Bronisława Komorow
skiego, wręczył Wójt Gminy Cmolas,
Pan Eugeniusz Galek. Jubilaci oprócz
medali otrzymali również kwiaty
oraz prezenty a także listy gratula
cyjne podpisane przez Wójta Gmi
ny Cmolas.
Podniosłą chwilę uczczono symbo
liczną lampką szampana, a gromkie
sto lat odśpiewano przy akompania
mencie zespołu „Raniżowianie”,
którzy zapewnił oprawę artystycz
ną jubileuszu. Jak co roku, w uro
czystości wzięli udział sołtysi z
miejscowości Jubilatów, którzy ze
swej strony obdarowali Jubilatów
kwiatami. Pary małżeńskie święto

wały swój jubileusz w iście rodzin
nej atmosferze, otoczeni przez
swoich najbliższych i sołtysów oraz
władze gminne. Organizatorzy za
dbali również o stronę kulinarną im
prezy w postaci poczęstunku
w trakcie trwania uroczystości, a
także obiadu dla wszystkich zapro
szonych gości.
W bieżącym roku, Medalem Za Dłu
goletnie Pożycie Małżeńskie odzna
czone zostały następujące pary
małżeńskie z terenu gminy Cmolas:
1. Kazimiera i Adam Babiarz  Trzę
sówka
2. Zofia i Jan Cieśla  Trzęsówka
3. Kazimiera i Stanisław Jabłońscy
 Trzęsówka
4. Franciszka i Józef Rozmus  Trzę
sówka
5. Aniela i Stanisław Wilk 
Trzęsówka
6. Maria i Bolesław Janus 
Cmolas
7. Krystyna i Franciszek Posłuszni
 Cmolas
8. Marianna i Wiktor Snopek  Cmo
las
9. Stanisława i Stanisław Szczepa
nek  Cmolas
10. Salomea i Władysław Dudek 
Ostrowy Tuszowskie
11. Kazimiera i Marian Rzeszutek
 Ostrowy Tuszowskie
12. Teresa i Edward Trojnaccy 
Ostrowy Tuszowskie
13. Stanisława i Bolesław Mazur 
Ostrowy Baranowskie
14. Maria i Józef Paterak  Ostrowy
Baranowskie

15. Janina i Stanisław Rzeszutek 
Ostrowy Baranowskie
16. Helena i Franciszek Kosiorow
scy  Poręby Dymarskie
17. Maria i Edward Kosiorowscy 
Poręby Dymarskie
18. Genowefa i Józef Rząsa  Porę
by Dymarskie
19. Stefania i Roman Ziętek  Porę
by Dymarskie
20. Eugenia i Edward Chmielowiec
 Hadykówka
21. Zofia i Stanisław Czachor  Ha
dykówka
22. Bronisława i Jan Gancarz  Ha
dykówka
23. Antonina i Edward Korzępa 
Hadykówka
24. Maria i Józef Bąba  Jagodnik
25. Genowefa i Adam Kolasa  Ja
godnik
26. Bronisława i Józef Kotula  Ja
godnik
27. Anna Piechota  Jagodnik
Złote Gody to jubileusz, za sprawą,
którego patrzyliśmy na dostojnych
Jubilatów z podziwem i szacunkiem,
którzy mimo różnych przeciwności
losu dotrzymali danego sobie przy
rzeczenia. Długoletnie pożycie mał
żeńskie jest dowodem przyjaźni i
miłości. Niewątpliwie szacunek, ja
kim nieustannie od chwili ślubu da
rzą siebie małżonkowie stanowi
sekret zgodnego życia. Miłość jest
dawaniem oraz budowaniem, cier
pliwym znoszeniem i wiernym dzie
leniem każdego sukcesu i każdego
smutku.

Aneta Fryc

CMOLAS
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Dzień Rodziny w Akademii Przed
szkolaka

W maju i w czerwcu obchodzimy
trzy bardzo ważne święta: Dzień
Matki, Dzień Dziecka oraz Dzień
Ojca. Przedszkolaki z Akademii
Przedszkolaka uczciły te święta pod
czas festynu z okazji Dnia Rodzi
ny, który odbył sie 8 czerwca.
W to niedzielne popołudnie sala
przedszkolna zapełniła się po brze
gi przedszkolakami, ich rodzicami
i ich rodzeństwem, którzy przyszli
wspólnie świętować.
Dzieci przygotowały na ten dzień
bajkowe przedstawienie, pełne wy
razów wdzięczności i życzeń skie
rowanych do Mamy i Taty. Swoim
śpiewem, tańcem i wierszami za
chwyciły publiczność tak, że nie
jednemu łza się w oku zakręciła.
Następnie dzieci wręczyły rodzi
com własnoręcznie zrobione upo
minki, jako podziękowanie za miłośc
i troskę, którą otrzymują każdego
dnia.
Nagrodą za udany występ były sło
dycze, które podarował dzieciom

Wójt Gminy Cmolas Eugeniusz Ga
lek, który zaszczycił nas swoją obec
nością.
Następnie wszyscy w dobrych hu
morach udali się na plac przedszkol
ny, gdzie pod kierunkiem wodzireja
rozpoczął się festyn rodzinny. By
ły tańce w stylu Boolywood, kon
kursy, wyścigi dla dzieci i rodziców,
pokaz wielkich baniek mydlanych
oraz modelowanie rzeźb balono
wych.

Podczas przerwy w zabawie był
czas na kawę, herbatę, ciasto i roz
mowę z innymi rodzicami.
Było gwarno i wesoło, a uśmiechy
nie znikły z twarzy uczestników aż
do końca festynu. Na zakończenie
dzieci przygotowały medale dla
"najlepszych rodziców na świecie”,
w podzięce za ten wyjątkowy dzień,
pełen wspólnej zabawy.

CMOLAS

Dzień Dziecka

Z okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka Przedszkolaki z Akademii
Przedszkolaka w Cmolasie udały
się 4 czerwca na wycieczkę do
Komendy Powiatowej Straży
Pożarnej w Kolbuszowej oraz do
sali zabaw dla dzieci FikuMiku.
Dzieci z utęsknieniem oczekiwały
na ten dzień dlatego od samego rana
towarzyszyły im dobre humory. Tuż
po śniadaniu wyruszyliśmy
autobusem do PSP w Kolbuszowej.
Jednym z celów wycieczki było
zapoznanie dzieci z codzienną pracą
strażaka. W czasie spotkania ze
strażakami dzieci mogły zobaczyć
sprzęt strażacki, zapoznać się z
metodami gaszenia pożarów i
ratowania ludzi z wypadków.
Przedszkolaki oglądały również
pokaz możliwości wozu strażackiego
z drabiną i kloszem, który dosięgnie
dachów najwyższych budynków w

Kolbuszowej. Dzieci widziały
także strażaków zjeżdżających po
rurze i przygotowujących się do
akcji. Każde z dzieci mogło wejść
do wozu strażackiego i przez
chwilę poczuć się jak strażak. Na
zakończenie dzieci wręczyły
strażakom ,,drzewko szczęścia”.
Następnie spacerkiem udaliśmy
się do sali zabaw Fiku Miku w
Kolbuszowej. Po przybyciu na
miejsce zostaliśmy bardzo miło
przywitani i zaproszeni do
zabawy. Dzieci miały do
dyspozycji konstrukcję
zabawową, a w niej ruchome
pomosty, zjeżdżalnie, basen z
piłkami, trampolinę, huśtawki,
piłki do skakania i wiele innych
zabawek. Dzieci miały okazję
spożytkować swoją energię,
ćwiczyć koordynację wzrokowo
ruchową i integrować się z
rówieśnikami. Zabawy przebiegały
w wyśmienitych nastrojach i radosnej
atmosferze.

Po skończonej zabawie wróciliśmy
autobusem do przedszkola gdzie na
dzieci czekały słodkie niespodzianki.
Było super!!!

CMOLAS
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Finisaż wystawy malarstwa i prac
plastycznych Kazimiery Zagroby

W Galerii SOK'ora w Samorządo
wym Ośrodku Kultury w Cmola
sie, 29 kwietnia 2014r. odbyło się
spotkanie poświęcone uroczyste
mu zamknięciu wystawy malar
stwa i prac plastycznych Pani
Kazimiery Zagroba. Autorka eks
ponowanych prac urodziła się w
Porębach Dymarskich, a od ponad
40 lat mieszka w Cmolasie. Już od
dziecka pasjonowało ją wszystko,
co piękne. Niestety, warunki spo
łeczne środowiska wiejskiego, w
jakich się wychowywała, nie sprzy
jały rozwojowi jej pasji. Z upły
wem czasu, który poświęciła
głównie na wychowaniu dzieci,
swoje pasje rozwijała angażując się
w różne dziedziny działalności ar
tystycznej. Współpracowała w two
rzeniu scenariusza widowiska
obrzędowego pt. "Wesele Cmola
skie", angażowała się w działal
ność Koła Gospodyń Wiejskich 
aktywnego w dziedzinie sztuki lu
dowej. Zna liczne, zapomniane
przyśpiewki ludowe, których na
uczył ją ojciec  muzykant wesel
ny z dawnych lat.
Rozwój Jej pasji i talentu przybrał
tempo i wiąże się powstaniem Gru
py Plastycznej "ART PASSION"
w Samorządowym Ośrodku Kul
tury w Cmolasie w 2008r. Przez
pierwsze lata istnienia Grupa dzia
łała pod kierunkiem Renaty Kra
kowskiej plastyka i pedagoga. Grupę
tą tworzą kobiety plastyczki, ama
torki, które rozwijają swoje zdol
ności i pasje, realizując jednocześnie
potrzebę tworzenia. Ich kreatyw
ność sprzyjała powstaniu licznych

prac artystycznych stworzonych
w przeróżnych technikach i z róż
norodnych materiałów. Aktywność
Grupy akcentuje swój udział w licz
nych warsztatach, wystawach i kon
kursach.
Ukochaną dziedziną Pani Kazimie
ry stało się malarstwo. Najczęściej
maluje farbami olejnymi. Jej styl
nie został ukierunkowany w żad
nej szkole plastycznej. Malarstwem
zajmuje się amatorsko, kierują się
bardziej intuicją. Uwielbia zagłę
biać się w wielobarwnym świecie
o różnorodnej tematyce, gdzie po
dziwiamy, kompozycje kwiatowe,
konie, pejzaże, wizerunki świętych,
portrety oraz architekturę. Jest au
torką dwóch kopii obrazu Przemie
nienia Pańskiego z Cmolasu.
Dzięki twórczości plastycznej po
kazuje swoją pasję i miłość do ma
lowania. Pani Kazimiera brała
udział w Targach LGD z terenu Wo
jewództwa Podkarpackiego, do
rocznych prezentacjach dorobku
artystycznego grup plastycznych
działających w Samorządowym
Ośrodku Kultury w Cmolasie, pod

czas spotkania "Przy Wielkanoc
nym Stole" w Cmolasie. Otrzymała
Nagrodę w konkursie na Palmę
Wielkanocną podczas Jarmarku
Wielkanocnego w 2008r. w Kolbu
szowej oraz Wyróżnienie w I Prze
glądzie Twórczości
Nieprofesjonalnej pod hasłem "Pa
trząc i Widząc" w 2011r. w Gło
gowie Młp. Pierwszą wystawę
autorską Kazimiery Zagroby mo
gliśmy podziwiać w 2012r. w Ga
lerii Muzeum Kardynała Adama
Kozłowieckiego SJ w Hucie Ko
morowskiej. Dzisiaj tworzenie spra
wia jej radość, poczucie satysfakcji,
dzięki niemu realizuje swoje ma
rzenia. Podczas finisażu wystawy
można było osobiście porozmawiać
z autorką prac oraz skosztować wy
pieków przez nią przygotowanych.
Spotkanie upłynęło w miłej i cie
płej atmosferze. Wystawa była
czynna od 10  29 kwietnia b.r. i
cieszyła się dużym zainteresowa
niem wśród gości odwiedzających,
a autorka prac zebrała dużo po
chwał.

Cmolasianie na XXIV Przeglą
dzie Kapel, Śpiewaków i Instru
mentalistów Ludowych
„Pogórzańska Nuta”

25 maja 2014 w Dynowie w ramach

eliminacji do Ogólnopolskiego Fe
stiwalu Kapel i Śpiewaków Ludo
wych w Kazimierzu n/Wisłą odbył
się XXIV Przeglądzie Kapel, Śpie
waków i Instrumentalistów Ludo
wych „Pogórzańska Nuta”. Wśród
wielu uczestników nie mogło rów

nież zabraknąć naszego Zespołu
Cmolasianie, którego występ komi
sja postanowiła nagrodzić, przyzna
jąc Im w kategorii Zespołów
Śpiewaczych III miejsce. Serdecz
nie gratulujemy i oczywiście życzy
my kolejnych sukcesów.

Cmolas  Dynów

CMOLAS
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„Na sportowo również rowerowo”

Od 1 maja do 31 października 2014r.
w Szkole Podstawowej w Porębach
Dymarskich realizowany jest projekt
pt. „Na sportowo – również rowero
wo”.
Na jego realizację szkoła otrzymała
grant w wysokości 8 000 zł z Funda
cji PGNiG im. Ignacego Łukasiewi
cza. Głównym jego celem jest
wspieranie i promowanie sportu, z
uwzględnieniem rywalizacji sporto
wej jako narzędzia wychowawczego
dzieci oraz popularyzowanie turysty
ki rowerowej wśród dzieci i wdraża
nie ich do aktywnego i zdrowego
spędzania wolnego czasu. Projekt
skierowany jest do wszystkich
uczniów tutejszej szkoły. Jego bene
ficjentami będą również 3osobowe
drużyny ze szkół podstawowych z
terenu gminy Cmolas.
W ramach projektu 11 czerwca szko

ła zorganizowała Gminny Rajd Ro
werowy „Dymarka 2014”. Wzięły w
nim udział trzy szkoły z terenu gmi
ny Cmolas: SP w Hadykówce, ZS w
Trzęsówce i SP w Porębach Dymar
skich. Ogółem wystartowało 15
uczestników. Każdy z nich miał do
pokonania około 8 km trasą ścieżki
przyrodniczej „Dymarka”. Opiekę
medyczną zapewnili studenciwolon
tariusze z Fundacji Generator Inspi
racji. Na trasie znajdowały się 3
punkty zadaniowe, na których uczest
nicy rajdu wykonywali zadania doty
czące informacji ze ścieżki

przyrodniczej „Dymarka”. Po zakoń
czeniu przejazdów i obliczeniu przez
komisję sędziowską końcowego cza
su osiągniętego przez każdego za
wodnika, odbyło się ogłoszenie
wyników. Wręczenia atrakcyjnych

nagród doko
nał p. Lesław
Budzisz – za
stępca Wójta
Gminy Cmo
las, p. H. Mo
krzycka
–dyrektor tu
tejszej szkoły
oraz p. Kamil
Wrzos – Re
gionalny Ko
ordynator
Programu
„Projektor
wolontariat

studencki”.
A oto zwycięzcy indywidualni:
I miejsce –Marcelina Ozga – SP Po
ręby Dymarskie,czas przejazdu 13,45
min,  Michał Piekarczyk – SP Hady
kówka , czas przejazdu 14,16,  Ja
kub Jaskot – SP Hadykówka, czas
przejazdu 14,28,( nagroda – rower dla
każdego ucznia)
II miejsce –Marek Posłuszny, Paweł
Gradowski, Dominika Halat , (nagro
da  komputerek rowerowy),
III miejsce – Tomasz Maciąg Hubert
Majewski, Szymon Kurda, (nagroda
– plecak),

 wyróżnienie –Mateusz Dziuba, Pa
wełWiącek, Kinga Kobylarz, Albert
Majewski, Hubert Dudzik, PawełMi
cek (nagroda – rękawiczki rowerowe).
Drużynowo zwyciężyła ekipa ze SP
w Hadykówce, II miejsce zajęła dru
żyna ze SP w Porębach Dymarskich,
zaś III – drużyna z ZS w Trzęsówce.
Rajd zakończył się poczęstunkiem.
Po wyczerpującej trasie gorąca kieł
baska i napoje bardzo smakowały.
Wszystkie nagrody w Gminnym Raj
dzie Rowerowym zostały sfinanso
wane ze środków Fundacji PGNiG
im. Ignacego Łukasiewicza.
Kolejne działania zrealizowane w ra
mach projektu to spotkanie z leśni
kiem i policjantem, którzy przekazali
uczniom wiele cennych wskazówek
i uwag dotyczących bezpiecznego za
chowania się w lesie, na drodze, nad
wodą czy w domu.
We wrześniu zostanie zorganizowa
ny dwudniowy rajd rowerowy po
okolicy, a potem konkurs znajomo
ści przepisów ruchu drogowego (kla
sy IVVI) i konkurs plastyczny pt.
„Jadę na wycieczkę rowerową” ( kla
sy O – III). Podsumowaniem projek
tu będzie piknik połączony z wystawą
prac plastycznych, ogłoszeniem wy
ników w konkursach i wręczeniem
nagród.
Szkoła serdecznie dziękuje Fundacji
PGNiG za przyznanie kolejnego już
grantu.

PORĘBY DYMARSKIE
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Sandra Rzeszutek laureatką XIV
Ogólnopolskiego Konkursu „Z
Prymasem Tysiąclecia w trzecie
tysiąclecie”

W maju 2014r. odbyła się XIV edy
cja Ogólnopolskiego Konkursu „Z
Prymasem Tysiąclecia w trzecie ty
siąclecie”. Celem konkursu jest roz
powszechnianie wśród młodzieży
wzoru wielkiego chrześcijanina, Po
laka, nauczyciela – Kardynała Ste
fana Wyszyńskiego, pogłębianie
wiedzy o jego życiu i działalności.
Rozwijanie współpracy i przyjaźni
szkół, instytucji i innych placówek
oświatowych i kulturalnych noszą
cych imię Kardynała Stefana Wy
szyńskiego oraz przybliżenie postaci
wielkiego Polaka zaprzyjaźnionym
szkołom z Unii Europejskiej. Pobu
dzanie młodych ludzi do samodziel
nych przemyśleń, do głębszego
zastanowienia się nad wprowadze
niem w życie nauki i myśli Pryma
sa Tysiąclecia.
Patronat nad konkursem sprawowali:
Biskup Ordynariusz Diecezji Rze
szowskiej.
Proboszcz Parafii pw. Świętej Trój

cy w Głogowie
Młp.
Burmistrz Gło
gowa Młp.
Patronat medial
ny:
Tygodnik Kato
licki Niedziela.
Radio Via.
Ziemia Głogow
ska.
Jury w składzie:
Przewodniczący
– Jaromir
Kwiatkowski –
dziennikarz redaktor gazety VIP.
Justyna Sobiło – redaktor Radia Via
Anna Lenart – Kulig – nauczyciel
techniki i informatyki w ZS w Gło
gowie Młp.
Anna Białek – nauczyciel języka
polskiego w SLO w Głogowie Młp.
Ks. Przemysław Hajduk – kateche
ta w ZS Głogowie Młp.
Po zapoznaniu się z 476 pracami ze
szkół z całej Polski i z zagranicy po
stanowiło przyznać Sandrze Rze
szutek uczennicy kl. V naszej szkoły
III miejsce w kategorii literackiej
za pracę, której mottem były sło
wa Prymasa: „Młodzieży! Nie za

pominając o przyszłości. Wierzymy,
że każda kropla krwi, każda ener
gia myśli ludzkiej, mają znaczenie
w wymiarze światowym, nawet dzi
siaj dla naszej Ojczyzny”W tej sa
mej kategorii wyróżnienie otrzymał
Jakub Lubera z kl. V. Do konkursu
przygotowała uczniów pani Anna
Kasak – nauczycielka języka pol
skiego. Uroczyste rozdanie nagród
z mszą św. z udziałem ks. Biskupa
odbyło się 28 maja 2014r.
Jest to ogromny sukces, z którego
wszyscy się cieszymy. Laureatom i
opiekunce gratulujemy.

OSTROWY TUSZOWSKIE

Wójt Gminy Cmolas

zachęca do zaopiekowania się bezdomnymi psami

z terenu Gminy Cmolas.

Gmina Cmolas, tak jak większość gmin w Polsce, boryka się z problemem bezdomności
wśród psów. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) na gminie ciąży obowiązek

zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym. Przepełnione schroniska nie ułatwiają
jednak rozwiązania tego problemu. Dlatego Wójt Gminy pragnie zachęcić wszystkich

chętnych do adopcji bezdomnych psów pochodzących z terenu Gminy Cmolas. Zwierzęta
są przyjazne, łagodne, zadbane i zaszczepione. Wszyscy zainteresowani adopcją psa

proszeni są o podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji.
Obecnie na nowego pana i ciepły dom oczekuje 4 pieski.

Osoby, które wyrażą chęć adopcji bezdomnego psa proszone są o kontakt z;
Referatem Gospodarki Gruntu i Rolnictwa pok. Nr 5 tel. (17) 28 377 02 wew.33

Zakład Usług Komunalnych tel. (17) 2837714
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Podsumowanie projektu „KRE
ATYWNY ZAKĄTEK –warsz
taty rękodzielnicze”

W Szkole Podstawowej w Pore

bach Dymarskich zakończył się
projekt, w ramach którego ucznio
wie korzystali z dodatkowych za
jęć pozalekcyjnych. Środki na ich
realizację szkoła pozyskała z Re
gionalnej Fundacji Rozwoju „Ser
ce” z Kolbuszowej. Podczas zajęć
czniowie wykonywali ozdoby wiel
kanocne, oraz poznali wiele no
wych technik rękodzielniczych:
decoupage, filcowanie na mokro,
sutasz, papierową wiklinę czy ori
gami modułowe. Powstało wiele
przepięknych prac.
Uroczystość podsumowania pro
jektu odbyła się 18 czerwca.
Rozpoczęła ją p. Halina Mokrzyc
ka – dyrektor szkoły, która powi
tała zaproszonych gości, nauczycieli

i uczniów. Swoją obecnością za
szczycili nas: p. Agnieszka Sondej
– tygodnik „Korso Kolbuszowskie”,
p. Jakub Augustyn – „Twoje Radio
Cmolas”, p. Renata Krakowska –
plastyk z ZS w Cmolasie, p. Pau
lina Miśkiewicz – ludowa artyst
ka, ks. Grzegorz Siciak – proboszcz
parafii.

Następnie Monika Dziedzic ucz.
kl. VI odczytała sprawozdanie z re
alizacji projektu. Jednocześnie wi
dzowie oglądali prezentację
multimedialną dotyczącą działań

projektowych. Uroczystość zakoń
czyła się zwiedzaniem wystawy
prezentującej dorobek uczestników
projektu, a potem odbył się poczę

stunek.
Składamy gorące podziękowania
Regionalnej Fundacji Rozwoju
„Serce” Kolbuszowej za życzli
wość i wsparcie finansowe.

PORĘBY DYMARSKIE

Tydzień Bibliotek pod hasłem
„Czytanie łączy pokolenia”

Po raz jedenasty Stowarzyszenie Bi
bliotekarzy Polskich organizowało,
w dniach 815 maja 2014 r., Tydzień
Bibliotek  program promocji czy
telnictwa i bibliotek. Miał on na ce
lu podkreślanie roli czytania i
bibliotek w poprawie jakości życia,
edukacji oraz zwiększanie prestiżu
zawodu bibliotekarza i zaintereso
wania książką szerokich kręgów
społeczeństwa.
Gminna Biblioteka Publiczna i Fi
lie przyłączyły się do obchodów Ty
godnia Bibliotek, odbyło się wiele
imprez czytelniczych :
 Kiermasz książki.
 Wystawa prac uczniów Gimna

zjum im. Wojciecha Borowiusza z
Zespołu Szkół w Cmolasie
 Cykl lekcji bibliotecznych dla
uczniów klas gimnazjalnych
 Mini maraton czytelniczy dla
uczniów klasy 0 – 3 ze Szkoły Pod
stawowej w Ostrowach Tuszow
skich . Zaproszeni goście tj. sołtysi
wsi Ostrowy Tuszowskie i Toporo
wa, Członkinie Koła Gospodyń Wiej
skich i Koła Przyjaciół Książki oraz
przedstawicielka Ochotniczej Stra
ży Pożarnej czytali dzieciom bajkę
o przygodach Kubusia Puchatka .
 Spotkanie dla przedszkolaków z
Niepublicznego Przedszkola
„Ochronka św. Józefa z Cmolasu
pt. „Muzyka i tradycje naszych
dziadków” występ i prezentacja stro
jów lasowiackich i rzeszowskich
przez kapelę ludową „Lesianie” z

Kupna. Dzieci uczyły się piosenki
oraz tańczyły do melodii „Lasowia
czek”. Poznały również budowę in
strumentów muzycznych skrzypiec
i kontrabasu.
 „Świat skrzata Jagódki” maraton
czytelniczy dla uczniów klasy II
Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół
w Cmolasie. Czytanie książek o
przygodach Skrzata i dyskusja nad
zawartymi morałami w tekście.
 Spotkanie z historykiem Maria
nem Piórkiem dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Porębach Dymar
skich , który przedstawił historię
miejscowości, pochodzenia nazwisk
i przysiółków.
 Wystawa fotografii przyniesio
nych przez czytelników pt.”Najstar
sze zdjęcie w domu” zorganizowana
w Filii Poręby Dymarskie.

CMOLAS
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Wykorzystanie środków unijnych

w Lokalnej Grupie Działania LASOVIA

LGD LASOVIA działa na obszarze o powierzchni 325km² z liczbą ponad 20 tysięcy mieszkańców. Zrzesza trzy
sąsiadujące ze sobą gminy (Cmolas, Niwiska, Ostrów). W okresie programowania unijnego budżetu 20072013 w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader, LGD LASOVIA pozyskała kwotę 3 mln zł na realizację
projektu w latach 20092015.

W ramach zdobytej dotacji LGD występuje w roli grantodawcy, przeprowadzając nabory wniosków na obszarze
objętym działaniem LGD. Umożliwia to organizacjom oraz mieszkańcom pozyskanie środków na realizację ich
własnych projektów. Beneficjentami czyli podmiotami składającymi wnioski są gminy, instytucje kultury, stowarzyszenia,
przedsiębiorcy, rolnicy, osoby fizyczne.
LGD LASOVIA przeprowadziła dodatkowo szereg działań promocyjnoinformacyjnych, szkoleniowych oraz udziela
wsparcia doradczego na temat zasad oraz trybu przyznawania pomocy oraz przygotowania dokumentacji projektowej.
Lokalna Grupa Działania LASOVIA przeprowadziła dotychczas 17 naborów wniosków. Dzięki w/w naborom w
ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” LGD rozdysponowała kwotę 2 269 681,58zł. w tym:
1/ na terenie Gminy Cmolas  915 062,84zł, z czego na działanie:
 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 108 800,00zł ( 2 projekty)
 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 99 500,00zł (1 projekt)
 Odnowa i rozwój wsi – 433 493,00 zł (2 projekty)
 Małe projekty  273 111,00 zł (17 projektów)
2/ na terenie Gminy Niwiska kwotę 668 973,29zł, z czego na działanie:
 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 20 000,00zł ( 1 projekt)
 Odnowa i rozwój wsi – 459 808,00zł (4 projekty)
 Małe projekty  189 165,29zł (25 projektów)
3/ na terenie Gminy Ostrów  685 645,45 zł, z czego na działanie:
 Odnowa i rozwój wsi – 463 910,29 zł (4 projekty)
 Małe projekty  221 735,16 zł ( 21 projektów)
Składane projekty z zakresu Odnowa i rozwój wsi oraz małe projekty dotyczyły m.in. budowy infrastruktury technicznej:
parkingi, chodniki, wyposażenia świetlic wiejskich, wyposażenia obiektów sportowych i turystycznych, budowy
placów zabaw, organizacji imprez oraz warsztatów. Natomiast projekty z zakresu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
oraz Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej dotyczyły zakupu maszyn i urządzeń w celu rozpoczęcia lub rozwinięcia
prowadzonej działalności gospodarczej.

Lokalna Grupa Działania LASOVIA zrealizowała również Projekt współpracy pn. „Szlakami Lasowiaków”. Celem
projektu było wzmocnienie rozpoznawalności regionu, walorów turystycznych obszaru partnerów projektu  dawnych
Lasowiaków wśród jego mieszkańców oraz turystów poprzez wydanie trzech rodzajów publikacji i zorganizowanie
dwóch wydarzeń promocyjno kulturalnych. Takie kompleksowe wyeksponowanie, unikatowego charakteru regionu
dawnych Lasowiaków z obszaru siedmiu gmin: Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska, Majdan Królewski,
Ostrów, Raniżów możliwe było dzięki środkom Lokalnej Grupy Działania LASOVIA oraz Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Siedlisko”, które zdecydowały się na wspólną realizację projektu współpracy, którego budżet
wynosił 206 176,00zł.
W chwili obecnej następuje realizacja oraz rozliczanie złożonych projektów. W najbliższym czasie planowane jest
ogłoszenie ostatniego konkursu z zakresu Odnowa i rozwój wsi.

Lokalna Grupa Działania LASOVIA
36105 Cmolas 269 A

Tel.17 74 444 15
www.lasovia.com.pl
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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

Podsumowanie projektu „Szkoła
na 6 w SP w Cmolasie”.

Szkoła Podstawowa im. prof. Jana
Czekanowskiego w Cmolasie za
kończyła i podsumowała realizację
projektu współfinasowanego przez
Unię Europejską w ramach Euro
pejskiego Funduszu Społecznego i
Budżetu Państwa w ramach Progra
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki
działanie 9.1. Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wyso
kiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty.
W seminarium podsumowującym
wzięli udział: przedstawiciel orga
nu prowadzącego wicewójt gminy
Cmolas p. L. Budzisz, dyrektor Ze
społu Szkół w Cmolasie p. J. Ba
biarz, nauczyciele, rodzice i
uczniowie. Projekt realizowany był
od IX 2013r. – VI 2014r.Celem
głównym projektu było podniesie
nie jakości kształcenia i oferty edu
kacyjnej dla uczennic oraz uczniów
klas 4 – 6 szkoły podstawowej. Ce

le szczegółowe projektu obejmowa
ły rozwój zainteresowań i wiedzy u
uczniów oraz rozwój umiejętności
komunikacyjnych.Zrealizowano za
jęcia w kołach zainteresowań z ję
zyka polskiego, matematyki,
przyrody, języka angielskiego, hi
storii i społ., informatyki, prowa
dzono zajęcia dydaktyczno–
wyrównawcze (język polski, ma
tematyka, przyroda, historia i społ.,
język angielski), zajęcia korekcyj
no–kompensacyjne, socjoterapeu
tyczne oraz zajęcia z dysgrafii.
Nowatorskim działaniem było po
szerzenie tradycyjnych zajęć edu
kacyjnych o zajęcia elearningowe
z większości zajęć. Szkoła otrzyma
ła dofinansowanie w wysokości 125
149,94 zł. Dzięki uczestnictwu w
tym projekcie doposażona została
baza szkoły o tablicę interaktywną,
laptop oraz projektor wraz z ekra
nem. Do wszystkich zajęć zakupio
ne zostały pomoce dydaktyczne. W
ramach projektu przeprowadzonych
zostało łącznie 744 godz. zajęć dy

daktycznych (w tym kół zaintere
sowań: 208 godz. stacj. + 104 godz.
elearningowych, zajęć dydaktycz
no – wyrównawczych: 208 godz.
stacj. + 104 godz. elearningowych,
zajęć korekcyjnokompensacyjnych
– 120 godz.). Dzięki uczestnictwu
w zajęciach realizowanych w ra
mach projektu uczniowie mieli więk
szą motywacje do nauki, nabyli
umiejętności efektywnego uczenia
się oraz usprawnili funkcje percep
cyjno–motoryczne. Z zajęć na plat
formie e learningowej korzystało
40 uczennic i 53 uczniów z klas 4
6. Dzięki realizacji projektu ucznio
wie naszej szkoły nauczyli się mą
drze wykorzystywać technologie
informacyjne nie tylko w szkole, ale
również w domu. Wiedza na temat
ezajęć i sposobu korzystania z plat
formy elearningowej jest funda
mentem do dalszej pracy
w przyszłym roku szkolnym.

koordynator projektu
Elżbieta Łagoda

CMOLAS

„Złote Główki” rozdane!

Tradycją Publicznego Gimnazjum
im. ks. Wojciecha Borowiusza w
Cmolasie stało się wyróżnianie
uczniów za wysiłek umysłowy,
przestrzeganie cnót uczniowskich i
promocję szkoły. Corocznie w
czerwcu, począwszy od 2000 roku
nagroda w postaci pozłacanej
statuetki jest przyznawana przez
Kapitułę złożoną z przedstawicieli
uczniów, nauczycieli i rodziców.
Znamy już tegorocznych laureatów
Złotych Główek. 18 czerwca 2014
r. statuetki wręczone zostały już po
raz piętnasty. Do kategorii nauki
humanistyczne nominowane były:
Marcelina Mokrzycka, Anita Róg,

Klaudia Urban. Złotą Główkę
otrzymała Anita Róg. Nominacje do
kategorii nauki matematyczno –
przyrodnicze otrzymali: Laura Janus,
Jarosław Serafin, Brygida
Szczepanek. Statuetką wyróżniono
Laurę Janus. O Złotą Główkę
w kategorii wzór cnót uczniowskich
ubiegały się: Marcelina Mokrzycka,
Róża Salwik, Barbara Stec.
Zwyciężyła Barbara Stec. Ostatnią
kategorią, w której kapituła
przyznała nagrodę Złotej Główki,
jest promocja szkoły. Nominacje
otrzymały: Sylwia Bąba, Agnieszka
Serafin, Karolina Serafin. Laureatką
została Karolina Serafin. Wszystkim
nagrodzonym gratulujemy
i zachęcamy do podjęcia starań o
Złotą Główkę w następnym roku.

CMOLAS
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I n f o r m a c j a

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie informuje, że od 16 czerwca 2014 r. są wydawane
wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla rodzin, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci
zgodnie z uchwałą nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych ( M.P. poz. 430 ) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Dz. U. poz.755 ).

Wnioski są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cmolasie pokój Nr 1619 Urzędu
Gminy w Cmolasie.
Informacja telefoniczna 17 744 44 40

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Kubik

Dodatkowe informacje

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy
to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi
rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się
jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym
karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta
płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko
oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR”
pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?
Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W urzędzie
gminy będzie podana informacja o instytucjach, które zajmują się wydawaniem karty – tam należy
złożyć wniosek. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Kiedy mogę złożyć wniosek o wydanie karty?
Od 16 czerwca br. rodziny mogą składać wnioski.

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?
Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?
Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe,
jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna będzie tutaj: rodzina.gov.pl. Lista będzie
aktualizowana na bieżąco.

Czym różni się ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od tej lokalnej?
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Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie
tylko w obrębie gminy.

Czy zniżki z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny anulują zniżki, które przysługują
z tytułu posiadania lokalnej Karty Dużej Rodziny?
Nie. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia lokalna Karta
Dużej Rodziny. Karta jest również uzupełnieniem zniżek, które do tej pory przysługują rodzinom, np
w komunikacji krajowej, czy instytucjach kultury.

Czy rodzinom, w których znajdują się osoby niepełnosprawne przysługują dodatkowe zniżki?
Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Rodziny, przysługują każdemu członkowi rodziny, w
jednakowym wymiarze. Może się jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która oferuje zniżki, będzie
chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.

Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same
prawa korzystania z karty?
Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są
małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?
Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej
Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy
jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być
całą rodziną w jednym miejscu.

Co zrobić w przypadku zgubienia karty?
Aby otrzymać duplikat karty należy się zgłosić do urzędu gminy. Duplikat karty wydawany jest za
opłatą 8,71 zł.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Informacja

Urząd Gminy Cmolas informuje mieszkańców, że w roku gospodarczym 2014/2015 zgłaszania
szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę łowną na terenach
poszczególnych obwodów Gminy Cmolas zajmują się:
Koło łowieckie „Knieja”Majdan Królewski
Miejscowości: Cmolas, Hadykówka, Poręby Dymarskie
Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń: Stanisław Gniewek, Kolbuszowa Górna 171,
36100 Kolbuszowa, tel. 696 427 303
Koło łowieckie „Darz Bór” Świerczów
Miejscowości: Cmolas, Trzęsówka, Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie, Hadykówka,
Dąbrówka
Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń: Ireneusz Gołębiowski, zam. Cmolas 263, 36
105 Cmolas, tel. 662 630 383
Koło łowieckie „Knieja”Mielec
Miejscowości: Ostrowy Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie, Toporów
Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń: Piotr Gardulski, 39 300 Mielec, ul. Legionów 1
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KALENDARZ IMPREZ LO
KANEJ GRUPY DZIAŁANIA
LASOVIA

Lokalna Grupa Działania LASO
VIA wraz z podmiotami ze swo
jego terenu, corocznie organizuje
imprezy promujące działalność
LGD oraz imprezę targową, któ
ra każdego roku odbywa się
w innej gminie członkowskiej. W
trakcie imprez spotkają się  ko
ła gospodyń, rękodzielnicy, rzeź
biarze, malarze i in. artyści oraz
mieszkańcy obszaru.
W bieżącym roku zaplanowano :
1/ 28062014r. na Krytej Pływal

ni w Cmolasie „Mistrzostwa w
pływaniu o Puchar Prezesa Lo
kalnej Grupy Działania LASO
VIA”,/Ośrodek Wypoczynku i
Rekreacji w Cmolasie/
2/ 03.08.2014 r. w Bliźnie Gmi
na Ostrów –„Blizna w oczach
dziecka – konkursy i zabawy”,
/Stowarzyszenie Rozwoju Regio

nalnego Nasza Kamionka/
3/ 07.09.2014 r. w Trzęsówce –
„Lokalne Targi Rękodzieła i Rze
miosła połączone z degustacją La
sowiackich przysmaków”,
/Samorządowy Ośrodek Kultury
w Cmolasie/
4/ 29.11.2014 r. w Niwiskach –
„Promocja Lasowiackich Specja

łów”, /Gminny Ośrodek Kultury
i Biblioteki w Niwiskach/
Ponadto 31.08.2014 r. planowa
ny jest wyjazd wraz z twórcami,
rękodzielnikami oraz Kołem Go
spodyń na VI Targi Lokalnych
Grup Działania z terenu Woje
wództwa Podkarpackiego
w Rzeszowie oraz w miesiącu
grudniu wyjazd Koła Gospodyń
na Konkurs Bożonarodzeniowy
w Urzędzie Marszałkowskim Wo
jewództwa Podkarpackiego.
Zachęcamy wszystkich do wspól
nej zabawy i udziału w imprezach!

A.Z.

Rozgrywki w piłce nożnej o
Puchar Wójta Gminy Cmolas

25 czerwca 2014r. już po raz szósty
na boiskach Szkoły Podstawowej
w Porębach Dymarskich odbyły
się rozgrywki w piłce nożnej o
Puchar Wójta Gminy Cmolas.
Organizatorem była szkoła oraz
klub sportowy PKS „UNITAS”
Poręby Dymarskie.
Do rywalizacji przystąpiło 5 szkół
podstawowych z Cmolasu,
Trzęsówki, Hadykówki, Ostrów
Tuszowskich i Poręb Dymarskich,
oraz cztery drużyny ze szkół
ponadpodstawowych zgłoszone
przez kluby działające w naszej

gminie CERAMIKA Hadykówka,
OSTROVIA Ostrowy Baranowskie,

VIGOR Trzęsówka i PKS UNITAS
Poręby Dymarskie.
Klasyfikacja końcowa przedstawia
się następująco:
w grupie szkół podstawowych
1. SP Cmolas
2. SP Hadykówka
3. SP Ostrowy Tuszowskie
4. SP Trzęsówka
5. SP Poręby Dymarskie
w grupie szkół
ponadpodstawowych

1. VIGOT Trzęsówka
2. PKS UNITAS Poręby Dymarskie
3. CERAMIKA Hadykówka
4. OSTROVIA Ostrowy
Baranowskie

Królem strzelców w grupie szkoły
podstawowej został Bartosz

PORĘBY DYMARSKIE

CMOLAS, NIWISKA, OSTRÓW
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Zawody sportowopożarnicze
2014

W dniu 15 czerwca 2014 roku na
stadionie sportowym w Cmolasie
odbyły się
Zawody sportowopożarnicze 2014.
W zawodach uczestniczyło ogó
łem 9 drużyn OSP w tym dodat
kowo 2 drużyny z OSP Ostrowy
Tuszowskie :
Drużyna OSP Ostrowy Tuszow
skie II  poza konkursem.
Drużyna OSP Ostrowy Tuszow
skie Kobieca  poza konkursem .

Na7 drużyn OSP biorących udział
w zawodach klasyfikacja końco
wa przedstawiała się następująco :
I miejsce  OSP Ostrowy Tuszow
skie
II miejsce  OSP Hadykówka
III miejsce  OSP Trzęsówka
IV miejsce  OSP Poręby Dymar
skie
V miejsce  OSP Ostrowy Bara
nowskie
VI miejsce  OSP Cmolas
VII miejsce  OSP Jagodnik
Wszystkie drużyny OSP biorące
udział w zawodach sportowopo
żarniczych otrzymały:

I miejsce: Puchar + okolicznościo
wy dyplom + nagroda pieniężna,
pozostałe drużyny OSP okolicz
nościowe dyplomy + nagrody pie
niężne.
Ponadto po zawodach sportowo
pożarniczych na uroczystym ape
lu zostały wręczone wyróżnio
nym strażakom OSP z terenu
Gminy Cmolas oraz odznaczenia
i medale za Zasługi dla Pożarnic
twa.

CMOLAS

Szkodziński z Cmolasu, a w grupie
ponadpodstawowej Dariusz
Kobylarz z Poręb Dymarskich.
Wszystkie nagrody w postaci
statuetek, dyplomów i piłek oraz
poczęstunek dla zawodników
zostały ufundowane przez Urząd
Gminy w Cmolasie.
Uroczystego podsumowania oraz
wręczenia nagród dokonał pan
Eugeniusz Galek Wójt Gminy
Cmolas oraz ks. Grzegorz Siciak
– proboszcz i zarazem prezes klubu
i Halina Mokrzycka dyrektor
szkoły. Dziękujemy wszystkim
nauczycielom, działaczom, oraz
zawodnikom za udział w turnieju
i zapraszamy za rok.
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FinałWojewódzkich Igrzysk Mło
dzieży Szkolnej

W dniu 13.05.2014 r. na Hali Wi
dowiskowo  Sportowej odbył się
Finał Wojewódzkich Igrzysk Mło
dzieży Szkolnej w piłce ręcznej
dziewcząt. I miejsce zajęła druży
na dziewcząt ze Szkoły Podstawo
wej w Dzikowcu, II miejsce Szkoła
Podstawowa w Posadzie Górnej, III
miejsce Szkoła Podstawowa w Wól
ce Niedźwieckiej a IV miejsce Szko
ła Podstawowa w Krośnie.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
Dodatkowo w obiektach OWiR
Cmolas dwukrotnie na zgrupowa
niach konsultacyjno szkoleniowych
przebywała kadra wojewódzka w
piłce ręcznej dziewcząt i chłopców.

W treningach przygotowawczych
do rozgrywek ogólnopolskich uczest

niczyli zawodnicy z całego Podkar
pacie.

Spotkanie z okazji Dnia Dziec
ka w CEE w Ostrowach Tu
szowskich

”W Krainie baśni ” to spotkanie
integracyjne z okazji Dnia
Dziecka , które odbyło się
4.06.2014 zorganizowane przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w
Cmolasie dla przedszkolaków z
Gminy Cmolas. Na spotkanie
przybyły dzieci z Przedszkola
Niepublicznego „Ochronka świę
tego Józefa” z Cmolasu oraz Nie
publicznego Przedszkola
„Jagódka” z Jagodnika. Zabawę

prowadziła pani wodzirej prze
brana za wróżkę z bajki. Przed
szkolaki tańczyły ,śpiewały i
recytowały wierszyki oraz z
uwagą wysłuchały przeczytaną
im bajkę. W zaczarowany świat
baśni wprowadził je pokaz ba
niek mydlanych. Po wesołej za
bawie dzieci otrzymały słodki
poczęstunek ufundowany przez
sponsorów za co serdecznie w
imieniu dzieci dziękujemy.

OSTROWY TUSZOWSKIE

CMOLAS
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II Gminny Konkurs Przyrodni
czoEkologiczny.

W dniu 13 maja 2014 r. w Centrum
Edukacji Ekologicznej w Ostrowach
Tuszowskich odbył się II Gminny
Konkurs Przyrodniczo Ekologicz
ny „Ja i środowisko”. Organizato
rem konkursu było kierownictwo
centrum. Jego celem było:
 Zdobywanie i pogłębianie wiedzy
z zakresu ekologii i ochrony środo
wiska.
 Wdrażanie uczniów do zachowań
proekologicznych.
 Budzenie ciekawości poznawczej
i zainteresowań przyrodniczych.
 Spotkanie miłośników przyrody.
Każdą szkołę mogło reprezentować
po dwóch uczniów (w przypadku
podwójnych oddziałów czterech
uczniów) z każdej kategorii wieko
wej (tj. z kategorii klas II III i klas
IV VI) wyłonionych w eliminacjach
szkolnych. W sumie w konkursie
wzięło udział 26 uczniów reprezen
tujących wszystkie szkoły z terenu
gminy Cmolas: 14 uczniów w ka
tegorii klas IIIII oraz 12 uczniów
w kategorii klas IV VI.
Uczniowie mieli do rozwiązania test
składający się z pytań dotyczących
podstawowych zagadnień z ekolo
gii, ochrony środowiska i otaczają
cej przyrody. Jak podkreśliła
przewodnicząca komisji konkurso

wej, wszyscy uczniowie wykazali
się dużą wiedzą i sprawnie poradzi
li sobie z zadaniami związanymi z
wyżej wymienionymi zagadnieniami.
Jury w składzie: Przewodnicząca
komisji Bogusława Zięba nauczy
cielka przyrody z PSP w Woli Ru
sinowskiej, Andrzej Saj leśniczy
Leśnictwa Ostrowy Baranowskie,
oraz Elżbieta Rzeszutek kierownik
Filii Biblioteki Publicznej w Ostro
wach Tuszowskich przyznało nastę
pujące miejsca:
w kategorii klas II III
I miejsce Hubert Urban z Niepu
blicznej Szkoły Podstawowej w Ja
godniku
II miejsce Kinga Dudek ze Szkoły
Podstawowej w Ostrowach Tuszow
skich

III miejsce Aleksandra Magda i Ga
briela Rzeszutek z Zespołu Szkół
w Trzęsówce
Wyróżnienie: Kamil Guźda z Nie
publicznej Szkoły Podstawowej i
Dominika Czachor z Zespołu Szkół
w Cmolasie
w kategorii klas IV VI
I miejsce Karolina Dańko z Zespo
łu Szkół w Trzęsówce
II miejsce Szymon Partyka z Ze
społu Szkół w Cmolasie
III miejsce Natalia Rębisz i Oliwia
Starzec z Zespołu Szkół w Cmolasie
Wyróżnienie: Justyna Czajkowska
z Zespołu Szkół w Trzęsówce
Laureaci konkursu otrzymali dyplo
my i nagrody książkowe.

OSTROWY TUSZOWSKIE

Kabaret Paranienormalni w Cmo
lasie

W piątkowe popołudnie 9 maja na
Hali WidowiskowoSportowej w
Cmolasie z fantastycznym przed
stawieniem wystąpił Kabaret Para
nienormalni. Występ spotkał się z
entuzjastycznym przyjęciem. Ar
tyści w subtelny i zabawny sposób
przedstawili relacje damskomęskie,
absurdalne postacie i sytuacje z ży
cia codziennego. Paranienormalni
udowodnili że codzienność można
potraktować nowatorsko się i przed
stawić w niespotykany dotąd, po
mysłowy sposób. Niezwykły kontakt
z publicznością, zaskakujące wpro
wadzenie i skecze rozbawiły wi

dzów do łez. Serdecznie dziękujemy
wszystkim uczestnikom i zaprasza

my na kolejne imprezy na Hali Wi
dowiskowej w Cmolasie.

CMOLAS
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Od 01.02.2014r do 30.06.2015r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jagodniku realizowany jest projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego pt ,,My chcemy
się uczyć’ realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik ,,Nasza Wieś” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX
działania 9.1. Wyrównywanie szans eduka
cyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w syste
mie oświaty Podziałania 9.1.2 Wyrównywa
nie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług eduka
cyjnych. Głównym celem projektu jest pod
niesienie poziomu jakości kształcenia i
wyrównywanie szans edukacyjnych wśród
29 uczniów z Niepublicznej Szkoły Podsta
wowej w Jagodniku, poprzez rozszerzenie
programu rozwojowego szkoły o zajęcia do
datkowe i dydaktyczno wyrównawcze.
W ramach projektu odbywają się zajęcia dla
uczniów klas IIII tj.
1. Zajęcia dodatkowe matematyczno –przy
rodnicze
2. Zaj. dodatkowe komputerowe
3. Zaj. dydaktyczno wyrównawcze komputerowe
4. Zaj. dydaktyczno wyrównawcze z jęz. angielskiego
5. Zaj. dydaktyczno wyrównawcze logopedyczne
6. Zaj. integracyjno artystyczne

Zajęcia rozpoczęły się 01.02.2014r,a zakończą 30.06.2015r.
i odbywają się według ułożonego harmonogramu po 40 go
dzin dla każdej z grup.Uczniowie chętnie uczestniczą w za
jęciach dodatkowych. Zakupiono również pomoce dydaktyczne
oraz pomoce dla uczniów na zajęcia w kwocie 15274,89 zł.
15.06.2014r w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jagod
niku odbył się piknik rodzinno – edukacyjny na którym zo
stał zakończony pierwszy etap w/w projektu,, My chcemy
się uczyć’ realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Jagodnik ,,Nasza Wieś”.
W projekcie zakończyło udział 7 uczniów (7 chłopców) z
klasy III, którzy w niedzielę 15 czerwca przy udziale rodzi
ców oraz zaproszonych władz lokalnych zaprezentowali się
na scenie.

W ramach zajęć; matematycznoprzyrodniczych odbyła się prezentacja doświadczeń przyrodniczych i łami
główek matematycznych, z zaj. integracyjno artystycznych przedstawienie teatralne pt ,,Murzynek Bambo”,
występ taneczny oraz wystawa wszystkich prac plastycznych wykonanych przez uczniów, z zajęć logope
dycznych recytacja wierszy, z zajęć komputerowych przedstawiona została prezentacja multimedialna na ta
blicy interaktywnej z przebiegu tych zajęć, zaś z zajęć z jęz. angielskiego wystawa fotograficzna z przebiegu
zajęć z opisami w jęz. angielskim. Wszyscy uczniowie kończący udział w projekcie otrzymali dyplomy i upominki.

Ewa Guźda
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Turniej o Puchar Wójta Gminy
Cmolas w siatkówce

24 maja na Hali WidowiskowoSpor
towej odbył się Turniej o Puchar
Wójta Gminy Cmolas w siatkówce.
W Turnieju podsumowującym roz
grywki Kolbuszowskiej Amator
skiej Ligi Piłki Siatkowej wystąpiły
drużyny:
1) AUTOserwis Kolbuszowa,
2) Widełka,
3) Leśnik Kolbuszowa,
4) Cmolaskie Słowiki,
5) ADS Kolbuszowa Górna,
6) UKS Kupno,
7) KLIKA Budy Głogowskie,
8) Nowa Dęba – 3 drużyny
9) drużyna z Tarnobrzega,

10) drużyna z Jawornika Polskiego,
11) drużyna LO Kolbuszowa
12) żeńska drużyna KKS Kolbuszo

wianka.
W Turnieju zwyciężyła drużyna AU
TOserwis Kolbuszowa.

Cmolasianie nagrodzeni przez Mar
szałka Województwa Podkarpac
kiego.

26 czerwca 2014r. w Wojewódzkim
Domu Kultury w Rzeszowie, twórcy
zasłużeni dla kultury i sztuki naszego
regionu odebrali z rąk Członka Zarzą
du Województwa Podkarpackiego P.
Tadeusza Pióro oraz Marszałka P. Wła
dysława Ortyla nagrody Zarządu Wo
jewództwa Podkarpackiego.
Za szczególne osiągnięcia i całokształt
działalności, już po raz 15 Zarząd Wo
jewództwa Podkarpackiego przyznał
nagrody w dziedzinie kultury. Łącz
nie 26 indywidualnych oraz 12 zbio
rowych wyróżnień. W tej kategorii

uhonorowano: stowarzyszenia, insty
tucje, chóry, a także zespoły regional
ne. Jest to forma podziękowania i
docenienia dla ludzi, którzy z takim
zaangażowaniem i pasją przyczynia
ją się do ochrony i rozwoju dziedzic
twa kulturowego w naszym
województwie. Jako pierwsi na sce
nie, kwiaty i listy gratulacyjne odebra
li laureaci indywidualni, a dokładnie
12 osób, za całokształt działalności
oraz 14 osób za szczególne osiągnię
cia. Po tym przyszedł czas na występ
fortepianowy Miry Opalińskiej rów
nież nagrodzonej podczas uroczysto
ści. Były też nagrody zbiorowe. Tu za
całokształt działalności zarząd woje
wództwa przyznał 4, a za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie twórczości

artystycznej, upowszechniania i ochro
ny kultury – 8 nagród. Nagrodę zbio
rową za szczególne osiągnięcia
otrzymał także Zespół Ludowy „Cmo
lasianie” działający w Samorządowym
Ośrodku Kultury w Cmolasie. Zespół
Cmolasianie powstał w 2002ro
ku.Głównym celem utworzenia zespo
łu było odtworzenie dawnych
zwyczajów i obrzędów, jakie niegdyś
towarzyszyły mieszkańcom Cmolasu.
Uroczystości wręczenia nagród zakoń
czyłwystęp sanockiego Zespołu Wo
kalnego SOUL pod przewodnictwem
Moniki Brewczak. Serdecznie gratu
lujemy naszym laureatom i życzymy
wielu kolejnych sukcesów i wybitnych
osiągnięć.

CMOLAS  RZESZÓW

CMOLAS



Strona 22 3/14 · Lipiec 2014 r.

23 maja 2014r. opiekunowie Sa
morządu Uczniowskiego Szkoły
Podstawowej

w Cmolasie podsumowali kon
kurs literacko – plastyczny pn. ,,Stop
przemocy psychicznej
i fizycznej. W podsumowaniu wzię
ła udział przedstawicielka Komen
dy Powiatowej Policji
w Kolbuszowej Pani sierżant szta
bowy Beata Jabłońska i Pan Dy
rektor – Józef Babiarz. Uczniowie
klas II – V mieli możliwość wysłu
chać cennych rad, jak należy reago
wać na złe zachowania i co robić,
aby uniknąć niezdrowych relacji ko
leżeńskich. Kiedy Pani Beata Ja
błońska skończyła wykład, nastąpiło
podsumowanie konkursu, którego
głównym celem było: uświadomie
nie uczniom potrzeby bezpieczeń
stwa i szkodliwości zachowań
agresywnych oraz rozwijanie po
staw dezaprobaty wobec sprawców
przemocy.
Komisja w składzie: P. Ilona Puzio,
P. Renata Krakowska, P. Halina Gu
ściora, P. Ewa Jóźwik i P. Edyta
Urban przyznała następujące nagro
dy:
Konkurs plastyczny ( kategoria I
III):
I miejsce – Karolina Mokrzycka –
kl. IIb
II miejsce –Agnieszka Zielińska –
kl. IIb
III miejsce – Oliwia Urban –kl. IIb
i Kacper Magda – kl. IIb
Wyróżnienia:
Kamila Pastuła – kl. IIIa
Daria Misiak – kl. I
Konkurs literacki (kategoria IVVI)

I miejsce: Anna Misiak kl. VIa, Ma
ciej Chmielowiec kl. IVb
II miejsce: Izabela Magda kl IVb,
Łukasz Mokrzycki kl. VIa
III miejsce: Maksymilian Kosiorow
ski kl. IVb, Paweł Zaskalski IVb
Wyróżnienia:
Krzysztof Magda kl. Vb
Izabella Posłuszna kl. VIb
Gabriela Kraczkowska kl. Vb
Po rozdaniu dyplomów i nagród rze
czowych uczniowie z kl. II, III i V
pokazali, że poprzez taniec najle
piej można odreagować stres i ne
gatywne emocje.
Konkurs literackoplastyczny był
punktem kulminacyjnym naszego
przedsięwzięcia, gdyż od 19 do 23
maja obchodziliśmy Tydzień Bez
Przemocy. W ciągu kilku dni na
uczyciele przeprowadzili lekcje wy
chowawcze na temat agresji słownej
i psychicznej, opiekunowie Samo
rządu Uczniowskiego rozprowadzi

li ulotki poświęcone w całości
problemom agresji, a uczniowie
tworzyli Klasowe Kodeksy Zasad
Przeciwko Przemocy.
Opiekunowie samorządu opracowa
li ankietę, którą uczniowie uzupeł
nią anonimowo, co pozwoli nam
rozpoznać sytuację w szkole. Li
czymy na szczerość uczniów, gdyż
tylko taka postawa pozwoli nam
wyciągnąć prawidłowe wnioski.
Należy podkreślić dużą rolę opie
kunów samorządu szkolnego i wy
chowawców.
To ich zaangażowanie w realizację
tak ważnego tematu dało tak wspa
niałe zakończenie, którym wszyscy
byli zachwyceni.
Gratulujemy cudownych pomysłów
i życzymy dalszych sukcesów lite
rackich
i plastycznych.
Opiekunowie Samorządu Uczniow
skiego Edyta Urban, Ilona Puzio

CMOLAS
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZE
SPOŁU SZKÓŁW CMOLASIE

Czerwiec w edukacji to przede
wszystkim czas rozliczeń i podsu
mowań osiągnięć, których zarów
no w szkole podstawowej, jak i
gimnazjum nigdy nie brakowało.
Nasi uczniowie po raz kolejny udo
wodnili wysoki poziom wiedzy
i umiejętności zdobywając czoło
we miejsca w wielu konkursach
przedmiotowych, artystycznych i za
wodach sportowych na szczeblach
gminy, powiatu i województwa. To
właśnie w szkole, która wspiera i
stwarza przyjazny klimat do osią

gania tych i wielu innych sukcesów
uczniowie rozwijają swoje pasje
w funkcjonujących kołach zainte
resowań.
Nie sposób oczywiście wymienić
wszystkich sukcesów naukowych,
artystycznych czy sportowych, dla
tego też zainteresowanych odsyła
my na stronę internetową szkoły,
gdzie zamieszczamy najważniejsze
osiągnięcia uczniów: www.sp.zsc
molas.pl i http://pg.zscmolas.pl
Podsumowując rok szkolny
2013/2014 nie sposób pominąć naj
ważniejszych wyników, jakie osią
gnęli uczniowie klas trzecich w
ogólnopolskim egzaminie gimna
zjalnym. Zarówno w części huma

nistycznej oraz matematyki
uczniowie cmolaskiego gimnazjum
uzyskali wyniki wyższe od średniej
nie tylko w powiecie, ale i woje
wództwie podkarpackim.
Cieszy również fakt, iż w mijają
cym roku szkolnym 2013/2014 gim
nazjum zajmuje bardzo wysokie 27
miejsce w sportowej klasyfikacji
generalnej szkół, na 460 gimnazja
biorące udział w rywalizacji.
Serdecznie gratulujemy uczniom
oraz ich opiekunom, którzy przygo
towywali dzieci i młodzież do udzia
łu w konkursach. Rodzicom zaś
gratulujemy tak wspaniałych po
ciech!

CMOLAS

DzieńMatki w SOK

W poniedziałek 26.05.2014 w Samo
rządowym Ośrodku Kultury w Cmo
lasie odbyło się uroczyste spotkanie
z okazji „Dnia Matki”, którego orga
nizatorem był SOK w Cmolasie oraz
KGW w Cmolasie. Na uroczystość
przybyli oraz ciepłe słowa wraz z naj
lepszymi życzeniami wszystkim mat
kom z okazji ich święta złożyli: Poseł
na Sejm RP Pan Zbigniew Chmielo
wiec, Przewodniczący Rady WZR
KiOR w Rzeszowie Pan Jan
Skowroński, Ks. Mateusz Rachwal
ski Wikariusz Sanktuarium Przemie
nienia Pańskiego w Cmolasie, Starosta
Powiatu Kolbuszowskiego Pan Józef
Kardyś , Wójt Gminy Cmolas Pan
Eugeniusz Galek oraz Sołtys Cmola
su Pan Krzysztof Sochacki
Podczas poniedziałkowego spotka
nia Panie: Maria Jadach, Genowefa
Kasza, Krystyna Łagoda, Bronisła
wa Prokopiec i Małgorzata Starzec
zostały uhonorowane ORDEREM
SERCA MATKI WSI, przyznanym
przez Zarząd Krajowego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rol
niczych. Order Serca Matki Wsi jest
wyrazem uznania za matczyny trud
włożony w wychowanie młodego po
kolenia, za kształtowanie w rodzin
nym domu i środowisku
humanistycznych postaw moralnych,
za niestrudzoną pracę w przeobraża
niu życia wsi i rodziny wiejskiej, a

także za aktywność społeczną i kul
turalną w środowisku wiejskim. Na
stępnie w części artystycznej
dedykowanej wszystkim przybyłym
mamom, jako pierwsza wystąpiła Oli
wia Urban śpiewając piosenkę pt. „A
ja wolę moją mamę”. Na scenie za
prezentowały się także Zespoły tań
ca współczesnego „Motyw I” i
„Motyw II” działające w Samorzą
dowym Ośrodku Kultury w Cmola
sie, których choreografem jest
Magdalena Depa. W skład grup ta
necznych wchodzą dzieci z Gminy
Cmolas w przedziale wiekowym 7
do 12 lat. Zespoły zaprezentowały
układy taneczne, nad którymi praco
wały przez ostatnie osiem miesięcy:
Motyw I (gr. starsza) układ pod tytu
łem „W deszczu” , natomiast Motyw

II (gr. młodsza) wystąpiła w układzie
tanecznym pt. „Na skrzydłach” .
Wspólnie tancerze wykonali układ
pt. „Jak nie my, to kto”. Na scenie wy
stąpił również Zespół Ludowy „Cmo
lasianie”w skeczu pt. „Zoloty” oraz
zaśpiewali pieśni dedykowane spe
cjalnie wszystkim matkom w dniu ich
święta. Po części artystycznej, która
zachwyciła i poruszyła wszystkich
obecnych, organizatorzy zaprosili
wszystkich przybyłych gości na po
częstunek.
Dzień 26 maja br. w SOK w Cmola
sie był okazją do spotkania i święto
wania Mam, a dla dziecięcych
zespołów tanecznych okazją do pre
mierowego występu artystycznego w
nowym składzie i nowych układach
tanecznych.
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