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VI Festiwal Mowy Lasowiackiej
w Samorządowym Ośrodku Kul
tury w Cmolasie

„W języku ludzi zawiera się prze
szłość, która nie powinna ulec za

pomnieniu To są korzenie od
których nie można się odciąć”.

Mieczysław
Jastrun

Festiwal Mowy Lasowiackiej to
czas ożywienia gwary, którą daw
niej posługiwała się ludność za
mieszkująca nasz region, obszar
Puszczy Sandomierskiej.
Tegoroczny FML składał się
z dwóch etapów. W pierwszym
etapie 6 grudnia 2014r., odbyły się
eliminację konkursowe, do któ
rych zgłoszono 22 prezentacje kon
kursowe w tym w kategorii
wiekowej IIII (6 prezentacji in
dywidualnych i 1 zespołowa),
w kategorii IVVI (9 prezentacji
indywidualnych i 2 zespołowe)
w kategorii gimnazja (1 prezenta
cja zespołowa), w kategorii doro
śli powyżej 41 r.ż. (2 prezentacje
indywidualne i 1 zespołowa). Ju
ry w składzie Jolanta Dragan – et
nograf Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej, Janusz Radwań
ski poeta, redaktor naczelny Kor
so, oraz Jarosław Mazur – muzyk
i inicjator FML, mając na uwadze
temat konkursu, którym była twór
czość zaprezentowana gwarą la

sowiacką po wysłuchaniu
wszystkich uczestników postano
wiło przyznać następujące nagro
dy w poszczególnych kategoriach
wiekowych:
Kategoria klas od I – III Szkół Pod
stawowych – prezentacje indywi
dualne:
I nagroda –Nikodem Kosiorowski,
II nagroda –Natalia Macina, Nie
publiczna SP Ostrowy Baranowskie
III nagroda –Anna Krakowska,
Niepubliczna SP Ostrowy Bara
nowskie
III nagroda – Patryk Witas, Nie
publiczna SP Ostrowy Baranowskie
Kategoria klas od I – III Szkół Pod
stawowych – prezentacje zespoło
we:
II nagroda – „Lasowiaczki” SP Po
ręby Dymarskie

Kategoria klas IV – VI SP – pre
zentacje indywidualne:
I nagroda –Katarzyna Jamróz, SP
Poręby Dymarskie
II nagroda – Daria Czachor, ZS
Cmolas
II nagroda –Maksymilian Kosio
rowski, ZS Cmolas
III nagroda –Mateusz Dziuba, SP
Poręby Dymarskie
Kategoria klas IV – VI SP – pre
zentacje zespołowe:
II nagroda –Trzęsowiaczki, ZS
Trzęsówka
II nagroda –Orlęta, ZS Cmolas
Kategoria gimnazja – prezentacje
zespołowe:
II nagroda – Bojcory, ZS Trzęsówka
Kategoria wiekowa: dorośli – pre
zentacje indywidualne:
I nagroda –Maria Gul, Cmolas
II nagroda Maria Czerw
Kategoria wiekowa: dorośli – pre
zentacje zespołowe:
I nagroda  Zespół Ludowy Cmo
lasianie
Drugim etapem Festiwalu Mowy
Lasowiackiej była uroczystość,
podczas której 14 grudnia 2014r.,
zostały wręczone nagrody i po
dziękowania, a przed publiczno
ścią zaprezentowali się Zwycięzcy
konkursu. Wśród licznie zgroma
dzonej publiczności imprezę za
szczycili swoją obecnością: Wójt
Gminy Cmolas Eugeniusz Galek,
Zastępca Wójta Gminy Cmolas
Lesław Budzisz, Radny Powiatu
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Kolbuszowskiego Krzysztof So
chacki, Ks. Przemysław Dudek
z Parafii p.w Przemienienia Pań
skiego w Cmolasie, Radni Gmi
ny Cmolas: Lidia Pietras i Jan
Magda, Dyrektor SP w Porębach
Dymarskich Halina Mokrzycka,
Dyrektor NSP w Ostrowach Bara
nowskich Małgorzata Styga, Dy
rektor GBP w Cmolasie Danuta
Zuba, Dyrektor OWiR w Cmola
sie Iwona Soda oraz Prezes GS
w Cmolasie Józefa Mokrzycka.
Zgromadzona publiczność miała
okazję przysłuchać się gwarze,
którą porozumiewali się nasi przod
kowie. Poza konkursem wystąpił
także Zespół „Lasowiaczki” z SP
w Porębach Dymarskich, który
powstał w ramach realizacji pro
jektu „Jak to drzewiej u Lasowia

ków bywało”. Uczniowie w ramach
tego projektu od początku roku
szkolnego poznawali m.in. tańce
i piosenki lasowiackie.
W pięknej oprawie scenicznej

i w miłej przedświątecznej atmos
ferze upłynął tegoroczny Festiwal
Mowy Lasowiackiej.

Konkurs Recytatorski pt. „Świat
polskiej poezji dziecięcej”

28 listopada 2014 r. w Gminnej Bi
bliotece Publicznej w Cmolasie od
był się drugi Gminny Konkurs
Recytatorski pt. „Świat polskiej po
ezji dziecięcej”.
Celem konkursu było ukazanie pięk
na polskiej poezji dziecięcej i roz
wijanie zainteresowań poezją oraz
twórczością wybitnych poetów pi
szących dla dzieci Ewy Szelburg –
Zarembiny, Doroty Gellner, Wandy
Chotomskiej i Tadeusza Kubiaka.
Rozwijanie zdolności recytatorskich,
uczenie rywalizacji w przyjemnej
atmosferze oraz promocja osiągnięć
uczniów i placówek oświatowych
Gminy Cmolas.
Adresatami konkursu byli ucznio
wie klas I  III szkół podstawowych
z terenu gminy Cmolas.
Do konkursu zgłosiło się 19 uczest
ników z 5 szkół.
Komisja w składzie: przewodniczą
ca komisji pani Anna Korzeniow
skaFila dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dzikowcu , pani Sa
bina Szary bibliotekarz Oddziału
dla dzieci Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Kolbuszo
wej oraz pani Elżbieta Rzeszutek

kierownik GBP Filii w Ostrowach
Tuszowskich.
Kryteria konkursu brane pod uwa
gę to dobór tekstu do umiejętności
recytatora , interpretację tekstu i re
cytację oraz ogólny wyraz artystycz
ny.
Komisja wyłoniła laureatów :
I miejsce: Alicja Kiwak – Zespół
Szkół w Cmolasie, Julia Magda –
Zespół Szkół w Trzęsówce
II miejsce: Daria Misiak  Zespół
Szkół w Cmolasie, Oliwia Urban 
Zespół Szkół w Cmolasie
III miejsce: Mateusz Sudoł – Nie

publiczna Szkoła Podstawowa w Ja
godniku
Wyróżnienia : Natalia Pszeniczny 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Jagodniku, Gabriela Dańko  Ze
spół Szkół w Trzęsówce, Karolina
Mokrzycka  Zespół Szkół w Cmo
lasie, Michał Szostak  Niepublicz
na Szkoła Podstawowa w Jagodniku,
Agata Marut – Szkoła Podstawowa
w Hadykówce.
Wszystkie dzieci biorące udział
w konkursie otrzymały dyplomy
i nagrody książkowe.
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Mity i fakty o cenie wody w Gmi
nie Cmolas

Cena wody netto w roku 2014 –
3,50 zł/m3 dla gospodarstw do
mowych przy dopłacie z budżetu
0,67 zł/m3 (netto).
Cena wody netto w roku 2015 –
3,65 zł/m3 dla gospodarstw domo
wych przy dopłacie z budżetu
0,70 zł/m3 (netto).
Skąd takie ceny ?
Kupujemy bardzo dobrej jakości
wodę na Stacji Uzdatniania Wody
w Cmolasie po 2,00 zł/m3 przy
przewidywanym wzroście cen
w roku 2015 o 5 do 7 groszy za 1
m3.
Ubytki wynikające między inny
mi z nieszczelnych kranów, kra
dzieży z hydrantów i innych to 15
do 20 % ( takie ubytki to również
wykazywana średnia krajowa).
Przewidywany wzrost poborów
pracowników obsługujących wo
dociąg w roku 2015 to około 3,5 %.
Co prawda w Gminie Niwiska ce
na netto za 1m3 wynosić będzie
2,40 zł/m3 ale mają własne ujęcie
a woda jest tak dobra, że bez uzdat
niania nadaje się do spożycia.
Ze względu na pagórkowaty teren
Gminy Cmolas, celem zabezpie
czenia dostaw wody o odpowied
nim ciśnieniu do każdego
gospodarstwa, funkcjonują prze
pompownie
w Cmolasie, Hadykówce i Jagod
niku, których eksploatacja rów
nież wymaga nakładów
finansowych .

Celem poprawy funkcjonowania
wodociągów w Gminie Cmolas
wykonano następujące inwestycje
w roku 2014;
Budowa przepompowni wody
w Jagodniku
Remont przepompowni wody
w Cmolasie
Remont przepompowni wody
w Hadykówce.
Natomiast w części wschodniej
Cmolasu oraz Hadykówce wyko
nano wymianę węzłów hydranto
wych oraz przyłączy wraz
z wodomierzami – ogólne nakła
dy to 1 521 000 zł.
Nie ulega wątpliwości że gospo
darka wodą na terenie Gminy pro
wadzona jest jak najbardziej
prawidłowo.
Realia oczyszczania ścieków
w Gminie Cmolas

Od roku 1995 w Cmolasie funk
cjonuje oczyszczalnia ścieków
spełniająca normy ochrony środo
wiska. Prace każdej oczyszczalni
ścieków, to przede wszystkim du
że zużycie prądu do napędu róż
nego rodzaju pomp, mieszadeł,
dmuchaw, prasy i oświetlenia. Ze
względu na pagórkowaty teren
Gminy Cmolas poprzecinany głę
bokimi jarami i potokami, pracu
je tu również 29 przepompowni
ścieków, w których zamontowa
nych jest 58 pomp
o mocy od 1,1 – 15 kW pracują
cych w bardzo trudnych warun
kach.
Niezależnie od dużego zużycia
prądu oraz eksploatacji różnego
rodzaju urządzeń, całodobowego

dyżuru, to przewiduje się również
podwyżki płac dla pracowników
obsługujących w roku 2015 oko
ło 3,5 %.
Koszt oczyszczania 1 m3 ścieków
w roku 2014 dla gospodarstw do
mowych wynosił 3,60 zł netto przy
dopłacie 0,68 zł/m3.
Koszt oczyszczania 1m3 ścieków
w roku 2015 dla gospodarstw do
mowych wynosić będzie 3,78 zł/m3
netto przy dopłacie 0,55 zł/m3 .
Prawdą jest że „zasługa” wzrostu
cen oczyszczania ścieków należy
do niektórych mieszkańców na
szej Gminy. Do kanalizacji wrzu
cane są odpady poubojowe trzody
chlewnej, zdechłe zwierzęta takie
jak, kury, psy, koty, podpaski hi
gieniczne, pampersy, a ostatnio na
wet jabłka. Ponadto cyklicznie
niektórzy wpuszczają do kanali
zacji odpady ropopochodne, gno
jowice oraz odpady przemysłowe,
co w sumie doprowadza do nisz
czenia pomp, zwiększonego zuży
cia prądu oraz dużego nakładu
pracy przy czyszczeniu kanaliza
cji i ponownym wznowieniu pra
cy oczyszczalni.
Tak więc czy w dalszym ciągu

oczyszczanie ścieków będzie dro
żeć zależy od wzrostu cen prądu,
a także od nas samych.
Biorąc pod uwagę w najbliższych
latach likwidację dopłat z budże
tu oraz ewentualne podwyżki cen
prądu, to ceny wody i ścieków bę
dą rosły, takie są również realia
ekonomiczne, a nie hasła wyborcze.

Wójt
Eugeniusz Galek
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Końcem października Zakład Usług
Komunalnych w Cmolasie został
poinformowany, że wniosek zło
żony do Urzędu Marszałkowskie
go w Rzeszowie o dofinansowanie
projektu pn. „Budowa kanaliza
cji sanitarnej CmolasKapłon
ka i remont urządzeń
oczyszczalni ścieków w Cmola
sie oraz remont pompowni ście
ków w Cmolasie, Hadykówce,
Jagodniku i Trzęsówce” został
rozpatrzony pozytywnie.
W dniu 06 grudnia 2014 r. w Urzę
dzie Marszałkowskim w Rzeszo
wie została podpisana umowa
pomiędzy Samorządem Wojewódz
twa Podkarpackiego, a Zakładem
Usług Komunalnych w Cmolasie,
na przyznanie dotacji w kwocie
879 621,00 zł na realizację projek
tu, którego szacowana wartość wy
nosi 1 442 579,03 zł.
W związku z powyższym, na kil
ka pytań związanych z tą inwesty
cją dla Twojego Radia Cmolas
udzielił Pan Krzysztof Urban –
pełniący obowiązki Kierownika
ZUK Cmolas.

Kiedy przewidziane jest rozpo
częcie prac i na czym będą one
dokładnie polegały?

Obecnie czekamy na rozstrzygnię
cie przetargu, który odbędzie się
18 grudnia 2014r r. Rozpoczęcie
prac montażowych planowane jest
niezwłocznie po przetargu, naj
prawdopodobniej zimą i wczesną
wiosną, aby zakończyć realizację
projektu w czerwcu 2015 r.
Prace będą polegały na wymianie
urządzeń oczyszczalni ścieków tj.
8 szt. mieszadeł, 4 szt. pomp re
cyrkulacji wewnętrznej, 2 szt. pomp
osadników wtórnych, 4 szt. pomp
pompowni głównej i wspomaga
jącej, pomp zagęszczacza i płasko
wnika, kompletu kraty schodkowej
wraz z skrzynką sterowniczą, wy
miana 3 szt. dmuchaw oraz prze
twornic częstotliwości, kompletu

dyfuzorów napowietrzających, 4
szt. tlenomierzy, czujników Redox
i gęstości, kompletu przepływo
mierzy, sond hydrostatycznych,
sterowników oraz oprogramowa
nia wraz z komputerem. Projekt
zakłada również kompletny remont
9 szt. przepompowni ścieków sa
nitarnych, obsługujących miejsco
wości: Hadykówka, Trzęsówka,
Cmolas i Jagodnik. Remont będzie
polegał na wymianie pomp, całej
armatury wewnętrznej wraz z in
stalacją elektryczną oraz wymia
nie rozdzielni zasilająco –
sterujących. Ponadto zostanie wy
budowana sieć kanalizacyjna do
czterech gospodarstw znajdują
cych się w Cmolasie – Kapłonka
(granica Cmolasu z Jagodnikiem).

Skąd pomysł na remont urzą
dzeń i budowę kanalizacji?

Zakład Usług Komunalnych
w Cmolasie obsługuje 29 siecio
wych przepompowni ścieków,
w których zamontowanych jest 58
pomp o mocy od 1,1 kW do 15
kW. Pompownie przeznaczone do
remontu zostały wybudowane w la
tach 19992001. Armatura we
wnętrzna tj. rurociągi wewnętrzne,
zawory, prowadnice, pomosty ob
sługowe zostały wykonane ze sta
li ocynkowanej, która z racji
upływającego czasu, jak i trudnych
warunków panujących w pom
powniach ulega korozji, dlatego
tez niezbędna jest wymiana arma
tury na stal nierdzewną, która dzi
siaj jest standardem w tego typu
urządzeniach. Podobnie jest z pom
pami, które pracując w bardzo cięż
kich warunkach były wielokrotnie
poddawane remontom związanym
z wymianą łożysk, przewijaniem
spalonych silników, wymianą
uszczelnień, wirników, noży tną
cych, itp.
Gwarancje na remont pomp za
zwyczaj nie przekraczają sześciu
miesięcy, a niektóre z pomp już
nie nadawały się do kolejnych re
montów, więc kilka pomp trzeba

było zakupić z własnego budżetu,
choć i one zdążyły ulec awariom.
Podobna sytuacja jest z urządze
niami oczyszczalni ścieków, któ
ra została zmodernizowana w 2004
r. i podobnie jak w przepompow
niach większość urządzeń jest po
kilku remontach. Sprawność urzą
dzeń oczyszczalni jest warunkiem
uzyskania wymaganych jakości
odprowadzanych ścieków, a tym
samym uniknięciu kar za przekro
czenia parametrów określonych
w pozwoleniu wodnoprawnym.
Dlatego też wymiana wyeksplo
atowanych urządzeń na nowe, po
zwoli na dalszą efektywną pracę
oczyszczalni, obniżając tym sa
mym koszty związane z bieżący
mi remontami urządzeń.

Na ile wszystkie proponowane
inwestycje przysłużą się miesz
kańcom?

Koszt urządzeń przeznaczonych
do wymiany zaczyna się od kilku
tysięcy, a kończy na kilkudziesię
ciu tysiącach złotych. Dzięki tej
inwestycji koszty wymiany tych
urządzeń nie obciążą bezpośred
nio mieszkańców, w przeciwnym
wypadku trzeba by było sukcesyw
nie wymieniać urządzenia na no
we, a koszty wymiany uwzględniać
w taryfach za odprowadzane ście
ki. Drugi pozytywny aspekt tej in
westycji to mniejsza awaryjność
pompowni, mniejsze koszty ener
gii, jak i koszty dozoru. Dzięki za
montowaniu monitoringu na
przepompowniach, zmniejszy się
koszty kontroli pracy pompowni.
Dzisiaj, aby sprawdzić pracę
wszystkich pompowni, trzeba
przejechać samochodem około
60 km.

Czy często były zgłoszenia
o awariach na przepompow
niach?

Niestety, z każdym rokiem mamy
coraz więcej awarii na sieci kana
lizacyjnej, a w szczególności na
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przepompowniach przeznaczonych
do remontu. Część awarii wykry
waliśmy podczas rutynowych kon
troli pracy, a część zgłaszali nam
sąsiedzi pompowni. Korzystając
z okazji, chciałbym gorąco podzię
kować tym mieszkańcom za
wszystkie zgłoszenia oraz prze
prosić za wszelkie niedogodności
z tym związane . Mam nadzieję,
że wymiana pompowni i monito
ring ograniczy do minimum awa
ryjność przepompowni. Awarie na
sieci kanalizacyjnej były i nieste
ty będą się zdarzały. Przyczyny są
różne, od awarii pływaków sygna
lizatorów poziomu, poprzez awa
rię pomp, instalacji elektrycznej,
sterowników itp. Niestety główną
przyczyną jest nieumiejętne ko
rzystanie z kanalizacji przez nie
których mieszkańców. Część
użytkowników traktuje kanaliza
cję sanitarną jako śmietnik. Pomi
mo tego, że każdy mieszkaniec
posiada kosz na śmieci, to nadal
w pompowniach znajdujemy rze
czy, które w sieci kanalizacyjnej
nie powinny się nigdy znaleźć,
między innymi : chusteczki higie
niczne dla dzieci, podpaski, pa
tyczki do uszu, a nawet martwe
kury.

Konsekwencje nieumiejętnego ko
rzystania z kanalizacji sanitarnej
są wymierne, ponieważ zwiększa
ją: koszty eksploatacji pompow
ni, koszty energii, powodują awarię
pomp, jak również prowadzą do
zatorów na sieci. Wszystkie te
czynniki później mają odzwiercie
dlenie w taryfach za zbiorowe od
prowadzanie ścieków, a tym samym
wzrost cen za odprowadzane ście
ki. Dlatego też apeluję do miesz
kańców, którzy być może
nieświadomie wyrzucają do kana
lizacji to, co nie powinno się
w niej znaleźć, aby zaprzestali te
go procederu dla dobra swojego
i wszystkich użytkowników.

Czy przepompownie i oczysz
czalnia ścieków wymagają re
montu, jak do tej pory
funkcjonowały?

W 2014 r. na sam remont pomp
i mieszadeł wydaliśmy do końca
października 45 264,00 zł, ponad
to wymieniono kilka wirników
z nożami tnącymi, pływaki sygna
lizacyjne, części elektryczne, itp.
Koszty związane z remontem sie
ci kanalizacyjnej i oczyszczalni
z roku na rok rosną, a w związku
z tym, że ciągłość pracy tych urzą
dzeń musi być utrzymana bez
względu na koszty, przez te wszyst
kie lata eksploatacji, takie remon
ty na bieżąco były realizowane.
W każdej przepompowni ścieków
znajduje się dwie pompy i w przy
padku awarii jednej, do czasu re
montu, druga pompa pracuje za
dwie. Zdarzało się również, że
musieliśmy transportować ścieki
z pompowni na oczyszczalnię
beczkowozem.

Jakie są koszty odprowadzania
i oczyszczania ścieków?

Oprócz wymienionych wcześniej
kosztów remontu i zakupu urzą
dzeń, jednym z głównych czynni
ków generującym koszty
odprowadzania i oczyszczania ście
ków jest zakup energii elektrycz
nej. W nadchodzącym roku
planujemy na ten cel wydać oko
ło 150 000,00 zł, dodatkowo do
chodzą koszty związane
z higienizacją i wywozem osadu,
skratek i piasku z oczyszczalni,
analizy chemiczne ścieków i osa
du, czyszczenie pompowni ście
ków, przeglądy techniczne
budynków, urządzeń elektrycz
nych, jak również różnego rodza
ju opłaty. Być może nie wszyscy
wiedzą, że za każdy m3 ścieków
odprowadzamy do Urzędu Mar
szałkowskiego stosowną opłatę za
korzystanie ze środowiska, która
znacząco odbija się na końcowej

cenie 1 m3 ścieków. Aby ograni
czyć dopływ wód deszczowy i in
filtracyjnych na oczyszczalnię,
będziemy w nadchodzącym roku
kontrolować wszystkie odprowa
dzenia deszczówki z posesji, aby
wyeliminować nielegalne podłą
cza do kanalizacji sanitarnej, co
pozwoli ograniczyć koszty zwią
zane z opłatami, jak również zu
życiem energii i pomp. Dzięki
inwestycji z 2012 r. związanej
miedzy innymi z wymianą nie
szczelnych betonowych studzie
nek kanalizacyjnych na plastikowe,
udało nam się ograniczyć dopływ
wód infiltracyjnych na oczyszczal
nię, o około 20%. Niestety, pod
czas opadów deszczu, dopływ
ścieków na oczyszczalnię nadal
wzrasta od 20 % do nawet 40 % ,
co ewidentnie pokazuje, że część
mieszkańców posiada nielegalne
podłączenie wód deszczowych.
Zwracam się z prośbą do miesz
kańców którzy posiadają takie
przyłącza, o niezwłoczną likwi
dację tych urządzeń, ponieważ za
nielegalny przyłącz do kanaliza
cji, z mocy Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz.U.
z 2006 Nr 123 poz.858) grozi ka
ra grzywny do 10 000,00 zł.

Gdzie można zgłaszać awarie na
sieci wodociągowej i kanaliza
cyjnej?

Zakład Usług Komunalnych
w Cmolasie pracuje całodobowo
we wszystkie dni tygodnia. Wszel
kie awarie na sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej należy zgłaszać
niezwłocznie w godz. pracy biura
od 7.30  15.30 na numer telefo
nu 17 28 37 714 lub o każdej po
rze na tel. 697 916 104 lub
661 916 103.
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CMOLAS

„WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA”

W środę 10 grudnia 2014r. ucznio
wie klas pierwszych wraz ze swo
imi rodzicami
i wychowawczyniami uczestniczy
li w zintegrowanych zajęciach otwar
tych w Zespole Szkół w Cmolasie.
Zajęcia odbyły się pod czujnym
okiem p. dyrektora J. Babiarza na
hali widowiskowo – sportowej. Ce
lem lekcji była integracja dzieci i ro

dziców, podnoszenie sprawności
fizycznej oraz doskonalenie współ
pracy.
Po wspólnej zabawie ruchowej, któ
ra rozpoczęła zajęcia, były ćwicze
nia w parach i w grupach,
prowadzone metodą Weroniki Sher
borne. Do ćwiczeń wykorzystane
zostały również nietypowe przybo
ry oraz pomoce otrzymane w ra
mach projektu „Mały Mistrz”
Rodzice i uczniowie aktywnie
uczestniczyli w zajęciach. Wśród

uczestników panowała radosna at
mosfera.
Na zakończenie uczniowie otrzy
mali medale z tytułem „Mistrza
sprawność ruchowej”,
a rodzice – „Pomocnika Mistrza”.
Patrząc na szczęśliwe twarze dzie
ci uświadamiamy sobie, jak ważne
są dla nich chwile spędzone wspól
nie z rodzicami  oby było ich jak
najwięcej!

Wychowawczynie klas pierwszych

CMOLAS
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Młode talenty w Zespole Szkół
w Cmolasie.

Tegoroczna jesień w Zespole
Szkół w Cmolasie była okresem
wytężonej pracy, służącej wszech
stronnemu rozwojowi uczniów,
zwłaszcza tych najmłodszych.
Obok nauki i zabawy nauczyciel
ki starały się w jak największym
stopniu aktywizować i motywo
wać uczniów do podejmowania
różnorodnych inicjatyw i wyzwań.
Dzieci bardzo chętnie angażowa
ły się i pod czujnym okiem swo
ich nauczycielek przygotowywały
się do bogatej gamy konkursów,
które dały im możliwość osiąga
nia sukcesów oraz odkrywania
i rozwijania talentów. W ten spo
sób uczniowie rozwijali własną
aktywność twórczą, aktywnie
uczestniczyli w życiu swojej szko
ły, a także reprezentowali ją na ze
wnątrz w konkursach na terenie
gminy, rejonu, a nawet wojewódz
twa, odnosząc wiele sukcesów.
„Młode talenty w cmolaskiej pod
stawówce wyrastały jak grzyby po
deszczu” w różnych miejscach
i na różnych szczeblach.

W Gminnym Konkursie Recyta
torskim „Świat polskiej poezji
dziecięcej”:
I miejsce zajęła Alicja Kiwak
z klasy 2 (opiekun p. B. Płaza),
II miejsce  Oliwia Urban z klasy
3„b” (opiekun p. M. Wiśniewska),

II miejsce – Daria Misiak z klasy
2 (opiekun p. B. Płaza),
wyróżnienie Karolina Mokrzycka
z klasy 3„b” (opiekun p. M. Wi
śniewska).

W Gminnym Konkursie pt. „Przy
roda, kultura, zabytki Gminy
Cmolas” nasi uczniowie zapre
zentowali swoje talenty w przed
stawianiu piękna Gminy Cmolas
w formie zdjęć i albumu z foto
grafiami, które w ocenie jury po
zwoliło ich wykonawcom
przyznać wysokie lokaty konkur

sowe:
I miejsce – Wiktoria Zagroba
z klasy 5„a” (ALBUM)
I miejsce – Joanna Myszka z kla
sy 5„a” (ZDJĘCIA)
III miejsce – Piotr Myszka z kla
sy 6 „a” (ZDJĘCIA)

W Wojewódzkim Konkursie Eko
logicznym „ABC Ekologii” orga
nizowanym dla uczniów klas
trzecich reprezentanci naszej
szkoły zdobyli szczególne wyróż
nienia:
Karolina Mokrzycka z klasy 3„b”
(opiekun p. M. Wiśniewska)
Jakub Wilk z klasy 3„a” (opiekun
p. M. Wrońska)
Podkarpacki Konkurs „Literatura
i Dzieci” pod hasłem „Czasem
słońce, czasem deszcz” przebiegał
w 3 etapach: gminnym, rejono
wym i wojewódzkim w katego
riach: recytacja, piosenka i praca
plastyczna. W I etapie gminnym
w recytacji klas 13 zwyciężyły 3
dziewczynki:
I miejsce  Oliwia Urban z klasy
3„b” (opiekun p. M. Wiśniewska),

II miejsce  Daria Misiak z klasy
2 (opiekun p. B. Płaza),
II miejsce – Julia Gul z klasy 3„b”
(opiekun p. M. Wiśniewska)
Natomiast w recytacji klas 46
sukces odniosły 2 uczennice:
II miejsce  Joanna Myszka z kla
sy 5„a” (opiekun p. H. Guściora)
III miejsce – Kamila Piechota
z klasy 4„a” (opiekun p. E. Urban)
W kategorii – piosenka zaszczyt
ne I miejsca zdobyły:
Oliwia Urban z klasy 3„b” (opie
kun p. T. Wilk)
Joanna Myszka z klasy 5„a”
(opiekun p. E. Jóźwik).
Na III miejscu znalazła się grupa
3 dziewczyn z klasy 6 „b” – Kin
ga Serafin, Natalia Jadach i Mar
tyna Czachor (opiekun p. E.
Jóźwik).

Ta duża grupa „młodych talen
tów” reprezentowała Zespół Szkół
w Cmolasie w eliminacjach rejo

nowych w Sokołowie Młp., pod
czas których:
 Oliwia Urban z klasy 3„b” zaję
ła dwa I miejsca w kategorii recy
tacja i piosenka i została
podwójnie nominowana do etapu
wojewódzkiego,
 Daria Misiak z klasy 2 – I miej
sce w recytacji i nominację do
etapu wojewódzkiego,
 Julia Gul z klasy 3 „b” – wyróż
nienie w recytacji,
 Joanna Myszka z klasy 5„a” –
wyróżnienie w recytacji.

Na etapie wojewódzkim Podkar
packiego Konkursu „Literatura
i Dzieci” prezentowały się więc 2
uczennice: Oliwia Urban z wier
szem i piosenką oraz Daria Misiak
z wierszem.

Swoim talentem zabłysnęła Oli
wia Urban na scenie Wojewódz
kiego Domu Kultury
w Rzeszowie. Wyśpiewała tam
I miejsce, reprezentując Zespół
Szkół w Cmolasie w stolicy Pod
karpacia. Jej piękny śpiew za
brzmiał ponownie w Rzeszowie
12 grudnia 2014r. podczas uro
czystej GALI FINAŁOWEJ Pod
karpackiego Konkursu „Literatura
i Dzieci” – „Czasem słońce, cza
sem deszcz”.
W etapie wojewódzkim tego kon
kursu wzięło też udział 15 prac
plastycznych uczniów klas 23
i 46, utalentowanych plastycznie.
Wszyscy bardzo cieszymy się, że
tak wiele talentów „wyrosło tej
jesieni” w Zespole Szkół w Cmo
lasie. Jest to owoc wspólnej pra
cy, który sprawia nam ogromną
radość i motywuje do dalszych
działań oraz pracy nad rozwija
niem dziecięcych talentów.
„Młodym talentom” życzymy
dalszych sukcesów i wytrwałości
w sięganiu po to co mądre, szla
chetne i piękne w życiu.

Mariola Wiśniewska

CMOLAS
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Wokół świątecznego stołu – wigilia
w skansenie

8 grudnia br. uczestnicy projektu
„Jak to drzewiej u Lasowiaków
bywało” ze Szkoły Podstawowej
w Porębach Dymarskich wybrali się
do Skansenu w Kolbuszowej, by
poznać wigilijne zwyczaje panujące
u Lasowiaków oraz wziąć udział
w lasowiackiej wigilii. Najpierw
zwiedzili starą olejarnię oraz
chałupę ze świątecznym wystrojem,
a potem wrócili do budynku starej
szkoły. Tutaj obejrzeli film
przedstawiający obyczaje wigilijne
w dawnych czasach, a potem
wykonywali tradycyjne ozdoby

choinkowe z bibuły i słomy.
Największą atrakcją było lepienie
pierogów, które mimo iż nie były
idealne i tak wszystkim smakowały.
Kiedy wszystkie potrawy były już
gotowe, nakryli stoły białym
obrusem, umyli ręce w misce
z wodą i zasiedli do wspólnej
wieczerzy. Na stole pojawiły się
tradycyjne potrawy: barszcz
z grzybami i ziemniakami, groch
z kapustą, pierogi ruskie i kompot
z suszu. Wigilia zakończyła się
wspólnym śpiewaniem kolęd
i pastorałek. Uczniowie wrócili do
szkoły zadowoleni, pełni wrażeń
i nowych doświadczeń.

Dzień Języka Angielskiego w Nie
publicznej Szkole Podstawowej
w Ostrowach Baranowskich –Na
uka na wesoło

25 listopada obchodziliśmy w naszej
szkole już po raz trzeci z rzędu Dzień
Języka Angielskiego. W tym roku
miał on formę zajęć otwartych, na
które zostali zaproszeni rodzice
uczniów. W wydarzeniu tym uczest
niczyła cała społeczność uczniow
ska naszej szkoły. Organizatorką Dnia

Języka Angielskiego była p. Aneta
Sorbal, nauczycielka języka angiel
skiego.
Uczniowie klasy II i III przygotowa
li z tej okazji przedstawienie pt. „Dr
Monkey”w języku angielskim. Mie
li okazję zaprezentować swoje umie
jętności językowe i talenty aktorskie.
Publiczność na pewnozapamięta przed
stawienie o doktorze Małpce i jego
pacjentach. Uczniowie śpiewali też
liczne piosenki w języku angielskim.
Do zabawy zostali włączeni ucznio
wie z oddziału przedszkolnego, naj

młodsi w naszej szkole. Dzieci bardzo
chętnie tańczyły i śpiewały piosenki
wspólnie z pluszowym misiem, któ
ry byłważnym bohaterem tego dnia,
ponieważ Dzień Języka Angielskie
go zbiegł się ze Światowym Dniem
Pluszowego Misia.
Głównym celem jaki przyświecał or
ganizatorce Dnia Języka Angielskie
go było umożliwienie dzieciom
kontaktu z językiem obcym oraz fakt,
że nauka na wesoło jest najciekaw
szą formą zdobywania wiedzy.

PORĘBY DYMARSKIE

OSTROWY BARANOWSKIE
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Reprezentantka Gminy Cmolas
wśród Laureatów
Podkarpackiego Konkursu
,,LITERATURA I DZIECI”.

12 grudnia 2014r. w Wojewódzkim
Domu Kultury w Rzeszowie
odbyła się Gala Laureatów
Konkursu ,,LITERATURA
I DZIECI – CZASEM SŁOŃCE,
CZASEM DESZCZ”.
Wzięli w nim udział zwycięzcy

eliminacji z całego Podkarpacia.
Wśród nich znalazła się uczennica
klasy III Zespołu Szkół
w Cmolasie – Oliwia Urban, która
zaśpiewała piosenkę ,,Dajcie
zakwitnąć marzeniom”. Za swój
występ otrzymała gromkie brawa
od publiczności
i pamiątkowy dyplom.

Dyrektor WDK życzył laureatom
dalszych sukcesów, podkreślając,
że w finale znaleźli się najlepsi

z najlepszych, spośród 600
uczestników eliminacji rejo
nowych.

CMOLAS

Warsztaty „Laboratorium bio
różnorodności”

4 listopada w Centrum Edukacji
Ekologicznej odbyły się warszta
ty „Laboratorium bioróżnorodno
ści”. Uczestniczyli w nich
uczniowie klas IIVI ze Szkoły
Podstawowej w Ostrowach Tu
szowskich. Warsztaty przeprowa
dzone zostały w ramach projektu
„Alarm dla bioróżnorodności Pod
karpacia” realizowanego przez
Podkarpackie Centrum Edukacji
Ekologicznej „EKOSKOP”, przy
wsparciu udzielonym przez Islan
dię, Lichtenstein i Norwegię w ra
mach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodar
czego 2009 2014 dla Programu
Operacyjnego PL02 „Ochrona róż
norodności biologicznej i ekosys
temów”.
Zajęcia w centrum przeprowadzi
li pracownicy PCEE Katarzyna
Ruszała i Maciej Kunysz z pomo
cą 3 wolontariuszy. Na początku

zajęć uczniowie udali się na krót
ką wycieczkę do pobliskiego lasu
w celu zebrania materiału przy
rodniczego (liści z drzew tam ro
snących). Następnie, dzieci miały
okazję obejrzeć zebrany materiał
pod mikroskopem, poznać budo
wę liścia, cechy charakterystycz
ne dla liści poszczególnych
gatunków drzew oraz znaczenie
drzew dla środowiska, człowieka
i gospodarki. Wykonywały rów

nież zielniki z zebranych liści.
W czasie warsztatów uczniowie
wykazali się dużym zaangażowa
niem. Z wielkim zaciekawieniem
pracowali na zebranym materiale
przyrodniczym. Szczególną atrak
cją dla nich była przede wszyst
kim praca z wykorzystaniem
nowoczesnych mikroskopów.

OSTROWY TUSZOWSKIE
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Ośrodek Wypoczynku i Rekre
acji serdecznie zaprasza do ko
rzystania z sauny suchej typu
fińskiego.

Sauna określana jest przez spe
cjalistów gorącą terapią dla ciała
i duszy. I nie bez przyczyny. Re
gularne korzystanie z sauny za
pewnia nie tylko piękną skórę, ale
skutecznie redukuje codzienny
stres i zmęczenie. Sauna sucha
to zabieg spa, podczas którego
przebywa się w pomieszczeniu
rozgrzanym do temperatury 95°C,
o wilgotności 10%. Tak wysoką
temperaturę uzyskuje się dzięki
piecowi z rozgrzanymi kamienia
mi. Pobyt w saunie suchej umoż

liwia oczyszczenie organizmu
z toksyn. Oprócz tego rozluźnia,
relaksuje i pozwala łagodzić na
pięcie wynikające ze stresu. War

to również zwrócić
uwagę na odchu
dzające właściwo
ści sauny –
w trakcie jednego
pobytu organizm
spala 300 kalorii.
Dodatkowo sauna
poprawia pracę
serca, pozwala ure
gulować skoki ci
śnienia i poprawia

krążenie. Sauna sucha ze wzglę
du na bardzo wysoką temperatu
rę w niej panującą jest bardziej
wymagająca niż sauna parowa.
Jeśli jednak zdecydujemy się na
regularne wizyty, efekty zauwa
żymy już po niedługim czasie.

Serdecznie zapraszamy na chwi
le relaksu w naszym Ośrodku. Re
zerwacje telefoniczne 177445454

CMOLAS

Powiatowy Konkurs Matema
tyczny

Zespół Szkół w Cmolasie organizu
je III Powiatowy Konkurs Matema
tyczny 1 z 10 o tytuł „Mistrza
Logicznego Myślenia”, który odbę
dzie się 11 kwietnia 2015r. Jest to
konkurs skierowany do uczniów
klas 46 szkoły podstawowej i gim
nazjalistów powiatu kolbuszow
skiego.
Konkurs ma na celu rozwijanie lo
gicznego myślenia, prawidłowego
wnioskowania, właściwego koja
rzenia i wykorzystywania wiedzy
matematycznej do rozwiązywania
problemów. Matematyka też może
być intrygująca i ciekawa, można
ją lubić i bawić się nią.

Dlatego dla uczniów, którzy nie tyl
ko lubią matematykę, ale również
potrafią logicznie myśleć, chcemy
dać możliwość wykazania się swo
imi umiejętnościami na szerszym
forum.
Z radością chcemy poinformować,
że nasz konkurs został już objęty
honorowym patronatem Marszałka

Województwa Podkarpackiego.

Szczegółowe informacje dotyczące
konkursu znajdują się na stronie in
ternetowej szkoły
(http://sp.zscmolas.pl/).

E. Łagoda

CMOLAS
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XIII Festiwal Teatrów

Zakończyły się prezentacje przed
stawień w XIII Festiwalu Teatrów
w Zespole Szkół w Trzęsówce.
W tym roku mogliśmy podziwiać
wysoki poziom trzynastu spektakli
w których grało ponad 100 aktorów
z naszej gminy i okolic.
W dniu 23.11.2014 r. na scenie wy
stąpiły: Ostrowiaczki z Ostrów Tu
szowskich w przedstawieniu
„Zdrowy Czerwony Kapturek”, gru
pa teatralna z Siedlanki w baśni pt.
„Księżniczka na ziarnku grochu”,
grupa Krasnoludki ze Szkoły Pod
stawowej w Ostrowach Baranow
skich w inscenizacji pt. „Moje
zwierzęta”, uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Jagodniku w spek
taklu pt. „Przepisowy ruch drogo
wy” oraz zespół teatralny „Na
zdrowie!” ze Szkoły Podstawowej
w Trzęsówce w sztuce pt. „Żywot
Pitagorasa”.
W drugą niedzielę (30 listopada)
wystąpiły: Teatrzyk Elemelek ze
Szkoły Podstawowej z Porąb Dy
marskich w spektaklu pt. „Kozucha
Kłamczucha”, uczniowie ze Szko
ły Podstawowej w Cmolasie
w przedstawieniu „Jeden dzień z ży
cia matki Polki”, grupa teatralna
Marionetka ze Szkoły Podstawowej
z Hadykówki w spektaklu pt. „Jak
wół do karety” oraz uczniowie klas
I – III z SP w Trzęsówce w sztuce
pt. „Wróżki”.
W ostatnią niedzielę (7 grudnia) na
scenie występowali gimnazjaliści:
uczniowie klasy II Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Trzęsówce w przed
stawieniu pt. „Sensacje XXI wie
ku”, kabaret „Szpila” z Gimnazjum
im. J. Czekanowskiego w Cmola
sie w spektaklu pt. „Nie wierz nig
dy kobiecie” oraz grupa teatralna
„Wyimaginowani” z Gimnazjum
w Trzęsówce w przedstawieniu „Co
w studni siedzi?”.
Organizatorzy serdecznie zaprasza
ją na Uroczystą Galę która odbędzie
się 18 stycznia 2015 r.

Trzęsówka

http://zs.trzesowka.org
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Wieczór wróżb

Andrzejki obchodzone są w Polsce
w noc z 29 na 30 listopada. Z okazji
tego dnia w Szkole Podstawowej
w Ostrowach Tuszowskich Samorząd
Uczniowski zorganizował wieczór
wróżb, który odbył się 27 listopada.
Jak co roku, chętnych do poznania
swojej przyszłości nie brakowało.
Uczniowie klas IVI z ciekawością
skorzystali z propozycji wróżb
przygotowanych przez
przedstawicieli SU. W tym dniu
również odbyła się dyskoteka
szkolna. Wszyscy świetnie się bawili
w rytmach muzyki i piosenek
wybranych przez uczniów klasy VI
i w doskonałych nastrojach wrócili
do domów.

OSTROWY TUSZOWSKIE

Sukces Anity w ogólnopolskim kon
kursie historycznym „Pamięć Nie
ustająca”

9 listopada 2014 r. w dawnym gma
chu biblioteki Uniwersytetu War
szawskiego odbyła się uroczysta Gala
II edycji konkursu historycznego
„Pamięć Nieustająca” zorganizowa
nego przez Fundację Ostoja przy Wi
śle dla młodzieży gimnazjalnej
i licealnej. Jedną z finalistek konkur
su została uczennica cmolaskiego
gimnazjum –Anita Róg, uczennica
obecnej klasy II a, która pod kierun
kiem nauczycielki historii – Zofii
Krzyżak przygotowała prezentację
pt. „Pamięć Nieustająca”. Anita w to
warzystwie nauczycielki wzięła udział
w uroczystej Gali w Warszawie.
Uroczystość rozpoczęła się od zło
żenia wieńców przy Grobie Niezna
nego Żołnierza przez delegację
składającą się z laureatów i przed
stawicieli Zarządu Fundacji. Następ
nie zgromadzeni przeszli do gmachu
Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie
odbyło się wręczenie nagród laure
atom. Finalistów i zgromadzonych
gości oraz kombatantów powitała
Joanna Pogórska – wiceprezes Fun
dacji. Poinformowała zebranych, że
na konkurs wpłynęło 1000 prac. Ko
lejno głos zabrał minister Andrzej

Krzysztof Kunert – sekretarz Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeń
stwa, który przewodniczył komisji
konkursowej. Podkreślił bardzo wy
soki, wyrównany poziom prac, in
wencję autorów i zaangażowanie
szkół: dyrekcji i nauczycieliopieku
nów uczestników konkursu. Znamie
nity gość – prof. Barbara
Otwinowska, sanitariuszka w Po
wstaniu Warszawskim opowiedzia
ła o historii swojego zdjęcia
z powstania. Płk. Mariusz Kubarek
– przedstawiciel Dowództwa Garni
zonu w Warszawie pogratulował
zwycięzcom oraz zaprosił do następ
nej edycji konkursu. Kulminacją uro
czystości było wręczenie dyplomów

i nagród laureatom i nauczycielom.
Uroczystość uświetnił wyśmienity
Chór Dziecięcy grupy rekonstrukcji
historycznej „Żołnierze Września
1939 Garnizonu Dęblin”.
Anita Róg udzieliła wywiadu pro
wadzącej Galę –Annie Popek (TVP)
na temat swojej prezentacji histo
rycznej.
Anicie składamy serdeczne gratulacje!
Konkurs pod honorowymi patrona
tami: MEN, Rady Ochrony Pamię
ci Walk i Męczeństwa, Urząd ds.
Kombatantów i Osób Represjono
wanych, IPN oraz instytucji samo
rządowych, naukowych, prasy, radia
i telewizji.

Z. Krzyżak

CMOLAS
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Gminny Konkurs pod hasłem
„Przyroda, kultura, zabytki gmi
ny Cmolas”

7 listopada w Centrum Edukacji Eko
logicznej w Ostrowach Tuszowskich
odbyło się uroczyste podsumowanie
Gminnego Konkursu pod hasłem
„Przyroda, kultura, zabytki gminy
Cmolas”. Celem konkursu było bu
dzenie u dzieci i młodzieży zainte
resowania własnym środowiskiem,
wzmacnianie tożsamości z najbliż
szą okolicą, tworzenie trwałej więzi
z miejscem, w którym mieszkają, jak
również zachęcanie do świadomego
tworzenia obrazów fotograficznych,
rozwijanie umiejętności korzystania
z różnych źródeł informacji.
Adresatami konkursu byli ucznio
wie klas IVVI szkoły podstawowej
i gimnazjaliści z terenu gminy Cmo
las. Prace konkursowe mogły mieć
formę albumu lub fotografii.
Do konkursu zostało zgłoszonych 19
fotografii i 2 albumy. Komisja w skła
dzie: Jan Cichoń fotograf, Edyta
Kus Mokrzycka Dyrektor SOK
w Cmolasie, Jarosław Rzeszutek
Sołtys wsi Ostrowy Tuszowskie i Pre
zes Stowarzyszenia „Ostrowy” po
obejrzeniu prac wyłoniła laureatów.
Kategoria klasy IVVI
Forma album

I miejsce: Wiktoria Zagroba SP
w Cmolasie
Forma fotografia

I miejsce: Joanna Myszka SP
w Cmolasie
II miejsce: Witold Cyran SP w Ostro
wach Tuszowskich, Bartłomiej Cho
ciaj SP w Trzęsówce
III miejsce: Piotr Myszka SP w Cmo
lasie, Bartłomiej Babiarz SP w Ostro
wach Tuszowskich
Kategoria gimnazjum
Forma album
I miejsce: Patrycja Magda Gimna
zjum w Trzęsówce
Forma fotografia
I miejsce: Gabriela Micek Gimna
zjum w Cmolasie, Patrycja Mierze

jewska Gimnazjum w Trzęsówce
II miejsce: Katarzyna Sorbal Gim
nazjum w Cmolasie
III miejsce: Brygida Bujak Gimna
zjum w Cmolasie
Wyróżnienie: Ewa Czajkowska Gim
nazjum w Trzęsówce
Poza tym swoje wyróżnienia przy
znało Stowarzyszenie „Ostrowy”,
a trafiły one do następujących
uczniów: Patrycji Magdy z Gimna
zjum w Trzęsówce za pięknie wyko
nany album i Witolda Cyrana ze
Szkoły Podstawowej w Ostrowach
Tuszowskich za fotografię wykona
ną na Ścieżce przyrodniczej „Ostro
wy”.

W.D

OSTROWY TUSZOWSKIE

6 grudnia 2014 roku na Hali Wi
dowiskowo  Sportowej w Cmola
sie odbył się III Turniej
Mikołajkowy o Puchar Prezesa
Eden Net Group.

W turnieju wystąpiły drużyny: Eden
Net Group Kolbuszowa, Oldboys
Nisko, Oldboys Lubaczów, Kaziki
Kolbuszowa, Oldboys Sparta Biłgo
raj i Oldboys Przeworsk. Niewątpli
wą atrakcja Turnieju była wizyta
Świętego Mikołaja, na którego cze
kały licznie zgromadzone na trybu
nach dzieci. W przerwach między
meczami imprezę wzbogacono o licz
ne gry i zabawy integrujące dzieci
i rodziców, które wywołały mnóstwo
radości i uśmiechu zarówno u naj
młodszych jak i rodziców i dziadków.

CMOLAS
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Zajęcia pozalekcyjne – owocnie spę
dzony czas w Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Jagodniku

Od początku września do końca listo
pada w NIEPUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W JAGODNIKU
realizowane były zajęcia dodatkowe:
kulinarne, teatralne i sportowe dla klas
0III. Zajęć kulinarnych zrealizowa
no24 godziny, teatralnych26 godzin,
a sportowych 74 godziny. Powyższe
zajęcia były realizowane od września
do końca listopada 2014r. Na zajęcia
uczęszczały dzieci z gminy Cmolas,
którzy po zajęciach obowiązkowych
chciały miło spędzić czas i jeszcze po
szerzyć swoją wiedzę zgodnie z zain
teresowaniami.

Na zajęciach kulinarnych dzieci mia
ły możliwość w sposób praktyczny na
uczyć się przygotowania najprostszych
potraw, jak również technik niezbęd
nych w kuchni. Dodatkowo nauczyły
się prawidłowego nakrywania do sto
łu, doboru menu do okazji, czy odży
wiania zgodnie z Nową Piramidą
Żywieniową .Efekty były duże, dzie
ci chętnie uczestniczyły w zajęciach,
samodzielnie pracowały, wykształci
ły w sobie umiejętność przygotowa
nia prostych posiłków z pomocą
rodziców, jak i ogólnie pojętej pracy
w kuchni, dlatego też główny nacisk
był kładziony na zajęcia praktyczne.
Zastosowanie takiej metody wyrobi
ło w dzieciach umiejętność samodziel
nego rozwiązywania problemów
kulinarnych, jak również zachowania
przy stole, czy współpracy w kuchni,
czyli umiejętności tak potrzebnych
w dorosłym życiu. Nauczyły się być
gościnnym i dzielić się posiłkiem z in
nymi. Docenienie ich pracy przez na
uczyciela prowadzącego i innych
pracowników motywowało ich do dal
szych doświadczeń kulinarnych.

Uczestnicząc w zajęciach teatralnych
dowiedziały się wiele o teatrze. Zaję
cia teatralne dla dzieci młodszych są
bardzo ważne. Teatrzyk szkolny mo
że stanowić alternatywę dla biernego
i mało pożytecznego spędzania czasu

wolnego. Jest również doskonałą szan
są dla dzieci nieśmiałych, które nie po
trafią znaleźć swojego miejsca w klasie.
Często brakuje im odwagi i wiary we
własne siły. Uczestnictwo w kole te
atralnym pomoże im przynajmniej czę
ściowo opanować tremę w trudnych
dla nich sytuacjach.
Dzieci, chociaż trochę onieśmielone
lubią prezentować swoje umiejętności
przed widownią. Uczą się wyrażać
uczucia, pokazywać przeżycia odtwa
rzanej postaci, ćwiczą głos, mimikę
i ruch. Zajęcia takie kształtują wyobraź
nię dziecka, rozwijają jego aktywność
twórczą gdyż zmuszają do projekto
wania charakteryzacji, kostiumu, od
powiednich rekwizytów.
Dzięki takim spotkaniom mali artyści
otwierają się emocjonalnie. Mają moż
liwość wyrażania siebie. Uczą się rów
nież współpracy w grupie, zaczynają
rozumieć jej znaczenie i konieczność
liczenia się z innymi ludźmi. Poprzez
swój własny wysiłek, poświęcony czas
i energię lepiej rozumieją i doceniają
pracę. Zajęcia teatralne to nauka współ
odpowiedzialności oraz okazja bliż
szego poznania możliwości swoich
wychowanków. Na koniec dzieci
uczestniczyły w Festiwalu Teatrów
w Trzęsówce z przygotowaną insce
nizacją pt. „ Przepisowy
Ruch Drogowy” przygotowany przy
współpracy trzech nauczycieli. Teraz
uczą się recytować , przygotowując
się do opłatka szkolnego.

Zajęcia sportowe miały miejsce na bo
isku i podwórku szkolnym, na placu
zabaw oraz w zastępczej sali sporto
wej.

Celem zajęć było rozbudzanie
u uczniów zainteresowań aktywnością
ruchową, rozwijanie wiary we własne
siły, przełamywanie lęków i obaw,
a także oddziaływania wychowawcze
–wdrażanie dzieci do przestrzegania
zasad bezpiecznej zabawy, rozwijanie
poczucia odpowiedzialności za swoje
i innych bezpieczeństwo. Uczniowie
z klas starszych opiekowali się młod
szymi podczas zabaw, pomagali na
uczycielowi organizować wyścigi
i mini gry.
Ruch u dzieci w wieku 6 – 10 lat to
najważniejsza forma aktywności. Róż
norodność zajęć, dała możliwość
wszystkim uczniom do kształtowania
sprawności fizycznej i rozwijania wła
snych umiejętności oraz zapewniła
przyjemne spędzanie wolnego czasu.
Zajęcia prowadzone były w różnych
formach: drużynowej, grupowej, in
dywidualnej. Niektórzy uczniowie
chętnie brali udziałw wyścigach rzę
dów, mini grach zespołowych, poko
nywali tory przeszkód, inni wybierali
spokojniejszą formę zajęć, np. zaba
wy na hiperblokach piankowych i ma
teracach. Ulubionym zajęciem dzieci
były zabawy biegowe ,,murarz”, ,,gą
ski do domu”, ,,zamrażany”, oraz za
bawy i gry z piłkami.
Wszystkie zajęcia pozalekcyjne reali
zowane były z projektu ZAJĘCIA
SPORTOWOEDUKACYJNE DLA
DZIECI W WIEKU OD 5 DO 9 LAT
Z TERENU GMINY CMOLAS i by
ły owocnym spędzeniem wolnego cza
su w oczekiwaniu na rodziców.

Dorota Terlaga

JAGODNIK
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IX Festiwal muzyków w Ostrowach
Baranowskich

Dwudziestu czterech małych i więk
szych muzyków zaprezentowało swój
talent podczas IX Festiwalu Muzy
ków, który odbył się Wiejskim Cen
trum Kultury w Ostrowach
Baranowskich 09 listopada 2014 ro
ku. Organizatorem Festiwalu była
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Ostrowach Baranowskich
Na uroczystość przybył Pan Wójt Eu
geniusz Galek, Prezes Stowarzysze
nia Rozwoju Gminy Cmolas Pan
Sławomir Białas. Wśród gości byli
także radni gminy i powiatu, przed
stawiciele instytucji działających na
terenie gminy oraz organizacji dzia
łających w Ostrowach Baranowskich,
nauczyciele, rodzice uczestników
i sympatycy festiwalu.
Zmagania konkursowe oceniało jury
w składzie: Pani Justyna Fedus – ab
solwentka Akademii Muzycznej
w Krakowie w klasie fortepianu, na
uczyciel w klasie fortepianu w Szko
le Muzycznej w Niwiskach, Pani
Małgorzata Kamińska – dyrektor Pu
blicznej Szkoły Podstawowej w Hu
cie Komorowskiej, skrzypaczka , Pan
Tomasz Wilk muzyk, nauczyciel z Ze
społu Szkółw Cmolasie. ,
Uczestnicy konkursu zagrali na skrzyp

cach, pianinie, gitarze elektrycznej,
gitarze klasycznej, instrumentach per
kusyjnych, akordeonie, flecie prostym
sopranowym.
Młodzi muzycy zaprezentowali się
w trzech grupach wiekowych: klasy
0III, klasy IVVI SP oraz gimnazjum.
Zmagania konkursowe i oczekiwa
nia na werdykt komisji uświetniła
swoim występem kapela Pana Jana
Cebuli z Kolbuszowej. Po pełnym
emocji wyczekiwaniu przewodniczą
cy jury ogłosił wyniki IX Festiwalu
Muzyków Gminy Cmolas.
Przedstawiają się one następująco:
w kategorii zespoły
I miejsce – Zespół „Mała Orkiestra
Perkusyjna z SP w Hadykówce
II miejsce – Zespół „ALLEGRO”
z SP w Hadykówce
w kategorii soliści klas IVVI szkoły

podstawowe
I miejsce  Maksymilian Kosiorow
ski – gitara klasyczna
II miejsce  Jakub Mokrzycki akor
deon
III miejsce  Hubert Urban – gitara
elektryczna
Wyróżnienie – Julia Fila  flet prosty
w kategorii soliści klas gimnazjum:
I miejsce – Sylwia Maziarz – pianino
II miejsce – Filip Kosiorowski – gi
tara klasyczna
III miejsce  Bartłomiej Zięba –
skrzypce
Wyróżnienie – Kamil Zdyrski gita
ra elektryczna
Grand Prix XI Gminnego Festiwalu
Ostrowy Baranowskie 2014 –Daria
Posłuszny – gitara klasyczna.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie
gratulujemy.

OSTROWY BARANOWSKIE

Światowy Dzień Pluszowego Mi
sia w bibliotece.

Dnia 2526 listopada 2014 r. w Cen
trum Edukacji Ekologicznej w Ostro
wach Tuszowskich oraz Gminnej
Bibliotece Publicznej w Cmolasie
odbyły się spotkania z okazji Świa
towego Dnia Pluszowego Misia. Do
wspólnej zabawy zaproszono przed
szkolaki z Niepublicznego Przed
szkola „Jagódki” z Jagodnika i dzieci
z klasy „0” z Ostrów Tuszowskich
oraz przedszkolaki z Akademii
Przedszkolaka w Cmolasie. Dzieci
w rytm wesołej muzyki bawiły się
w zabawy ruchowe z chustą anima
cyjną „Wesoły pociąg”, ”Stary niedź
wiedź” itp. Przedszkolakom
w zabawie towarzyszyła bajkowa

wróżka. Słuchały bajek pt. „Raz,
dwa, trzy… Puchatek szuka” , „Ża
ba z głową w chmurach” i śpiewa
ły misiowe piosenki. Na zakończenie

dzieci otrzymały słodki poczęstu
nek. Przedszkolaki zadowolone
i uśmiechnięte opuszczały bibliotekę.

OSTROWY TUSZOWSKIE
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Za nami wybory samorządowe
2014 r.

16 listopada 2014 r. Wyborcy z Gmi
ny Cmolas dokonali wyboru Wójta
Gminy Cmolas oraz Radnych Gmi
ny Cmolas.
Wójtem Gminy Cmolas został GA
LEK Eugeniusz Jan zgłoszony przez
KWW Porozumienie dla Rozwoju.
Uzyskał wymaganą liczbę  2234
głosów ważnych.
Ślubowanie Wójta Gminy Cmolas
oraz Radnych Gminy Cmolas od
było się podczas sesji Rady Gminy
w Cmolasie 1 grudnia 2014 r. w sa
li narad w budynku Urzędu Gminy
w Cmolasie.

Ukonstytuowały się składy osobo

we komisji stałych Rady Gminy
w Cmolasie:

Komisja Rewizyjna:

Edward Prokopiec – Przewodniczący
Henryk Maciąg
Wiesław Rzeszutek
Janusz Urban
Waldemar Zieliński

Komisja Oświaty, Kultury i Spor
tu, Spraw Społecznych i Ochro
ny Zdrowia:

Kazimiera Skowron – Przewodni
cząca
Ryszard Gaweł
Krzysztof Łagoda
Henryk Maciąg
Jan Magda

Komisja Rozwoju Gospodarcze
go, Budżetu i Rolnictwa:

Ryszard Warzocha – Przewodniczący
Krzysztof Łagoda
Edward Prokopiec
Stanisław Siębor
Waldemar Zieliński

Komisja MandatowoRegulami
nowa, Ochrony Środowiska i Po
rządku Publicznego

Lidia Pietras – Przewodnicząca
Dariusz Mielczarek
Wiesław Rzeszutek
Kazimiera Skowron
Ryszard Warzocha

CMOLAS
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III EDYCJA Gminnej Ligi Halo
wej w Fustalu o Puchar Wójta
Gminy Cmolas

Za nami pierwsza kolejka III Edy
cji Gminnej Ligi Halowej w Futsa
lu o Puchar Wójta Gminy Cmolas,
która odbyła się 13.12.2014r.
Wyniki tych rozgrywek przedsta
wiają się następująco:
Ostrovia Ostrowy Baranowskie –
Florian Ostrowy Tuszowskie 10 : 2
Tempo Cmolas – Unitas Poręby Dy
marskie 3 : 6
Vigor Trzęsówka – Ceramika Ha
dykówka 7 : 8

1. Ostrovia Ostrowy Baranowskie 1 3 10 : 2
2. Unitas Poręby Dymarskie 1 3 6 : 3
3. Ceramika Hadykówka 1 3 8 : 7
4. Vigor Trzęsówka 1 0 7 : 8
5. Tempo Cmolas 1 0 3 : 6
6. Florian Ostrowy Tuszowskie 1 0 2 : 10

CMOLAS

Szanowni Mieszkańcy Gminy Cmolas

Serdecznie dziękuję Wyborcom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem
i poparli podczas wyborów samorządowych.

Będę nadal pracował sumiennie, by realizując program wyborczy
skutecznie podnosić poziom życia naszej Gminy.

Z wyrazami szacunku

Eugeniusz Galek
Wójt Gminy Cmolas



Strona 20 6/14 · grudzień 2014 r.




