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CMOLAS

Przy 
Wielkanocnym 

Stole

  W niedzielne południe 22 mar-
ca b.r. w Samorządowym Ośrod-
ku Kultury w Cmolasie, odby-
ło się spotkanie „Przy Wielkanoc-
nym Stole”. Jak co roku i tym razem 
spotkanie przyciągnęło licznych 
artystów oraz mieszkańców gminy 
Cmolas. Wśród wystawców, któ-
rzy zaprezentowali swoje wyroby 
rękodzielnicze, różnorodne ozdo-
by wielkanocne, rzeźby oraz malar-
stwo, byli: Grupa plastyczna ART 
– PASSION działająca w Samorzą-
dowym Ośrodku Kultury w Cmo-
lasie, Dom Pomocy Społecznej Ca-
ritas Diecezji Rzeszowskiej im. ks. 
Wojciecha Borowiusza w Cmo-
lasie, Kazimiera Zagroba z Cmo-
lasu, Krzysztof Magda z Ostrów 
Baranowskich, Maria Perlicka 
z Komorowa, Irena Kamińska 
z Komorowa oraz Maria Miśkie-
wicz z Woli Rusinowskiej. Dzię-
ki wymienionym Rękodzielnikom 
można było podziwiać baranki, 
zajączki, pisanki, stroiki świątecz-
ne, serwetki oraz kwiaty z bibu-
ły. Wielki zachwyt wzbudzały rów-
nież wspaniałe obrazy, rzeźby oraz 
ikony. 
  O różnorodność potraw ku-
linarnych związanych z tradycją 
świat wielkanocnych oraz o pięknie 
udekorowane stoły zadbały panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich: KGW 
z Cmolasu, KGW „Prymule” 
z Mechowca, KGW „Lesianki” 
z Ostrów Baranowskich, KGW 
z Ostrów Tuszowskich oraz KGW 
z Hadykówki. Nie zabrakło róż-
norodnie przystrojonych jaj, wę-
dlin, chleba ze smalcem, trady-
cyjnych wypieków wielkanocnych 
oraz żurku. 
Wójt Gminy Cmolas Eugeniusz 

Galek oraz dyrektor Samorządo-
wego Ośrodka Kultury w Cmola-
sie Edyta Kus-Mokrzycka wręczy-
li wszystkim wystawcom podzię-
kowania podkreślając tym samym 
walory estetyczne, smakowe oraz 
trud włożony w przygotowanie 
prezentowanych wyrobów. Spotka-

nie to było wyśmienitą okazją do   
znalezienia inspiracji w  przygoto-
waniu tradycyjnych potraw wiel-
kanocnych, uzupełnienia świątecz-
nego koszyczka ale przede wszyst-
kim było okazją do podkreślenia 
naszej świątecznej tradycji, o której 
warto pamiętać. 
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Egzamin Gimnazjalny 
TUŻ, TUŻ …!!!

  Trzecioklasiści przystępujący 
do tegorocznego egzaminu gimna-
zjalnego już dawno powinni mieć 
opanowany zakres materiału nie-
zbędny do zaliczenia testu. Gdy-
by jednak okazało się, że nie wszy-
scy są dostatecznie przygotowani,  
zbliżający się okres świąteczny 
może być szczególnie pracowity .
  Egzaminy gimnazjalne trwać 
będą od 21 do 23 kwietnia 2015r. 
Pierwszy dzień to zmagania  
z  zakresu historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie oraz języka polskiego. 
W drugim dniu odbędzie się test  
z matematyki i przedmiotów przy-
rodniczych.  Tradycyjnie w ostat-
nim dniu egzaminu uczniowie 
zdawać będą wybrany język obcy 
nowożytny. W cmolaskim gim-
nazjum będzie to: język angielski 
podstawowy i rozszerzony, a także 
francuski i niemiecki.
Drogi Gimnazjalisto! Warto zmo-
bilizować się do nauki i solid-
nie przygotować, gdyż egzamin 
może mieć znaczenie dla Twojej 
dalszej edukacji. Bowiem dobrze 
zdany, zapewni naukę w  dobrym  
liceum czy technikum. Wbrew po-
zorom wielu uczniów już zaczy-
na się denerwować, że czas ucieka  
i za co się zabrać w pierwszej kolej-

CMOLAS ności. Nie ma jednej, cudownej re-
cepty na efektywną naukę. Są jed-
nak sprawdzone sposoby, które po-
magają w  zrozumieniu i szybkim 
przyswajaniu materiału

Oto kilka rad, które mogą się 
przydać:

	Przygotuj sobie plan nauki. Po-
licz ile masz czasu do egzami-
nu. Jaki materiał musisz się na-
uczyć, a co powtórzyć,

	Nie traktuj nauki jako zło ko-
nieczne – pozytywne nastawie-
nie to połowa sukcesu.

	Miejsce do nauki to cichy pokój, 
biurko (może wygodny fotel!). 

	W nauce rób przerwy – krótki 
odpoczynek zwiększy efektyw-
ność pracy.

	Śpij minimum 7 godzin na 
dobę! Wypoczęty organizm, to 
podstawa.

	Jeśli jesteś „wzrokowcem”, sta-
raj się podkreślać  na kolorowo, 
to co najważniejsze, rysować 
coś na marginesie, robić„ dopi-
ski”,   przyklejać małe karteczki 
do tekstu itd.

	Jeśli jesteś „słuchowcem”, po-
wtarzaj głośno zapamiętywa-
ny materiał, opowiadaj cze-
go się nauczyłeś domownikom, 
nagrywaj sobie tekst „własnymi 
słowami”, a potem często go od-
słuchuj.

	Zawsze ucz się przemiennie 
przedmiotów ścisłych i humani-
stycznych.

	Zapamiętywanie wymaga po-
wtórek. Generalną zasadą jest, 
że powtórki należy robić krót-
ko po przyswajaniu danego ma-
teriału .

Na egzaminie nie panikuj, że pust-
ka w głowie. Uczyłeś się więc so-
bie przypomnisz!!! Będzie dobrze 
!!! Weź kilka głębokich oddechów 
i … do pracy:
	uważnie przeczytaj polecenia, 

nie komentuj ich,
	próbuj odpowiadać na wszyst-

kie pytania zamknięte, jeśli nie 
znasz odpowiedzi – wybieraj tę, 
która wydaje ci się najbardziej 
prawdopodobna,

	najpierw odpowiadaj na pyta-
nia, które wydają ci się proste, 
potem przejdź do trudniejszych 
– mogą zabrać ci więcej czasu,

	na pytania otwarte odpowiadaj 
zwięźle, formułuj swoje myśli 
sensownie, logicznie,

	uważnie zaplanuj treść wypo-
wiedzi pisemnej,

	sprawdź – związek treści z tema-
tem, ortografię, interpunkcję,

	wykorzystaj cały czas przezna-
czony na egzamin.

I pamiętaj: Egzamin to spraw-
dzian Twojej wiedzy i umiejętno-
ści, ale nie „koniec świata”. Trze-
ba go zdać! Masz wiedzę, uwierz 
więc w siebie, a dasz radę!!!

 
 

Katarzyna Brózda

CMOLAS

Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji 
w Cmolasie zachęca wszystkie dzie-
ci do nauki i doskonalenia pływa-
nia na naszej pływalni. Informuje-
my iż pływalnia przystąpiła do ogól-

nopolskiej kampanii „Radość z pły-
wania”. „Radość z Pływania” to kam-
pania, wspierana przez markę Kin-
der + Sport, nawiązuje do inicjatywy  
Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki, która ma na celu popularyza-
cję nauki pływania wśród uczniów 
klas I-III szkół podstawowych.  
Marka Kinder + Sport od lat aktyw-
nie wspiera i propaguje ruch i kul-
turę fizyczną wśród dzieci. „Radość 
z Pływania” to kolejna kampania tej 
marki, która ma na celu rozbudze-
nie w dzieciach motywacji do na-

bywania umiejętności pływackich, 
czerpania radości z nauki w wodzie 
oraz pomoc młodym sportowcom  
w osiąganiu ich marzeń. Dzięki  
przygotowanym zestawom zabaw, 
dzieci poznają, że czas na base-
nie to nauka poprzez zabawę. Pod-
czas zajęć z trenerami, młodzi spor-
towcy nie tylko poszerzą swoją wie-
dzę z zakresu nauki pływania lecz  
zrozumieją, że czas nauki pływa-
nia jest przyjemny i przynosi im  
wiele radości, zadowolenia, satysfak-
cji i odprężenia.
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Kabaret 
Moralnego Niepokoju 

w Cmolasie

  Za nami wesoły wieczór w hali 
widowiskowo-sportowej w Cmo-
lasie – spotkanie z warszawskim 
Kabaretem Moralnego Niepoko-
ju, którego organizatorem był Sa-
morządowy Ośrodek Kultury w  
Cmolasie. 7 marca br. ponad 400 
widzów podziwiało występ jednej 
z  najlepszych grup kabaretowych 
w Polsce. Kabaret zaprezentował 
swój najnowszy program artystycz-
ny - „Jerzyk dzisiaj nie pije” . Spek-
takl był zbiorem skeczy i piosenek, 
które tworzą panoramę współcze-
snej Polski i Polaków. Wśród ske-
czy , które na długo utkwią w pa-
mięci znajdą się niewątpliwe ta-
kie hity jak „Palenie” – rozmowa 
dwóch właścicieli psów, która obie-
ra nieoczekiwany obrót, „Odrabia-
nie lekcji” – coś co przeżył każdy 
z nas jako dziecko lub rodzic oraz 
tytułowy „Jerzyk dzisiaj nie pije” 

– czyli o atmosferze imienin, na 
których żona zabrania mężowi na-
pić się z kolegami.   O tym, że przy-
gotowany program artystyczny po-
dobał się publiczności, świadczy-
ły salwy śmiechu i gromkie brawa, 
które zebrali artyści. 
  Po udanym występie artyści ze-
szli do oczekującej pod sceną pu-
bliczności i pozując do wspólnych 
fotografi i rozdawali pamiątkowe 
autografy. Jeden z nich zadedyko-
wany został także czytelnikom Pa-
noramy Gminy Cmolas.

CMOLAS

Wybory Sołtysów 
w Gminie Cmolas

  15 lutego 2015 r. na terenie 
Gminy Cmolas przeprowadzo-
no wybory sołtysów. W sołec-
twach: Hadykówka, Poręby Dy-
marskie, Trzęsówka i Jagodnik wy-
bory nie odbyły się, ponieważ zo-
stał zgłoszony tylko jeden kan-
dydat. i tak w Hadykówce sołty-
sem został p. Tadeusz Jagodziński, 
w Prębach Dymarskich p. Teresa 
Maciąg, w Trzęsówce p. Ry-
szard Sukiennik i w Jagodniku 
p. Andrzej Gul. W sołectwach 
Dąbrówka i Toporów odbyły się 
zebrania wiejskie, na których 
wybrano sołtysa. W Toporowie 

sołtysem został p. Zbigniew Łącz, 
natomiast w Dąbrówce dotychcza-
sowy sołtys p. Jan Magda otrzymał 
głosów 36 i tym samym przegrał 
z p. Dariuszem Partyką – kandy-
datem na sołtysa, który otrzymał 
37 głosów. W sołectwie Kłodzi-
ny na zebraniu  wiejskim wybrano 
sołtysa, którym został p. Damian 
Magda. Natomiast w trzech sołec-
twach: Cmolas, Ostrowy Tuszow-
skie i Ostrowy Baranowskie odby-
ły się wybory bezpośrednie, pod-
czas których mieszkańcy głosowa-
li na sołtysa poprzez oddanie gło-
su do urn. 
  W Ostrowach Baranowskich, 
gdzie było dwóch kandydatów, 
dotychczasowy sołtys p. Jerzy Mag-
da i p. Stanisława Rożniał. Zwycię-
żył p. Jerzy Magda, który uzyskał 

156 głosów, natomiast p. Stanisła-
wa Rożniał uzyskała głosów 80. 
W sołectwie Ostrowy Tuszowskie 
również było dwóch kandydatów: 
p. Jarosław Rzeszutek – dotych-
czasowy sołtys i p. Ryszard Wal-
czyk  - kandydat na sołtysa. Wy-
bory bezpośrednie wygrał dotych-
czasowy sołtys, który uzyskał 139 
głosów. Pan Ryszard Walczyk uzy-
skał 104 głosy. W sołectwie Cmolas 
głosowanie odbywało się w dwóch 
lokalach wyborczych: w Samorzą-
dowym Ośrodku Kultury w Cmo-
lasie oraz w Zespole Szkół w Cmo-
lasie. Z tych dwóch obwodów wy-
borczych po zsumowaniu dotych-
czasowy sołtys, p. Krzysztof So-
chacki otrzymał 176 głosów a kan-
dydat na sołtysa, p. Andrzej Wie-
czerzak – 55 głosów.
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Wieczór Kolęd
 w SOK w Cmolasie

Zgodnie ze staropolską trady-
cją śpiewania kolęd i pastorałek, 
mieszkańcy Gminy Cmolas wraz 
z zaproszonymi gośćmi, spotkali 
się w niedzielny wieczór (11 stycz-
nia b.r.), by wspólnie kolędować. 
Było bardzo muzycznie. Kolędo-
wanie rozpoczął Seweryn Kosio-
rowski, który na skrzypcach za-
grał „Przybieżeli do Betlejem” oraz 
„Cicha noc”. Następnie Nikodem 
Kosiorowski, wierszem wigilij-
nym, zachęcił wszystkich uczest-
ników do wspólnego zaśpiewania 
„Wśród Nocnej Ciszy”. Młodzież 
z Katolickiego Stowarzyszenie 
Młodzieży w Cmolasie przedsta-
wiła niekonwencjonalne „Jasełka”, 
a Zespół Ludowy „Cmolasianie” 
zaśpiewał znane i mniej znane ko-

CMOLAS

lędy i pastorałki. O świąteczny po-
częstunek zadbały Panie z KGW, 
a atmosferę i dalszą część kolędo-
wania przejęli uczestnicy przemi-
łego spotkania. Wieczór zakoń-
czył się znanym: „Za kolędę dzię-
kujemy ...” Organizatorami „Wie-
czoru Kolęd” był Samorządowy 
Ośrodek Kultury oraz Koło Go-
spodyń Wiejskich w Cmolasie. 

Swoją obecnością spotkanie 
zaszczycili m.in. Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Zbigniew Chmie-
lowiec, Starosta Kolbuszowski 
Józef Kardyś, Wójt Gminy Cmo-
las Eugeniusz Galek, Proboszcz 
Parafi i pw. Przemienienia Pańskie-
go w Cmolasie ks. Michał Bator, 
ks. Przemysław Dudek, Sekretarz 
Gminy Cmolas Marian Posłuszny, 
Radny Powiatu Kolbuszowskiego 
Krzysztof Sochacki, Radni Gminy 
Cmolas: Jan Magda, Lidia Pietras, 
Edward Prokopiec i Janusz Urban, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Hadykówce Justyna Augustyn, 
Dyrektor Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Jagodniku Dorota 
Terlaga, Dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Cmolasie Danu-
ta Zuba, Dyrektor Ośrodka Wy-
poczynku i Rekreacji w Cmola-
sie Iwona Soda, Prezes Gminnej 
Spółdzielni w Cmolasie Józefa Mo-
krzycka oraz Kierownik Urzędu 
Pocztowego Krystyna Kusak.

Konkurs 
  „Podwórko 
       Nivea”

Informujemy, że Gmina Cmolas 

OSTROWY BARANOWSKIE zgłosiła do konkursu „Podwór-
ko NIVEA” budowę placu zabaw 
w Ostrowach Baranowskich. 
Od 1.04.2014r. do 30.04.2015r. 
odbędzie się ogólnopolskie gło-
sowanie internautów na wska-
zaną lokalizację pod adresem 
      www.nivea.pl/podworko 

w zakładce Twoja Lokalizacja.
Dwadzieścia lokalizacji, które 
zdobędą najwięcej głosów zo-
stanie zakwalifi kowana do reali-
zacji.
W związku z tym zapraszamy 
do głosowania mieszkańców 
gminy na zgłoszoną lokalizację.
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TRZĘSÓWKA

Gala XIII 
Festiwalu Teatrów

  18 stycznia 2015roku w 
Zespole Szkół w Trzęsówce odb 
ła się uroczysta Gala XIII Festi-
walu Teatrów. Tego dnia nastąpi-
ło podsumowanie przedstawień 
teatralnych prezentowanych przez 
trzy jesienne wieczory 2014 roku. 
Wieczór pełen wspomnień roz-
poczęła uczennica Szkoły Pod-
stawowej w Trzęsówce Daria Po-
słuszna piosenką „A ja mam swoją 
gitarę”. Po jej wykonaniu nie moż-
na mieć wątpliwości, że szkoła to 
najlepsze miejsce na rozwija-
nie własnych pasji oraz stawia-
nie pierwszych kroków do reali-
zacji marzeń. Uroczystą Galę roz-
począł dyrektor Zespołu Szkół 
w Trzęsówce – pan Krzysztof Wro-
na. Słowami „ Totus mundus agit 
histrionem /cały świat gra jed-
ną rolę/ „ bo „Życie to jest teatr, 
mówisz ciągle, opowiadasz; Maski 
coraz inne, coraz mylne się nakła-
da; Wszystko to zabawa, wszystko 
to jest jedna gra, przy otwartych 
i zamkniętych drzwiach. To jest 
gra” – podkreślił związek życia ze 
sceną i sceny z życiem. Czy może 
zatem istnieć lepsza szkoła życia 
niż szkoła przez teatr?

Słowa szczególnego powitania 
skierował gospodarz przedsięwzię-
cia pod adresem uczniów biorą-
cych udział w przedstawieniach, 
publiczności oraz przybyłych 
gości. Mury szkoły w Trzęsówce 
zaszczycili swą obecnością: Prałat 
ks. Tadeusz Kulig, ks. proboszcz 
Stanisław Majda, reprezentanci 
powiatu kolbuszowskiego – wice-
starosta Wojciech Cebula oraz rad-
ni: Krzysztof Sochacki i Ryszard 
Sukiennik, Wójt gminy Cmolas 
Pan Eugeniusz Galek, wicewójt 
Lesław Budzisz, przewodniczą-
cy Rady Gminy Cmolas Stanisław 
Sukiennik, radni: Dariusz Miel-
czarek oraz Waldemar Zieliński, 
dyrektorzy szkół: Halina Mokrzyc-
ka (SP Poręby Dymarskie), Justy-
na Augustyn (SP Hadykówka), 
Dorota Terlaga (SP Jagodnik), 
Józef Babiarz, (ZS Cmolas), 
Krystyna Piątkowska ( SP Sie-
dlanka), dyrektor Samorządowe-
go Ośrodka Kultury Edyta Kus – 
Mokrzycka, przedstawicielka 
Biblioteki Gminnej Joanna 
Magda, przewodnicząca Rady 
Rodziców Małgorzata Chmielo-
wiec, reżyser Dariusz Korzeniew-
ski, redaktor Korsa Kolbuszow-
skiego Lidia Grabiec oraz emeryto-
wani nauczyciele.
Galę poprowadziły panie – Barbara 
Reizer oraz Natalia Wrona. W trzy-
nastu przedstawieniach na scenie 

zaprezentowało się 168 aktorów, 
a w przygotowanie spektakli za-
angażowało się 29 nauczycieli. 
Dyrektor szkoły p. Krzysztof 
Wrona podziękował tym osobom, 
które rokrocznie wspierają fi nan-
sowo i organizacyjnie Festiwal 
Teatrów. Przedstawienia teatralne 
oglądało i oceniało profesjonalne 
jury, w skład którego weszły panie: 
Katarzyna Cesarz, Katarzyna Feret 
oraz Karolina Nurcek. Pani Kata-
rzyna Cesarz podsumowała prze-
bieg Festiwalu – jury przyznało 4 
miejsca trzecie, 5 miejsc drugich, 
3 miejsca pierwsze, 1 Grand Prix 
oraz wyróżnienia w kategoriach: 
scenografi a – 2, kostiumy – 5, mu-
zyka – 1, aktor – 12, specjalne wy-
różnienie w kategorii aktor. Ponad-
to pan Krzysztof Sochacki ufun-
dował nagrody dla wyróżnionych 
przez siebie aktorów, w tym roku 
otrzymali je: Barbara Guźda i Pa-
weł Tokarz. Natomiast państwo 
Maliborscy, właściciele fi rmy Rec 
– Mal w Kolbuszowej, ufundowa-
li statuetki dla najmłodszych akto-
rów Festiwalu: Julii Pięty i Bartło-
mieja Ofi ary.
Wyróżnienia w kategorii Aktor 
otrzymali:
1. Gabriela Dańko, 
2. Natalia Pszeniczny
3. Daria Misiak
4. Mateusz Draus
5. Dominika Gancarz
6. Katarzyna Janus
7. Karolina Dańko
8. Patrycja Karkut
9. Aleksandra Kościelna, 
    Albert Lubera
10. Katarzyna Mazur
11. Brygida Bujak
12. Monika Wójcik, Kamila Fryc, 
Anna Mazur
Grand Prix – Marcelina Gancarz
Wyróżnienia w kategorii 
Kostiumy:
1. „Co w studni siedzi” – 
Gimnazjum w Trzęsówce
2. „Moje zwierzęta” – 
SP w Ostrowach Baranowskich
3. „Zdrowy Czerwony Kapturek” – 
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SP w Ostrowach Tuszowskich
4. „Księżniczka na ziarnku 
grochu” – SP w Siedlance
5. „Wróżki” – SP w Trzęsówce
Wyróżnienia w kategorii Muzyka 
otrzymało przedstawienie 
„Sensacje XXI wieku” z 
Gimnazjum w Trzęsówce.
Wyróżnienie w kategorii 
Scenografia:
1. „Co w studni siedzi” – 
Gimnazjum w Trzęsówce
2. „ Przepisowy ruch drogowy” – 
SP w Jagodniku
Wyróżnienie w kategorii Reżyseria 
otrzymało przedstawienie „ 
Przepisowy ruch drogowy” – SP w 
Jagodniku.
W kategorii Przedstawienia:
Klasy I – III szkoły podstawowej
III miejsce – 
„Zdrowy Czerwony Kapturek” – 
SP w Ostrowach Tuszowskich
III miejsce – 
„Błogosławiony Edmund 
Bojanowski…” – SP w Cmolasie
III miejsce – 
„Moje zwierzęta” – 
SP w Ostrowach Baranowskich
II miejsce – 
„Kozucha Kłamczucha” – 
SP w Porębach Dymarskich
II miejsce – 
„Wróżki” –SP w Trzęsówce
I miejsce – 
„Przepisowy ruch drogowy” – 
SP w Jagodniku
Klasy IV – VI szkoły podstawowej
III miejsce – 
„Żywot Pitagorasa” – 
SP w Trzęsówce

II miejsce – 
„Księżniczka na ziarnku grochu” – 
SP w Siedlance
II miejsce – 
„Jeden dzień z życia matki Polki” 
– SP w Cmolasie
I miejsce – 
„Jak wół do karety” – 
SP w Hadykówce
Gimnazjum
II miejsce -
„Sensacje XXI wieku” – 
Gimnazjum w Trzęsówce
I miejsce – 
„Nigdy na świecie nie wierz 
kobiecie” – 
Gimnazjum w Cmolasie
Grand Prix – „Co w studni siedzi” 
– Gimnazjum w Trzęsówce
Nagrodę publiczności otrzymało 
przedstawienie „Żywot Pitagorasa” 
ze Szkoły Podstawowej w Trzęsów-
ce. Nagrodą dla uczniów będzie 
wyjazd do urzędu gminy, staro-
stwa, biura poselskiego pana Zbi-
gniewa Chmielowca, redakcji Kor-
sa Kolbuszowskiego oraz pizzerii.
Na Gali Festiwalu gościł reżyser 
Pan Dariusz Korzeniewski – po-
mysłodawca filmu „Nawiedzo-
na szosa”. Osobą kluczową dla fil-
mu była postać zjawy dziewczyn-
ki, którą zagrała uczennica, obec-
nie klasy VI Szkoły Podstawowej w 
Trzęsówce – Justyna Czajkowska. 
Reżyser i młoda aktorka otrzyma-
li podziękowania i pamiątkowe sta-
tuetki.
Podczas Gali nastąpiło również  
losowanie terminów prezentacji 
XIV Festiwalu Teatrów. XIV Festi-

wal rozpocznie się 22 XI, a zakoń-
czy 6 XII. W dwie pierwsze nie-
dziele zaprezentują się szkoły pod-
stawowe z gminy Cmolas i powia-
tu kolbuszowskiego, natomiast  
6 grudnia – gimnazja. A oto termi-
ny występów grup teatralnych:
SP w Ostrowach Tuszowskich – 
29XI
SP w Ostrowach Baranowskich – 
29 XI
SP w Jagodniku – 22 XI
SP w Cmolasie – 22 XI
SP w Hadykówce – 22 XI
SP w Porębach Dymarskich – 
29 XI
Biblioteka w Trzęsówce – 6 XII
Gimnazjum w Cmolasie – 6 XII
Gimnazjum w Trzęsówce – 6 XII
W trosce o historię, tradycję  
i język uczniowie Zespołu Szkół 
w Trzęsówce przybliżyli gościom 
starą polską mowę i muzykę. 
Grupa Trzęsowiaczki opowiadała 
o tym, co symbolizuje bocian na 
zagrodzie, zaś grupa Bojcory – jak 
to bywa ze spadaniem gwiazdy, 
czym były przesądy i zabobony, jak 
odbywało się skubanie pierza i czy 
rzeczywiście nie boimy się śmierci? 
Natomiast piękną polską muzykę 
mogliśmy usłyszeć za sprawą 
kapeli Raniżowianie z Raniżowa.
Na koniec wpatrując się w zdjęcia 
XIII Festiwalu usłyszeliśmy 
piosenkę w wykonaniu uczniów 
z Zespołu Szkół w Trzęsówce pt. 
„Chce iść naród mój”. W ten sposób 
raz jeszcze powróciły festiwalowe 
wspomnienia.

J. Fryc

Warsztaty rękodzielnicze 
z techniki soutache

  We wtorkowy wieczór 27 
stycznia 2015r. w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w Cmolasie od-
były się warsztaty rękodzielnicze  

CMOLAS z techniki soutache, które popro-
wadziła Maria Margsńska. Uczest-
niczkami warsztatów były m.in. 
Panie z grupy Art Passion działa-
jące przy SOK w Cmolasie. Souta-
che to metoda haftu, którą współ-
cześni wielbiciele rękodzielnictwa 
zaadoptowali do własnych potrzeb. 
Tradycyjnie była ona wykorzysty-
wana do  zdobienia strojów ludo-
wych i mundurów. Dziś za  jej po-

mocą tworzy się piękne kolczyki, 
naszyjniki, bransolety. Jest to tech-
nika dość skomplikowana i praco-
chłonna. W czasie pięciogodzin-
nych  warsztatów Uczestniczki po-
znały tajniki samodzielnego two-
rzenia biżuterii głównie kolczy-
ków, które z pewnością będą nie-
powtarzalnym dodatkiem do od-
świętniej kreacji.
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  Pielęgnowanie tradycyjnych 
form obrzędowości okresu Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku, to jedno z głównych zało-
żeń XXV Wojewódzkiego Przeglą-
du Teatrów Jasełkowych w Głogo-
wie Młp. W Przeglądzie 25 stycz-
nia 2015 r. wziął udział Zespół 
Ludowy Cmolasianie, który wystą-
pił jako jeden z sześciu zespołów 
w kategorii: Grupy dorosłe i wielo-
pokoleniowe. Podczas prezentacji 
Zespół odtworzył zwyczaje zwią-
zane ze spożywaniem Wieczerzy 
Wigilijnej, za co otrzymał II miej-
sce. 

Gratulujemy!

CMOLAS-GŁOGÓW MŁP. XXV Wojewódzki Przegląd Teatrów Jasełkowych

Ferie z SOKiem 
za nami

  Tegoroczne ferie zimowe w 
naszym województwie trwały od 2 
lutego do 13 lutego 2015 r.  W bo-
gatym programie rozrywek, przy-
gotowanych na ten czas przez Sa-
morządowy Ośrodek Kultury w 
Cmolasie, znalazło się wiele atrak-
cji dla dzieci i młodzieży szkolnej. 
Zajęcia trwały codziennie od 
poniedziałku do piątku od godz. 
11.00 do 13.00.   Spotkania w 
ramach ferii rozpoczęły się grami 
i zabawami integracyjnymi, pod-
czas których uczestnicy mogli 
wspólnie zabawić się w zgadywan-
ki, quizy oraz gry ruchowe. Zajęcia 
te wyzwalały ducha rywalizacji, ale 
także radość ze wspólnej zabawy. 
Drugiego dnia ferii podczas zajęć 
plastycznych  pn. „Pomóżmy zwie-
rzętom przetrwać zimę”, uczest-
nicy tworzyli, pełne kolorowych 
ziarenek, karmniki dla ptaków. W 
programie znalazły się również 
warsztaty muzyczne, które wpra-
wiły wszystkie dzieci w pozytywny 
ruch. Spektakl teatralny pt. ,,Skarb-

CMOLAS nikowe dary” odegrany przez 
Studio ART.RE z Krakowa, 
oprócz stałych uczestników zajęć, 
przyciągnął także młodsze dzieci 
z rodzicami. Uwieńczeniem pierw-
szego tygodnia ferii był wyjazd 
dzieci na lodowisko. Pogoda w tym 
dniu dopisała i nie zabrakło pozy-
tywnych emocji. W drugim tygo-
dniu ferii grono miłośników gry 
w tenisa stołowego wzięło udział   
w turnieju. Jedną z wielu atrakcji 
przygotowanych przez organiza-
torów, był także wyjazd do kina na 
fi lm pt.,, Pingwiny z Madagaskaru”. 
W Tłusty Czwartek, dzięki pomo-

cy Pań z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Cmolasie, wszyscy uczestniczy-
li w wykonaniu faworków. Rumia-
ne i bardzo smaczne wypieki szyb-
ko znikały ze stołów. Wiele rado-
ści, uczestnikom spotkań, sprawiło 
wykonanie z masy solnej, oryginal-
nych walentynkowych serc. Obda-
rowane osoby na pewno ucieszy-
ły się z takiego miłego prezentu. 
Codziennie w zajęciach uczest-
niczyło ponad 50 dzieci z terenu 
Gminy Cmolas i każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Ferie dobiegły 
końca, pozostały miłe wspomnie-
nia i wiele pozytywnych wrażeń.
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XI Otwarty Turniej 
Szachowy w Cmolasie

  Już po raz jedenasty w Sa-
morządowym Ośrodku Kultu-
ry w Cmolasie rozegrano Otwarty 
Turniej Szachwy. Organizatorem 
był Samorządowy Ośrodek Kultu-
ry w Cmolasie oraz Towarzystwo 
Szachowe „Skoczek” z Sędziszo-
wa Młp. W turnieju mogli wziąć 
udział wszyscy chętni, bez względu 
na posiadaną kategorię szachową.
8 lutego 2015 r. Turniej rozegrano 
w dwóch kategoriach wiekowych. 
W kategorii juniorów wystartowa-
ło 16 natomiast w grupie senio-
rów 32 zawodników z gmin: Cmo-
las, Kolbuszowa, Dzikowiec, Rop-
czyce i Sędziszów Młp. Obowią-
zywały przepisy Polskiego Związ-
ku Szachowego, a turniej został ro-
zegrany systemem szwajcarskim na 
dystansie 7 rund, tempem P’15. 
W grupie seniorów sędziował 
Jacek Mroczek, zaś arbitrem junio-
rów był Wojciech Zagroba.
W kategorii juniorów zwycięzcą 
został Adam Stefański, II-gie m-ce 
zajął Hubert Wilk, zdobywcą III 
m-ca była Oliwia Starzec.
Mistrzem seniorów w Turnie-
ju został Tomasz Zawadzki , dru-
gie miejsce wywalczył Krzysz-
tof Skiba , trzecie miejsce zajął Pa-
weł Głuch.  Puchary wręczono tak-
że w kategorii: Najlepszy Zawod-
nik Gminy Cmolas, które otrzy-
mali w kategorii juniorzy: I- Hu-
bert Wilk, II – Oliwia Starzec, III 

CMOLAS

– Dominik Augustyn. W katego-
rii seniorów z gminy Cmolas naj-
lepszymi zawodnikami okazali się: 
Tomasz Zawadzki, II – Paweł Wilk 
i III- Patrycja Starzec. Towarzy-
stwo szachowe „Skoczek” dodat-
kowo przyznało puchar najstarszej 
i najmłodszej zawodniczce. W ka-
tegorii dorośli puchar dla naj-
starszej seniorki powędrował do 
Klaudii Starzec, natomiast puchar 
dla najmłodszej zawodniczki w 
kategorii dorośli otrzymała Patry-

cja Starzec. Ponadto pamiątko-
wą statuetkę otrzymał najmłodszy 
uczestnik turnieju 6 – letni Piotr 
Kret z Kolbuszowej. Uroczyste-
go wręczenia okolicznościowych 
statuetek, pucharów i dyplomów 
dokonał Wójt Gminy Cmolas 
Eugeniusz Galek, jednocześnie 
gratulując i dziękując wszystkim 
Zawodnikom za sportowy prze-
bieg rywalizacji.

Krystian Słowik, bo o nim mowa 
w roku szkolnym 2014/2015 uzy-
skał tytuł LAUREATA konkursu 
przedmiotowego z informatyki.
We wtorek 3.03.2015 r. w Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Do-
skonalenia Nauczycieli w Mielcu 

CMOLAS

odbył się III etap Konkursu Infor-
matycznego. W fi nale udział wzię-
ło 64 najlepszych młodych infor-
matyków z  województwa pod-
karpackiego, w tym oczywiście 
Krystian uczeń klasy trzeciej cmo-
laskiego gimnazjum. Uczniowie 

w laboratoriach komputerowych, 
w ciągu półtorej godziny mieli roz-
wiązać 3 zadania z grafi ki kompu-
terowej, bazy danych i programo-
wania. Najlepszych 30-tu uczniów 
nagrodzono tytułem Laureata.

Gratulacje dla Krystiana!

Mamy Laureata 
Podkarpackiego Konkursu Informatycznego!!!
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  Sztandar jest symbolem Polski, 
symbolem Małej Ojczyzny, jaką 
jest szkoła i jej społeczność. Sztan-
dar to znak, który łączy obecnych 
uczniów z tymi, którzy opuścili już 
progi naszej szkoły bądź z tymi, 
którzy do niej przybędą. Rangę 
sztandaru podnosi ceremonia jego 
poświęcenia, dzięki czemu ma wy-
miar zarówno świecki, jak i religij-
ny. Dlatego powinno się sztandar 
otaczać czcią i oddawać należne 
mu honory.
  Każdy sztandar ma symbolicz-
ną wymowę i określone znaczenie. 
Jak powiedział Kardynał Stefan 
Wyszyński „Sztandar to symbol, 
świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś 
między hymnem narodowym, 
a przysięgą wojskową”. Sztandar 
jest czymś wyjątkowym i szczegól-
nym. Szkoła występuje ze sztan-
darem podczas najważniejszych 
wydarzeń szkolnych: rozpoczęcie 
i zakończenie roku szkolne-
go, Święto Patrona, uroczystości 
patriotyczno – religijne, święta na-
rodowe oraz inne uroczyste apele. 
Niezwykły honor, zaszczyt i wyróż-
nienie spotyka osoby, które wcho-
dzą w skład pocztu sztandarowego. 
Najczęściej są to uczniowie osiąga-
jący wysokie wyniki w nauce oraz 

CMOLAS

wyróżniający się odpowiednią po-
stawą etyczną i kulturą osobistą. 
Poświęcenie sztandaru będzie nie-
zwykle doniosłym momentem 
w historii naszej szkoły. Już teraz 
czynimy wszelkie starania, któ-
re umożliwią nam sfi nalizowanie 
nadania szkole sztandaru- jakże 
ważnej ceremonii dla społeczno-
ści nie tylko szkolnej ale i lokalnej. 
Pomysł nadania szkole sztandaru 
zrodził się w 2013r., a inicjatorem 
tego przedsięwzięcia była Rada 
Pedagogiczna. To wyjątkowe i nie-
codzienne wydarzenie ma być ko-
lejnym etapem tworzenia tradycji i 
tożsamości szkoły. 
Nie jesteśmy bezimienną placów-
ką z adresem do korespondencji. 
Posiadamy patrona, nasza szkoła 
ma Imię i własne tradycje. Najwyż-
szy czas, aby miała symbol – sym-
bol patriotyzmu, Polski, Narodu, 
Małej Ojczyzny, symbol, któ-
ry czcić będą następne pokole-
nia dzieci. Jego realizacja wyma-
ga zaangażowania wielu osób, 
dlatego został powołany zespół 
nauczycieli, którzy koordynu-
ją tym przedsięwzięciem. Przygo-
towania do nadania szkole sztan-
daru trwają już drugi rok. Jednym 
z elementów  przygotowań było 

zorganizowanie warsztatów dzien-
nikarskich dla uczniów klas IV-VI, 
jak również gromadzenie materia-
łów dotyczących  życia i działalno-
ści naukowej prof. Jana Czekanow-
skiego w celu zorganizowania Izby 
Patrona - miejsca na terenie szkoły, 
które będzie służyć kultywowaniu 
jego pamięci. Nauczyciele zorga-
nizowali także wycieczkę do War-
szawy na miejsce spoczynku Jana 
Czekanowskiego. Była to nagroda 
dla uczniów ze wzorowym zacho-
waniem i najlepszą średnią w na-
uce w celu motywowania do jesz-
cze intensywniejszej, wytężonej 
pracy. Ponadto zostały przepro-
wadzone zajęcia na temat  życia 
patrona i motywów działania pod-
czas godzin wychowawczych. 
Odbędzie się również konkurs pla-
styczny i turniej 1 z 10 dotyczący 
życia prof. Jana Czekanowskiego.
  Główna uroczystość nadania 
imienia będzie miała miejsce w 
dniu 5 maja. Data ta jest nie przy-
padkowa i wiąże się z 25- leciem 
nadania imienia szkole i 111 rocz-
nicą istnienia szkoły w Cmolasie.
Szczegółowe informacje na temat 
naszego patrona zostaną umiesz-
czone na stronie internetowej 
szkoły.

ZS w Cmolasie

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej 
im. prof. Jana Czekanowskiego sztandaru.

  W dniu 19.02.2015 roku w 
Niepublicznej Szkole Podstawowej 
w Jagodniku odbył się IV Gminny 
Konkurs Warcabowy dla klas 
I - III. W konkursie udział wzięło 
16 uczniów z całej gminy. Dla 
Zespołu Szkół w Cmolasie konkurs 
okazał się bardzo szczęśliwy gdyż 
I miejsce zdobył uczeń Jakub 
Posłuszny z klasy I B (Opiekun: 
Alina Cichoń) Był on jednym 
z najmłodszych zawodników 
w konkursie.

JAGODNIK-CMOLAS IV Gminny Konkurs Warcabowy
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„Mistrz Tabliczki 
Mnożenia”

  W środę 11 marca 2015 r. 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Ostrowach Baranowskich orga-
nizowała  doroczny VI GMINNY 
KONKURS MATEMATYCZNY  
„MISTRZ TABLICZKI MNOŻE-
NIA”.
  Do najmniejszej szkółki z te-
renu gminy prowadzonej przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Gmi-
ny Cmolas zjechali się uczniowie 
i nauczyciele z każdej szkoły Gmi-
ny Cmolas. Celem konkursu było 
popularyzowanie zabaw tabliczką 
mnożenia wśród dzieci w młod-
szym wieku szkolnym, rozwija-
nie uzdolnień i zainteresowań ma-
tematycznych oraz przekonanie 
dzieci, że zabawy matematyczne 
mogą dawać wiele radości. 
  Uczniowie pisali test konkur-
sowy, w którym musieli się wyka-
zać umiejętnościami wykraczają-
cymi poza podstawę programo-
wą, świetną znajomością tabliczki 
mnożenia oraz  liczenia pamięcio-
wego do 100. Ponadto test zawie-
rał zadania z treścią, na kolejność 
wykonywania działań, a także 
nietypowe zadania matematyczne 
w zakresie liczbowym do 100. 
  W konkursie mogło brać udział 
po 2 przedstawicieli uczniów z klas 
I -III. Frekwencja dopisała i do 
rywalizacji zgłosiło się 14 uczniów 
z 7 szkół. Dzieci były bardzo 
dobrze przygotowane i uzyskały 
wysokie wyniki. Poziom punkto-

OSTROWY BARANOWSKIE

wy był bardzo wyrównany, jednak      
o ostatecznym zwycięstwie w 
takich przypadkach decydował 
czas oddania testu przez uczestni-
ka.
  Tytuł „MISTRZA TABLICZKI 
MNOŻENIA” i I miejsce trafi ły do 
Michała Szostaka z NSP w Jagod-
niku. Miejsce II zdobyła Kinga Du-
dek ze SP w Ostrowach Tuszow-
skich, zaś III miejsce Julia Guźda 
również z NSP w Jagodniku.
  Puchary ufundowane przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Cmolas wręczył Pan Wójt Euge-
niusz Galek. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy i nagrody po-

cieszenia, a ponadto miały zapew-
niony poczęstunek z ciepłą herbat-
ką. Dyrektor szkoły Pani Małgo-
rzata Styga podziękowała Radzie 
Rodziców przy NSP w Ostrowach 
Baranowskich za pomoc w organi-
zacji konkursu, pani Marii Bryk za 
współpracę i przewodniczenie Ko-
misji Konkursowej, nauczycielkom 
szkoły  Bożenie Mielczarek i Danu-
cie Gacek za zaangażowanie oraz 
wszystkim nauczycielom opieku-
nom za przygotowanie uczniów do 
konkursu. Zachęciła uczniów do 
aktywnego spędzania czasu wolne-
go poprzez zabawy matematyczne 
rozwijające zainteresowania. 

CMOLAS

  W piątek 13 marca 2015 r. w budynku Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej odbyły się powiatowe eli-
minacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
Gminę Cmolas reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół 
w Cmolasie – Katarzyna Mazur (szkoła podstawowa) i 
Hubert Kraczkowski (gimnazjum). Wyniki eliminacji po-
wiatowych reprezentantów przedstawiają się następująco:

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – edycja 2015.
Uczniowie szkół podstawowych: I miejsce – Katarzyna 
Mazur – Zespół Szkół w Cmolasie. Uczniowie szkół gimna-
zjalnych: VI miejsce – Hubert Kraczkowski – Zespół Szkół 
w Cmolasie.
Kasia Mazur weźmie udział w eliminacjach wojewódzkich, 
które odbędą się 20 maja 2015 r. w Łańcucie. Gratulujemy 
i życzymy powodzenia na kolejnym szczeblu konkursu.
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OSTROWY TUSZOWSKIE

Dzień Kobiet
Z okazji Dnia Kobiet w Szko-
le Podstawowej w Ostrowach Tu-
szowskich odbyła się uroczysta 
akademia, którą przygotowali pan 
Witold Jurczak i pani Katarzyna 
Fijoł. O godzinie 11:00 wszyscy za-

proszeni nauczyciele, pracowni-
cy obsługi i uczniowie zgromadzi-
li się przed sceną na przystrojonym 
korytarzu. Hasło „Aby każdy kolej-
ny dzień był dniem kobiet” wpro-
wadzało nas w odświętny nastrój. 
Za chwilę czekała nas niespodzian-
ka – występ uczniów z klasy IV, V 
i VI. Występ bardzo podobał się 
wszystkim zgromadzonym na sali, 

a uśmiechnięte twarze pań i dziew-
czynek przekonywały, że miłe ży-
czenia zdrowia, szczęścia, rado-
ści oraz … „mniej zmartwień na 
głowie” sprawiły wszystkim wiele 
przyjemności. Nie zabrakło rów-
nież kwiatów i słodkich upomin-
ków.
Wszystko to odbyło się w bardzo 
miłej i atmosferze.

Warsztaty z carvingu
  6 marca 2015 r. uczniowie i na-
uczyciele ze Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Tuszowskich uczest-
niczyli w warsztatach carvingu - 
sztuce dekorowania owoców i wa-
rzyw wymagającej niezwykłej pre-
cyzji, wyobraźni i odrobiny talen-
tu artystycznego. Zajęcia kulinar-
ne poprowadzili mistrzowie w tej 
dziedzinie, uczniowie klasy dru-
giej i trzeciej kształcący się w za-
wodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych z Zespołu 
Szkół Agrotechniczno – Ekono-
micznych w Weryni. Tematyka za-
jęć poświęcona była zdrowemu ży-
wieniu, odkrywaniu talentów kuli-
narnych, które drzemią w każdym 
człowieku.
To była niezapomniana, pełna 
wrażeń lekcja umiejętności zawo-
dowych.

OSTROWY TUSZOWSKIE
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  W styczniu w Szkole Podstawowej w Ostrowach 
Tuszowskich pani Katarzyna Fijoł wspólnie z panem 
Witoldem Jurczakiem zorganizowali konkurs angielsko - 
informatyczny dla uczniów klas V i VI. Celem konkursu 
było sprawdzenie znajomości słownictwa angielskiego 
i zdolności informatycznych w zakresie edytora grafi ki 
i tekstu. Do konkursu zgłosiło się 8 osób, spośród których 
komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców: I miejsce 
Bartłomiej Babiarz, II miejsce Jakub Lubera. Serdeczni 
gratulujemy! Wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników 
odbyło się 6 marca  w trakcie uroczystej akademii z okazji 
Dnia Kobiet.

OSTROWY TUSZOWSKIE Szkolny konkurs Angielsko - Informatyczny

  13 marca 2015r w Akademii 
Przedszkolaka w Cmolasie odby-
ło się spotkanie przedszkolaków z 
wykwalifi kowanym ratownikiem 
medycznym p. Piotrem Sową z  
Podkarpackiego Centrum Ratow-
nictwa Medycznego. 
Celem tego spotkania było po-
znanie specyfi ki pracy ratownika, 
a także nauczenie dzieci jak nale-
ży się zachować, gdy dojdzie do ja-
kiejś niebezpiecznej sytuacji lub 
wypadku np. gdy babcia straci 
przytomność.
  Na początek pan ratownik po-
kazał dzieciom jak wygląda jego 
strój w pracy, jaki ma kolor i jakie 
ma oznaczenia. Wyjaśnił również 
gdzie i kiedy można spotkać ra-
towników medycznych poza karet-
ką pogotowia np. podczas różnych 
meczów, w helikopterze ratowni-
czym. Pan ratownik przyniósł tak-
że dużą torbę ratowniczą, w której 
znajdowały się wszystkie urządze-
nia, narzędzia i przybory, potrzeb-
ne do udzielenia pierwszej pomo-
cy.  Dzieci z ogromnym zacieka-
wieniem słuchały do czego służą te 
przedmioty oraz obserwowały jak 
się je używa. Miały możliwość do-
tknąć te narzędzia i samodzielnie 
wykonać niektóre badania.
  Ponadto pan ratownik wyja-

CMOLAS Spotkanie z ratownikiem medycznym 
w Akademii Przedszkolaka 

w Cmolasie 

śnił dokładnie dzieciom jak należy 
się zachować kiedy ktoś z naszego 
otoczenia straci przytomność. Na-
stępnie zainscenizował taką scenkę 
używając do tego fantoma. Przy tej 
sposobności dzieci utrwaliły sobie 
numer alarmowy 112, dowiedzia-
ły się kiedy należy wezwać karetkę 
pogotowia oraz jakie informacje 
należy podać dzwoniąc po karetkę.
  Podczas spotkania pan ratow-
nik pokazał przedszkolakom na 
fantomie, w jaki sposób wykonu-
je się sztuczne oddychanie i ma-

saż serca u osoby, która przesta-
ła oddychać. Chętne dzieci próbo-
wały samodzielnie wykonać masaż 
serca, jednak z przykrością stwier-
dziły, że jest to za trudne i wyma-
ga dużo siły.
  Wszystkie przedszkolaki za 
udział w zajęciach z udzielania 
pierwszej pomocy otrzymały Dy-
plom Młodego Ratownika oraz 
magnesy z numerem alarmowym 
112 do przyczepienia w domu w 
widocznym miejscu.
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Szkoła Przyjazna 
Rodzinie

W styczniu bieżącego roku Szkoła 
Podstawowa w Ostrowach Tuszow-
skich otrzymała certyfi kat „Szko-
ły Przyjaznej Rodzinie”. Placówka 
ta przystąpiła do programu zaini-
cjowanego przez Centrum Wspie-
rania Inicjatyw dla Życia i Rodzi-
ny w Warszawie. Celem programu 
„Szkoły Przyjaznej Rodzinie”  jest 
pomoc rodzicom i nauczycielom w 
działaniach wychowawczych opar-
tych na takich wartościach jak od-
powiedzialność, szacunek dla sa-
mego siebie i drugiego człowie-
ka, dla instytucji małżeństwa jako 
związku kobiety i mężczyzny. Pro-
gram „Szkoła Przyjazna Rodzinie” 
to także lepsza współpraca rodzi-
ców i szkoły w działaniach wycho-
wawczych i profi laktycznych, tro-

OSTROWY TUSZOWSKIE

ska o całościowy rozwój dzieci i 
młodzieży oraz właściwe przygo-
towanie wychowanków do doro-
słości i wyzwań z nią związanych. 
Jednym z zadań wynikających z 
faktu przystąpienia do programu 
jest również organizowanie warsz-
tatów, wykładów podkreślających 

pozytywną rolę rodziny w pełno-
wymiarowym rozwoju osobowym 
człowieka, wychowanie do miło-
ści, wierności i odpowiedzialności. 
Koordynatorem projektu jest mgr 
Dorota Kopeć. 

Justyna Boroń laureatką 
ogólnopolskiego konkursu

W grudniu odbył się ogólnopol-
ski konkurs na kartkę świąteczną 
pt. „Boże Narodzenie na świecie, 
na różnych kontynentach”. Zada-
niem uczestników konkursu było 
przygotowanie kartki świątecznej. 
Kartka mogła być wykonana do-
wolną techniką, liczył się pomysł 
i oryginalne podejście do tematu.
Do konkursu zostało zgłoszonych 
720 prac, nadesłanych m.in. przez 
uczniów ponad stu szkół podsta-
wowych, gimnazjów, szkół po-
nadgimnazjalnych i szkół specjal-
nych. W konkursie wzięli udział 
uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Ostrowach Tuszowskich: Ju-
styna Boroń i Bartłomiej Babiarz. 
17 grudnia 2014 roku w Muzeum 
Kardynała Adama Kozłowiec-
kiego SJ w Hucie Komorowskiej, 

OSTROWY TUSZOWSKIE

jury w składzie:  s. Lucyna Boche-
nek oraz Panie: Katarzyna Cesarz, 
Elżbieta Szczur, Renata Naróg-Be-
bło i Anita Kraczkowska po przej-
rzeniu wszystkich prac zgłoszo-
nych do konkursu, wyłoniło nastę-
pujących laureatów:
Kat. kl. IV-VI szkoły podstawowej
Miejsce I: Justyna Boroń (10 lat, kl. 

V), Szkoła Podstawowa w Ostro-
wach Tuszowskich; opiekun: 
Dorota Kopeć
Miejsce II: Bartłomiej Babiarz 
(12 lat), Szkoła Podstawowa w 
Ostrowach Tuszowskich; opiekun: 
Dorota Kopeć
11 stycznia 2015 r. podczas IV Die-
cezjalnego Spotkania Kolędni-
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ków Misyjnych w Radomyślu nad 
Sanem odbyło się rozdanie na-
gród dla autorów zwycięskich i 
nagrodzonych prac w ogólnopol-
skim konkursie na kartkę świą-
teczną „Boże Narodzenie na świe-
cie, na różnych kontynentach”. Na-
grody wręczył laureatom Pan Bog-

dan Romaniuk, Dyrektor Muzeum 
Kardynała Adama Kozłowieckiego 
SJ w Hucie Komorowskiej oraz Pan 
Dariusz Bździkot, Sekretarz Zarzą-
du Fundacji im. Księdza Kardynała 
Adama Kozłowieckiego „Serce bez 
granic”.
Organizatorami konkursu byli: 

Fundacja im. Księdza Kardynała 
Adama Kozłowieckiego „Serce bez 
granic”, Muzeum Kardynała Ada-
ma Kozłowieckiego SJ w Hucie Ko-
morowskiej
Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji 
Sandomierskiej. Serdecznie gratu-
lujemy !

Obozowicze 
w Cmolasie

Tegoroczne ferie zimowe były bar-
dzo pracowitym okresem zarów-
no dla  Ośrodka Wypoczynku 
i Rekreacji w Cmolasie jak rów-
nież dla grup, które przebywały 
w Cmolasie na  obozach szkolenio-
wych.  Już w połowie stycznia na 
obiektach Ośrodka trenowała ka-
dra siatkarek z Gminy Nadarzyn 
(woj. Mazowieckie). Przez 11 dni 
intensywne treningi w Cmolasie 
przygotowywały kadrę siatkarek 
do występów w półfi nałach Mi-
strzostw Polski juniorek. W okre-
sie ferii województwa podkarpac-

CMOLAS

kiego z usług ośrodka skorzystała 
kadra Stali Rzeszów, Orlika Nowa 
Dęba, Piłkarskich Nadziei w Miel-
ca oraz piłkarek z Klubu Sokół Kol-
buszowa Dolna oraz karda siatka-
rek „San Pajda” z Jarosława, któ-
re podobnie jak kadra z Nadarzy-

na przygotowywała się do zmagań 
w ogólnopolskich rozgrywkach li-
gowych. W sumie przez około 
5 tygodni  ferii zimowych Gminę 
Cmolas odwiedziło około 180 za-
wodników i zawodniczek.
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I Nocny 
Turniej Piłki Nożnej 

Oldboys

Kaziki Kolbuszowa triumfowali 
w I Nocnym Turnieju Piłki Nożnej 
Oldboys, który odbył się 17 stycz-
nia 2015 r. na Hali Widowiskowo-
Sportowej w Cmolasie. Turniej ob-
jął patronatem Bogdan Romaniuk 
- Przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego.
Najlepszymzawodnikiem turnie-
ju został Robert Szalony (5 bra-
mek) a bramkarzem Witold Cesarz 
(pokonany tylko 1 raz) - (obaj Ka-
ziki Kolbuszowa). Turniej zapo-
czątkował obchody 10-lecia dzia-
łalności Kazików Kolbuszowa. 
Z tej okazji drużyna planuje orga-
nizowanie i występy w kolejnych 
turniejach. 
Kaziki Kolbuszowa wystąpili w 
składzie: Witold Cesarz, Janusz 
Książek, Marek Hałdaś, Waldemar 
Mazurek, Janusz Mokrzycki, Ma-
riusz Mokrzycki, Marek Puzio, Ra-
fał Dziedzic, Robert Szalony, Ro-
bert Trętowicz.

Grupa I

Lubaczów - Łańcut (4 - 2)
Malawa - Lubaczów (8 - 0)
Przyjaciele - Łańcut (2 - 5)
Malawa - Łańcut (3 - 0)
Przyjaciele - Lubaczów (4 - 2)
Malawa - Przyjaciele (6 - 0)
Kolejność w grupie:
1. Oldboys Malawa 
2. Oldboys Łańcut
3. Oldboys Lubaczów
4. Przyjaciele Kolbuszowa

Grupa II

Kaziki- Nisko (0-0)
Biłgoraj - Rzeszów (4-2)

CMOLAS

Kaziki - Biłgoraj (2-1)
Nisko - Rzeszów (1-3)
Kaziki - Rzeszów (6-0)
Nisko - Biłgoraj (1-4)
Kolejność w grupie:
1. Kaziki Kolbuszowa
2. Oldboys Biłgoraj
3. Oldboys Rzeszów-
Przybyszówka
4. Oldboys Nisko

Wyniki 

Mecz o miejsce 
I Oldboys Malawa 
Kaziki Kolbuszowa 0 - 2
III Oldboys Łańcut 
Oldboys Biłgoraj 5 - 3
V Oldboys Lubaczów 
Oldboys Rzeszów 4 - 0
VII Przyjaciele Kolbuszowa 
Oldboys Nisko 4 - 3
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Gminny Portal 
Mapowy

  Informujemy mieszkańców 
gminy Cmolas że został opra-
cowany przez fi rmę GISON Sp. 
z o.o. z Krakowa, Gminny Por-
tal Mapowy.
  Dostępny jest pod adre-
sem http://portal.gison.pl/cmo-
las/ Można również korzystać 
z niego klikając na baner do-
stępny na naszej stronie 
www.cmolas.pl 
  Za pomocą gminnego por-
talu mapowego mamy szyb-
ki wgląd do informacji o tere-
nie, mieszkańcach i środowisku. 
W serwisie mapowym znajdzie-
my tematyczne warstwy – or-
tofotomapa, działki ewidencyj-
ne, drogi, budynki, czy numera-
cję adresową. Inwestorzy dzię-
ki portalowi mapowemu dowie-
dzą się jakie obszary przezna-
czone są pod inwestycję lub bu-
downictwo. W portalu mapo-
wym udostępnione są informa-
cje z zakresu miejscowych pla-
nów zagospodarowania prze-

CMOLAS

strzennego i studium uwarun-
kowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gmi-
ny. Mieszkańcy w prosty sposób 
mają możliwość sprawdzenia 
jakie jest przeznaczenie w miej-
scowym planie lub studium wy-
branej działki.
  Poza standardowymi na-
rzędziami nawigacyjnymi ta-
kimi jak przybliżanie i oddala-
nie portal wyposażony jest wy-

szukiwarkę miejscowości, dzia-
łek ewidencyjnych i adresów. 
Posiada funkcję identyfi kacji 
obiektów, włączania i wyłącza-
nia warstw tematycznych.
  Możliwe jest również zmie-
rzenie odległości między inte-
resującymi nas punktami oraz 
orientacyjne obliczenie po-
wierzchni (np. działki) i wydru-
kowania zaznaczonego obszaru.

Ferie dla dzieci z 
Ostrów Tuszowskich i 

Toporowa
 W okresie ferii zimowych 
w Centrum Edukacji Ekologicz-
nej i Filii Biblioteki Publicznej 
w Ostrowach Tuszowskich pro-
wadzone były zajęcia dla chęt-

OSTROWY TUSZOWSKIE ry zaproszone zostały wszyst-
kie dzieci w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkol-
nym z Ostrów Tuszowskich i 
Toporowa. Dzieci miały oka-
zję pobawić się, potańczyć, po-
znać proste układy tanecz-
ne. Dużo radości sprawiły im 
zabawy z chustą animacyjną. 
Aby małym tancerzom nie za-
brakło sił, organizatorzy przy-
gotowali dla nich słodki poczę-
stunek.

nych dzieci. W programie prze-
widziane były m.in. zajęcia pla-
styczne, zajęcia literackie, oglą-
danie fi lmów przyrodniczych, 
zajęcia w czytelni komputero-
wej, konkursy, quizy, a także gry 
stolikowe, zabawy ruchowe przy 
muzyce, zabawy z chustą ani-
macyjną, spacery do pobliskie-
go lasu.
Dla najmłodszych natomiast, 
w środę 11 lutego, odbył się 
„Bal karnawałowy”, na któ-
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OGŁOSZENIE
 W związku z częstym występowaniem, zwłaszcza w okresie wiosennym, gwałtownych 
opadów deszczu zwracam się 
z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Cmolas o wykoszenie traw w  przydrożnych rowach oraz 
usunięcie z nich wykoszonej trawy.
 Pragnę przypomnieć , że zarośnięte rowy jak i pozostawione w  nich resztki traw gałęzi  
i innych odpadów powodują niedrożność przepustów co jest  przyczyną wielu podtopień  budynków 
a nawet zalania posesji, co niejednokrotnie miało miejsce w poprzednich latach, natomiast  ze 
względów estetycznych proszę o uporządkowanie przed swoją posesją chodników i oczyszczenie 
kratek ulicznych odprowadzających wody z dróg gminnych i powiatowych.
 Proszę również o udzielenie pomocy w tym zakresie swoim sąsiadom którzy ze względu na 
wiek i stan zdrowia nie mogą sami wykonać tych prac.
 Za zrozumienie problemu jak i wykonanie niezbędnych prac w/w zakresie z góry serdecznie 
wszystkim dziękuję.
        Wójt
        Eugeniusz Galek

Dzień Babci i Dziadka
Już po raz kolejny 21 stycznia 
br. w Szkole Podstawowej w 
Porębach Dymarskich odbyła 
się uroczysta akademia z okazji 
Dni Babci i Dziadka. Jak co 
roku babcie i dziadkowie nie 
zawiedli i tłumnie przybyli na 

PORĘBY DYMARSKIE uroczystość. Po przywitaniu 
zaproszonych gości, uczniowie 
klas I-III zaprezentowali swój 
program artystyczny. Były 
to wiersze, piosenki i scenki 
teatralne związane tematycznie 
z tym świętem. Zespół 
„Lasowiaczki” zaprezentował 
cały układ choreograficzny 
tańców lasowiackich. Uczniowie 
otrzymali gromkie brawa, a 
babcie i dziadkowie byli dumni 

ze swoich wnucząt. Po występach 
dzieci składały życzenia 
swoim babciom i dziadkom 
oraz wręczały własnoręcznie 
przygotowane prezenty. Był 
też czas na wspólne rozmowy 
i chwile wspomnień przy 
herbatce, ciastku i kanapkach. 
Był to wspaniały dzień, pełen 
wzruszeń, serdeczności, radości, 
uśmiechu i wspólnej zabawy

INFORMACJA 

15 kwietna mija termin I raty 
płatności za odbiór odpadów 

komunalnych.
   
  Urząd Gminy Cmolas przypomina mieszkań-
com że, w przypadku zmiany danych będących pod-
stawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, właściciel nie-
ruchomości jest obowiązany złożyć nowa deklara-
cję 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 informu-
je właścicieli nieruchomości o obowiązku złoże-
nia deklaracji do Wójta Gminy Cmolas o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie  odpadami komunal-
nymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów ko-
munalnych.      

  Wszelkie informacje związane z wysokością 
opłat za odpady komunalne można uzyskać w Urzę-
dzie Gminy Cmolas 
w Referacie Gospodarki Gruntu i Rolnictwa w pok. 
Nr 5 lub tel. (17) 28 377 02 wew. 33
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Gwarantujemy wykwalifikowanych instruktorów, dogodne terminy zajęć 
oraz mile i efektywnie spędzony czas.

Koszt zajęć: 80,00 zł/10 godz. od osoby

Informacje i zapisy w Biurze Ośrodka – Tel 177445454

Ośrodek 
Wypoczynku i Rekreacji 

zaprasza do udziału 
w kursie tańca towarzyskiego 

dla dorosłych

W programie zajęć:

- taniec użytkowy, 
- taniec dyskotekowy
- taniec weselny.

Wydawca: 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 

36-105 Cmolas, Cmolas 212a, tel./fax 17 28 37 295, 
www.sok.cmolas.org         e-mail: sok.cmolas@o2.pl

Skład i druk: 
Zakład Poligraficzny Zdzisława Gajek

ul. Korczaka 23, 39-300 Mielec, tel. 17 581 03 11
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Wspólny Bal karnawałowy 
Akademii Przedszkolaka 

w Cmolasie 
oraz Niepublicznego
Przedszkola Ochronki 
Św. Józefa w Cmolasie


