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Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy niosący dobro i nadzieję.

Proszę przyjąć na ten szczególny czas serdeczne życzenia zdrowia,

spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności

w każdym dniu Nowego 2016 Roku.

Przewodniczący Rady Gminy w Cmolasie
Stanisław Sukiennik

Wójt Gminy Cmolas
Eugeniusz Galek

Patrzymy na Narodzonego w szopie. Bo chcemy jak najwięcej, na zapas, 
na cały rok nagromadzić światła w naszych duszach, 

by nam go nie zabrakło do następnego Bożego Narodzenia.

ks. Mieczysław Maliński

Aby wszystkie chwile spędzone w rodzinnym gronie były radosne i spokojne,
 a każdy dzień Nowego Roku był pełen szczęścia i nadziei.

życzą 

Dyrektor oraz Pracownicy 
Samorządowego Ośrodek Kultury

w Cmolasie
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ARKA LWOWSKA z Lubaczowa 
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie
  8 listopada 2015 r. na scenie 
Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Cmolasie wystąpił  Teatr ARKA 
LWOWSKA z Lubaczowa w sztuce 
„Mąż zmarł, ale już mu lepiej” na 
podstawie scenariusza Izabeli De-
górskiej w reżyserii Mariusza Łe-
skiego. „Mąż zmarł, ale już mu le-
piej” to przesiąknięta duchem ma-
gicznego realizmu satyra na ludzką 
zachłanność, egocentryzm i nieob-
cą nikomu grę pozorów. Kiedy Zo-
fia, żona Leona, orientuje się, że jej 
mąż jest wart o wiele więcej mar-
twy, niż żywy, postanawia, czym 
prędzej wcielić w życie plan, ma-
jący na celu oddzielenie jego nie-
śmiertelnej duszy od starego, bez-
użytecznego ciała. Lekarz ogłasza 
zgon, grabarz szykuje trumnę, Zo-
fia razem z córką rzewnie opłaku-
ją męża i ojca, lecz Leon, z typo-
wym dla siebie uporem na przekór 
wszystkim…
  Teatr „Arka Lwowska” działa 
przy MDK w Lubaczowie bez prze-
rwy od 1990 roku. Na deskach sce-
ny lubaczowskiej i nie tylko, teatr 
wystawił ponad 30 utworów sce-
nicznych, autorów polskich, zagra-
nicznych oraz własnych. Otrzymał 
wiele wyróżnień i bardzo dobrych 
recenzji.   Obecnie na „Pokładzie 
Arki” jest ponad 50 osób – tworzą-
cych dwie grupy – 30 – tu młodych 
aktorów i 23 – osoby starsze, czu-
jące wciąż swoją młodość – co wi-
dać w grze na scenie. W lipcu 2015 
roku Arka Lwowska obchodziła 
srebrny Jubileusz. Cały Zespół jest 
nieustannie wdzięczny za kocha-
ną, zawsze wierną Publiczność, a 
tej nie zabrakło tym razem także i 
w Cmolasie, gdzie panowała wspa-
niała atmosfera.
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Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego
  Zespół Ludowy „Cmolasianie” zdobył wyróżnie-
nie na XXXI Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego 
Tańca Ludowego w Trzcianie, który odbył się w dniach 
17-18 października 2015 r. 
  W pierwszym dniu konkursu w GCKSiR w Świl-
czy z. s w Trzcianie odbyły się prezentacje konkurso-
we w dwóch kategoriach: autentycznych grup i par ta-
necznych. Wystąpiło 14 par i 18 grup tanecznych z wo-
jewództw: świętokrzyskiego, małopolskiego, wielko-
polskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. Na sce-
nie można było zobaczyć cały wachlarz tańców ludo-
wych właściwych dla danego regionu: oberki, polki, 
walczyki, sztajerki, tramle, krzyżaki, chodzone, a także 
taneczne zabawy w wykonaniu trzech zespołów dzie-
cięcych.
  18 października w Wojewódzkim Domu Kultury 
w Rzeszowie odbył się Koncert Galowy,  podczas które-
go Zespół Cmolasianie otrzymał statuetkę pamiątkową 
oraz nagrodę pieniężną, za taniec z miotłą, polkę, obe-
rek i polkę bez nogę.  
  Organizatorem konkursu był Wojewódzki Dom 
Kultury w Rzeszowie oraz Gminne Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Świlczy z. s w Trzcianie. 
Konkurs dofinansowano ze środków finansowych Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a patronat 
nad Konkursem objął Marszałek Województwa Pod-
karpackiego.

CMOLAS – TRZCIANA

CMOLAS – SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

XVI Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej

  05 grudnia w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  w Sokołowie Małopolskim 
odbył się Konkurs Kultury Muzycznej. 
  Uczniowie prezentowali grę na różnych instrumentach i 
śpiewali utwory muzyczne, zarówno w języku polskim,  jak i 
angielskim. Poziom był bardzo wysoki, gdyż większość wyko-
nawców reprezentowała Niepaństwowe Szkoły Muzyczne z: Le-
żajska, Sokołowa Małopolskiego, Nowej Sarzyny  i innych oko-
licznych placówek.
  Zespół Szkół w Cmolasie reprezentowały dwie uczennice:  
Oliwia Urban z kl. IV b i Natalia Urban z kl. III b gimnazjum. 
Po kilkugodzinnych przesłuchaniach jury ogłosiło wyniki. 
  Nasze uczennice zdobyły drugie miejsca na podium. 
Serdecznie  gratulujemy i życzymy  dalszych sukcesów.

Zespół Szkół w Cmolasie

OSTROWY BARANOWSKIE

Światowy Dzień Misia w 
Niepublicznej Szkole Podstawowej 

w Ostrowach Baranowskich
  25 listopada uczniowie naszej szko-
ły świętowali Światowy Dzień Pluszowe-
go Misia. Impreza rozpoczęła się od pre-
zentacji multimedialnej, której tematem 
była krótka historia o  tym skąd wziął 
się pierwszy pluszowy niedźwiadek oraz 
przegląd najbardziej znanych misiów. 
Następnie odbyło się rozstrzygniecie 
konkursu między klasowego na najwięk-
szą ilość pluszowych misiów przyniesio-
nych tego dnia przez poszczególne kla-
sy do szkoły. Zwyciężyła klasa I. Nagrodą 
w konkursie były dyplomy. Na zakończe-
nie dzieci tańczyły ze swoimi ukochany-
mi misiami przy misiowych piosenkach.



4

Kwartalnik nr 4 / 2015

CMOLAS

OSTROWY BARANOWSKIE

Nowa trybuna na stadionie sportowym w Ostrowach Baranowskich
  W ramach Podkarpackie-
go Programu Odnowy Wsi na lata 
2011-2016   Zarząd Wojewódz-
twa Podkarpackiego przyznał do-
tację w  wysokości 10  000,00zł na 
zadanie pn. „Zakup trybuny wol-
nostojącej na stadion sporto-
wy w  Ostrowach Baranowskich”. 
Koszt całkowity realizacji zada-
nia to 20 500,00zł. Pozostała kwo-
ta stanowiąca wkład własny gminy 
to środki wyodrębnione w ramach 
Funduszu Sołeckiego dla wsi 
  W ramach realizacji zadania 
została wykonana trybuna wolno-
stojąca trzyrzędowa o  konstrukcji 
z  profili stalowych, cynkowanych 
ogniowo z  barierkami ochronny-
mi z  tyłu i  boków dla ogółem 50 
osób, siedziska plastikowe z opar-
ciem w  kolorze zielonym. Przed 
wykonaniem teren pod trybu-
nę został utwardzony kostką bru-
kową. Trybuna została wykonana 

na stadionie sportowym w Ostro-
wach Baranowskich, który znajdu-
ję się w bliskim sąsiedztwie Szko-
ły Podstawowej oraz Wiejskiego 
Centrum Kultury. Zakres zadania 
jest zgodny z planem i programem 
odnowy wsi – Ostrowy Baranow-
skie na lata 2013-2023, który opi-
sany został w  Sołeckiej Strategii 
Rozwoju Wsi Ostrowy Baranow-
skie. Strategia opracowana przez 
Grupę Odnowy Wsi Ostrowy Ba-
ranowskie przyjęta została Uchwa-
łą Nr 2/2013 zebrania wiejskiego 
w sołectwie Ostrowy Baranowskie 

z dnia 16 czerwca 2013r. i zatwier-
dzona uchwałą Nr XXX/205/13 
Rady Gminy w Cmolasie z dnia 16 
lipca 2013r.       
  Stadion w  Ostrowach Bara-
nowskich jest miejscem w którym 
rozgrywane są mecze piłki nożnej, 
odbywają się tutaj zajęcia sporto-
we, treningi i turnieje, jak również 
organizowane są  otwarte imprezy 
rekreacyjne dla wszystkich zainte-
resowanych oraz imprezy integra-
cyjne dla mieszkańców wsi. Nowa 
trybuna z pewnością przyczyni się 
do zwiększenia liczby osób biorą-
cych udział w tych wydarzeniach.

Ośrodek Wypoczynku 
i Rekreacji w Cmolasie został 

zakwalifikowany do bazy 
sportowej, w której odbywają 
się konsultacje wojewódzkie 
i makroregionalne Ośrodków 

Szkolenia Piłki Ręcznej 
w Polsce.

Program rozwoju piłki ręcznej 
– ośrodki szkolenia sportowego 
młodzieży jest systemem szkolenia 
dzieci i młodzieży w piłce ręcznej 
od 6 klasy szkoły podstawowej do 
3 klasy ponadgimnazjalnej. Został 
uruchomiony we wrześniu 2015 r. 
dzięki wsparciu środków Minister-
stwa Sportu i Turystki, środków 
pochodzących z samorządów i od 
sponsorów.
W ramach tej współpracy począt-

kiem listopada gościliśmy kadrę 
Podkarpacia (gimnazja dziew-
cząt) reprezentowaną przez Za-
wodniczki z Posady Górnej, Jaro-
sławia i Dynowa. Natomiast od 24 
do 27 listopada gościliśmy na ma-
kroregionalnej konsultacji kadrę z 
województwa śląskiego i święto-

krzyskiego reprezentowane przez 
Uczennice Liceum z Gliwic oraz 
Kielc. W m-cu grudniu zaplano-
wana jest również konsultacja ma-
kroregionalna uczniów Liceów z 
województwa śląskiego, małopol-
skiego i świętokrzyskiego.
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XII Gminny Festiwal Muzyków 
w Ostrowach Baranowskich

OSTROWY BARANOWSKIE

  15 listopada 2015 roku, już 
po raz dwunasty w Wiejskim Cen-
trum Kultury w Ostrowach Bara-
nowskich odbył się Gminny Festi-
wal Muzyków. Organizatorem fe-
stiwalu była Niepubliczna Szko-
ła Podstawowa w Ostrowach Ba-
ranowskich przy współpracy z Sa-
morządowym Ośrodkiem Kultury 
w Cmolasie. 
  Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa miała zaszczyt gościć uta-
lentowanych uczniów z terenu 
gminy Cmolas, jak również wie-
lu gości: księży, przedstawicieli 
władz samorządowych, nauczycie-
li sponsorów, rodziców, dziadków, 
mieszkańców Ostrów Baranow-
skich i nie tylko. Dzięki festiwa-
lowi w Wiejskim Centrum Kultu-
ry możemy zasłuchać się w piękno 
rozbrzmiewającej muzyki, wspól-
nie spotkać się, promować młode 
talenty i rozwijające się uzdolnie-
nia muzyczne. Festiwal ma także 
wymiar wychowawczy, daje dzie-
ciom i młodzieży, a także człon-
kom lokalnej społeczności właści-
we wzorce do sposobów kultural-
nego i czynnego spędzania czasu 
wolnego, rozwoju własnych zain-
teresowań i umiejętności.
  Na festiwalu rozbrzmiewały 
takie instrumenty jak: fortepian, 
gitara, skrzypce, werbel, multiper-
kusja, pianino, gitara elektryczna, 
akordeon, flet prosty sopranowy, 
dzwonki chromatyczne, instru-
menty klawiszowe, instrumenty 
perkusyjne.
  Kapela z Huty Komorow-
skiej swoim występem umiliła czas 
oczekiwania na werdykt. 
  Do festiwalu zgłoszonych zo-
stało 31 uczniów z terenu Gminy 
Cmolas. Wystąpiło 9 uczniów w 
kategorii soliści oraz 17 w katego-

rii zespoły.
Jury w składzie: Pani Małgorzata 
Kamińska – skrzypaczka, członek 
Kapeli z Huty Komorowskiej, Pani 
Justyna Fedus – Absolwentka Aka-
demii Muzycznej w Krakowie w 
klasie fortepianu oraz Pani Urszu-
la Dziuba Absolwentka Instytu-
tu Muzyki w Rzeszowie, po wysłu-
chaniu prezentacji muzycznych, 
przyznało następujące nagrody:
w kategorii klas 0-III
I miejsce – Aleksandra Czachor SP 
w Cmolasie
II miejsce - Aleksandra Szuban SP 
w Cmolasie
w kategorii klas IV-VI szkoły pod-
stawowej 
I miejsce- Maksymilian Kosiorow-
ski SP w Cmolasie
II miejsce- Karolina Mokrzycka SP 
w Cmolasie
w kategorii Zespoły klas 0 - III
I miejsce - Zespół Mała Orkiestra 
Symfoniczna ze SP w Hadykówce
w kategorii Zespoły klas IV - VI
I miejsce - Zespół Allegro ze SP w 
Hadykówce
II miejsce – Zespół Fletowy Ka-

merton ZS Cmolas
w kategorii soliści klas gimnazjum:
I miejsce – Sylwia Maziarz PG w 
Cmolasie
II miejsce - Filip Kosiorowski PG w 
Cmolasie
III miejsce – Anita Róg PG w Cmo-
lasie
Wyróżnienie – Jakub Mokrzycki
Grand Prix XII Gminnego Festi-
walu Ostrowy Baranowskie 2015 – 
Nikodem Wilk PG w Cmolasie
  Nagrody ufundowali: Wójt 
Gminy Cmolas Eugeniusz Ga-
lek, Radny Ostrów Tuszowskich 
Pan Dariusz Mielczarek, Sołtys 
wsi Ostrowy Baranowskie Pan Je-
rzy Magda, Pani Maria Kraczkow-
ska – poetka, mieszkanka Ostrów 
Baranowskich, Koło Gospodyń 
Wiejskich „Lesianki” z Ostrów 
Baranowskich oraz Samorządo-
wy Ośrodek Kultury w Cmolasie. 
Panie ze Stowarzyszenia Kobiet 
„BONITAS” z Ostrów Baranow-
skich przygotowały dla wszystkich 
uczestników poczęstunek.  
Foto. KORSO Kolbuszowskie - dzię-
kujemy.
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Wojewódzki Konkurs LITERATURA I DZIECI Podróże małe i duże

  17.11.2015r. w Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Cmola-
sie odbył się etap gminny konkur-
su ,,LITERATURA I DZIECI”. Ad-
resowanego do uczniów szkół pod-
stawowych z terenu województwa 
podkarpackiego. Hasłem prze-
wodnim tegorocznej edycji były 
,,Podróże małe i duże”.   Powyższy 
konkurs ma na celu popularyzację 
literatury dziecięcej, inspirowanie 
do poszukiwań nowych form pra-
cy artystycznej i wychowawczej, 
rozwijanie wyobraźni i sponta-
niczności, promocję dokonań arty-
stycznych dzieci. W tegorocznych 
eliminacjach udział ogółem wzię-
ło 34 uczestników m.in. z Zespołu 
Szkól w Cmolasie, Szkoły Podsta-
wowej w Hadykówce, Szkoły Pod-
stawowej w Ostrowach Tuszow-
skich, Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej w Jagodniku oraz Szkoły 
Podstawowej w Porębach Dymar-
skich. Wszystkie dzieci otrzyma-
ły dyplomy oraz drobne upominki, 
a zwycięzcy zakwalifikowali się do 
etapu rejonowego konkursu, który 
odbędzie się 24 listopada 2015r.w 
MGOKSiR w Sokołowie Młp. Jury 
w składzie: Przewodnicząca Bo-
gumiła Kosiorowska Dyrektor Sa-
morządowego Centrum Kultury w 
Dzikowcu, Urszula Dziuba – In-
struktor Samorządowego Ośrod-
ka Kultury w Cmolasie oraz Jakub 
Augustyn - Instruktor Samorządo-
wego Ośrodka   Kultury w Cmo-
lasie, dokonało oceny i przyznało 
następujące miejsca:
Kategoria klas 0-III
recytacja:
I miejsce – Daria Misiak- ZS w 
Cmolasie
II miejsce- Natalia Szczepanek- ZS 
w Cmolasie
III miejsce- Mateusz Sudoł- Nie-
publiczna SP w Jagodniku

piosenka:
I miejsce- Wiktoria Brózda-SP w 
Hadykówce
II miejsce- Julia Serafin – SP w Ha-
dykówce
III miejsce- Patrycja Witkowska- 
SP w Hadykówce
Kategoria klas IV- VI
recytacja:
I miejsce - Kamila Piechota -ZS w 
Cmolasie
II miejsce – Emilia Tęcza – SP w 
Porębach Dymarskich
III miejsce- Damian Szczepanek- 
ZS w Cmolasie
III miejsce- Jakub Parys – ZS w 
Cmolasie
piosenka:
I miejsce -Sandra Kochanowicz- 
SP w Hadykówce
I miejsce- Oliwia Urban- ZS w 
Cmolasie

II miejsce- Patrycja Karkut- SP w 
Hadykówce
inscenizacja:
I miejsce- Grupa Teatralna z SP w 
Hadykówce.
  24 listopada w Sokołowie 
Małopolskim odbył się rejonowy 
etap konkursu ,,Literatura i Dzie-
ci”, podczas którego do elimina-
cji finałowych zakwalifikowali się: 
Oliwia Urban i Jakub Parys. 
  04 grudnia 2015 r., na woje-
wódzkim etapie tego konkursu, 
nominowani prezentowali swo-
je umiejętności recytatorskie i 
wokalne w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Rzeszowie,  ale nie uda-
ło im się osiągnąć tytułu laureata 
konkursu ,,Podróże małe i duże”.
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Uchwałą Rady Gminy w Cmolasie  z dnia 30 października 2015 r. zatwierdzono taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Cmolas na 2016 
rok.

Dla odbiorców wody i dostawców ścieków obsługiwanych przez Zakład Usług 
Komunalnych  w Cmolasie na 2016 rok, określone zostały taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i odprowadzenie ścieków, które przedstawiamy poniżej.
1.Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę;

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka 
miary

Cena/stawka
netto

1. Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/m3 3,79

2.
Opomiarowana woda z 
hydrantu do podlewania 
terenów zieleni (stadiony).

Cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/m3 3,79

3. Pozostali odbiorcy Cena z 1 m3

dostarczonej wody zł/m3 4,44

4.
Wszyscy odbiorcy 
wymienieni 
w wierszu 1,2 i 3

Stawka miesięczna 
opłaty abonamentowej

zł/punkt 
odbioru 3,75

2. Wysokość cen i stawek opłat za odebrane ścieki;

1. Rzeczywisty koszt 1 m3 dostarczonej wody wynosi 4,44 zł. netto.
2. Rzeczywisty koszt 1 m3 odebranych ścieków wynosi 4,46 zł. netto.
3. Przyznaje się dotację przedmiotową do 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych 

i podlewania terenów zieleni (stadionów) w wysokości 0,65 zł. netto + VAT i do 1 m3

odebranych ścieków dla gospodarstw domowych w wysokości 0,50 zł. netto + VAT.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Lp. Taryfowa grupa dostawców Wyszczególnienie Jednostka 
miary

Cena/stawka
netto

1. Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3

odebranych ścieków zł/m3 3,96

2. Pozostali odbiorcy Cena z 1 m3

odebranych ścieków zł/m3 4,46

3.
Wszyscy dostawcy 
wymienieni 
w wierszu 1 i 2

Stawka miesięczna 
opłaty abonamentowej

zł/punkt 
odbioru 3,96

Sukcesy Uczennic 
z Zespołu Szkół w Cmolasie 
na Powiatowym Konkursie 

z okazji 97 Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości.  

  3 listopada w Zespole  Szkół 
nr 1 w Kolbuszowej odbył się Po-

wiatowy Konkurs Patriotyczny. 
Głównym celem w/w przedsię-
wzięcia było: rozbudzanie i rozwi-
janie zainteresowań poezją patrio-
tyczną oraz propagowanie kultu-
ry muzycznej wśród dzieci i mło-
dzieży. Konkurs był przeznaczony 
dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych.
  Zespół Szkół w Cmolasie re-

prezentowały trzy uczennice, które 
zajęły następujące miejsca:
Oliwia Urban kl. IV SP (kategoria 
piosenka) I MIEJSCE  
Aleksandra Zielińska kl. IV SP 
(kategoria recytacja) III MIEJSCE 
Natalia Urban kl. III PG (kategoria 
piosenka) WYRÓŻNIENIE 
  Uczennicom gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.
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XIV Festiwal Teatrów
  22 listopada w Zespole Szkół 
w Trzęsówce zainaugurowany zo-
stał XIV Festiwal Teatrów. Dyrek-
tor szkoły pan Krzysztof Wrona 
słowami: „Wartość człowieka po-
znajemy niezawodnie po tym, jak 
on umie spędzać czas wolny” do-
konał otwarcia XIV Festiwalu Te-
atrów. Następnie słowa powitania 
skierował do występujących akto-
rów, opiekunów grup teatralnych, 
rodziców oraz do przybyłych spe-
cjalnie na tę uroczystość gości: 
księży, przedstawicieli władz sa-
morządowych, radnych, pracow-
ników urzędów, dyrektorów szkół, 
sołtysów, reprezentantów Rady 
Rodziców szkół gminy Cmolas, 
emerytowanych nauczycieli oraz 
przedstawicieli lokalnego radia. 
Wszystkie prezentowane podczas 
tegorocznego Festiwalu przed-
stawienia oceniało profesjonal-
ne Jury, w skład którego wchodzą: 
Katarzyna Feret, Monika Ocha-
łek i Paweł Czech. Gościem hono-
rowym Festiwalu jest pani Emilia 
Wąsowicz.
  Pierwszej festiwalowej nie-
dzieli zaprezentowali się ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Ja-
godniku w sztuce pt. „Wszyscy je-
steśmy tacy sami”, Grupa „Orlęta” 
ze Szkoły Podstawowej w Cmola-
sie w sztuce pt. „Perypetie z ma-
gią”,  uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Hadykówce zaprezentowa-
li przedstawieniu pt. „Czerwony 
Kapturek oraz uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Trzęsówce w sztu-
ce pt. „Kłótnia pór roku”. 
  Dzień 29 listopada 2015r. to 
druga niedziela Festiwalu Teatrów 
w Trzęsówce. Na deskach teatru 
jako pierwsi wystąpili uczniowie 
z Koła Teatralnego Szkoły Podsta-
wowej w Siedlance w sztuce „Jaś i 
Małgosia”. „Baśniowy ambaras” 

przybliżyli widzom uczniowie z 
zespołu „Maska” ze Szkoły Podsta-
wowej w Ostrowach Tuszowskich. 
Z kolei grupa teatralna „Tępe 
Strzały” z Trzęsówki zaprezento-
wała sztukę pt. „Legenda o Dziel-
nym Mokasynie”. Zespół „Krasno-
ludki” ze Szkoły Podstawowej z 
Ostrów Baranowskich zaprezen-
tował sztukę pt. „Czerwony Kap-
turek szuka księcia”, a uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Siedlan-
ce wystąpili w przedstawieniu pt. 
„Baśnie na wesoło”. W świat utwo-
rów Jana Brzechwy wyprawił ze-
branych zespół „Leśne Skrzaty” z 
Porąb Dymarskich, w inscenizacji 
wiersza „Pali się”. Ostatnim spek-
taklem tego dnia były fragmenty 
lektury szkolnej pt. „Tajemniczy 
ogród” zaprezentowane przez ze-
spół „Asy z szóstej klasy” ze szkoły 
w Trzęsówce. 
  Ostania niedziela prezenta-
cji Festiwalu Teatrów przebiegła w 
iście bajkowej scenerii. Przed wi-
downią zaprezentowała się grupa 
ze Szkoły Podstawowej w Woli Ru-
sinowskiej z przedstawieniem pt. 
„Książę szuka żony”. Kolejno Ka-

baret Szpila z Gimnazjum w Cmo-
lasie, zapewnił oglądającym spo-
rą dawkę humoru przedstawia-
jąc perypetie bohaterów z bajki pt. 
„Shrek”.   Jako ostatnia na scenie 
zaprezentowała się grupa noszą-
ca nazwę „Szyba Poszła” z Gimna-
zjum w Trzęsówce, która przedsta-
wiła sztukę w spektaklu pt. „Klą-
twa Złotej Kaczki” . 
  To wyjątkowy czas dla ca-
łej społeczności szkolnej, miesz-
kańców Trzęsówki oraz pobli-
skich miejscowości. Podczas prze-
glądu swoje umiejętności prezen-
tują przede wszystkim uczniowie 
ze szkół podstawowych z terenu 
gminy Cmolas. Na trzy niedziel-
ne popołudnia sala widowiskowo 
- sportowa zamieniła się w teatr, 
w którym wszystko jest najpraw-
dziwsze: aktorzy, reżyserzy i nieza-
wodna publiczność. 
  Żegnając zebraną publicz-
ność gospodarz Festiwalu – p. 
Krzysztof Wrona serdecznie za-
prosił na uroczysta Galę, która od-
będzie się 17 stycznia 2016 roku o 
godzinie 16:15.
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Festiwal Mowy Lasowiackiej
  Już po raz siódmy na deskach 
sceny Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Cmolasie odbyły się 5 
grudnia b.r. eliminacje konkurso-
we Festiwalu Mowy Lasowiackiej. 
Tematem konkursu była twórczość 
zaprezentowana gwarą lasowiac-
ką typową dla ludności zamieszku-
jącej obszar Puszczy Sandomier-
skiej. Uczestnicy prezentowali się 
w czterech kategoriach: piosenka, 
monolog, recytacja oraz insceni-
zacja. Ocenie natomiast podlega-
ły: dykcja, interpretacja tekstu, ce-
chy typowe dla gwary lasowiackiej 
oraz ogólny wyraz artystyczny.
  Do konkursu zgłoszonych zo-
stało 17 prezentacji. Uczestnikami 
eliminacji były dzieci i młodzież ze 
szkół podstawowych i gimnazjów 
z naszej gminy. Zaprezentowały się 
również dziewczęta z Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Mazurach 
oraz zespół Ludowy Cmolasianie. 
Jury w składzie: dr Janusz Ra-
dwański – dialektolog, mgr Justy-
na Niepokój – etnograf, oraz Ma-
ria Gul – Laureatka dotychczaso-
wych edycji konkursu, po wysłu-
chaniu wszystkich prezentacji do-
konało oceny i przyznało następu-
jące nagrody: 
Kategoria klas od 0 – III szkół 
podstawowych
prezentacje indywidualne: 
I miejsce – Nikodem Kosiorowski 
z ZS w Cmolasie (op. P.W. Kosio-
rowski)
II miejsce – Patryk Witas z NSP w 
Ostrowach Baranowskich (op. P. 
D. Gacek)
III miejsce – Weronika Kaczmar-
ska z NSP w Ostrowach Baranow-
skich (op. P. W.Dudek)
Wyróżnienie - Miłosz Kosiorow-
ski z ZS w Cmolasie (op. P. W. Ko-
siorowski)
Kategoria klas IV – VI Szkół Pod-

stawowych
prezentacje indywidualne: 
I miejsce – Natalia Dziuba ze 
SP w Porębach Dymarskich (op. 
P.W.Stolarz)
II miejsce –  Maksymilian Kosio-
rowski z ZS w Cmolasie (op. P. W. 
Kosiorowski)
III miejsce – Emilia Tęcza ze 
SP w Porębach Dymarskich (op. 
P.W.Stolarz)
prezentacje zespołowe:
II miejsce – Grupa z ZPO w Ma-
zurach (op. P.B. Smolak)
Kategoria gimnazjaliści:
prezentacje indywidualne:
II miejsce - Barbara Guźda z ZS w 
Cmolasie (op.P.E.Urban)
prezentacje zespołowe:
I miejsce – Zespół „Bojcory” z ZS 
w Trzęsówce (op.P.S.Magda)
Kategoria wiekowa dorośli 
prezentacje zespołowe
I miejsce -  Zespół Ludowy Cmo-
lasianie 
  Dyplomy, nagrody i podzię-
kowania dla wszystkich uczestni-
ków konkursu, wręczył  Wójt Gmi-
ny Cmolas Eugeniusz Galek oraz 
Dyrektor Samorządowego Ośrod-
ka Kultury w Cmolasie - Edyta Ku-
s-Mokrzycka, podczas Festiwa-
lu Mowy Lasowiackiej 13 grudnia 
2015r. W tym dniu Laureaci kon-

kursu zaprezentowali się przed 
zgromadzoną publicznością, któ-
ra nie szczędziła zasłużonych braw. 
Atmosfera kultury Lasowiaków 
wypełniła całą salę i oprócz mo-
nologów w gwarze lasowickiej, wi-
dzowie mogli poznać zwyczaje na-
szych pradziadów, a na zakończe-
nie podziwiać także tradycyjne 
tańce ludowe.
  Wszystkim Uczestnikom 
konkursu dziękujemy za udział i 
zaangażowanie, a Zwycięzcom ser-
decznie gratulujemy.
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III Ogólnopolski Turniej Tańca 
o Nagrodę Wójta Gminy Cmolas

8 - 9 LAT - klasa taneczna H – kombinacja 4 tańców
Lp Partner Partnerka Klub 
1. Jezo Jakub Drozd Maria GRACJA - Krosno 
2. Fluda Kacper Ujda Gabriela AKSEL - Rzeszów 
3. Grata Nikodem Pelc Nikola AKSEL - Rzeszów 

8 - 9 LAT - klasa taneczna G – kombinacja 4 tańców
Lp Partner Partnerka Klub 
1. Bazylak Mikołaj Krempa Natalia TAKT - Chorzelów 
2. Mądry Wiktor Janusz Oliwia GALA - Mielec 
3. Wolf Tomasz Smolińska Antonina GRACJA - Krosno 

8 – 9 LAT - klasa taneczna F – kombinacja 6 tańców
Lp Partner Partnerka Klub 
1. Mazur Piotr Kubas Sandra GASIEK - Rzeszów 
2. Pięciak Oliwier Marszałek Martyna GRACJA - Krosno 
3. Wacławski Szymon Frydrych Milena GRACJA - Krosno 

10 - 11 LAT - klasa taneczna H – kombinacja 4 tańców
Lp Partner Partnerka Klub 
1. Burghard Norbert Jaworska Julia GALA - Mielec 
2. Kukulski Maciej Jajkiewicz Kamila ELIDA - Mielec 
3. Kulig Kajetan Paszkiewicz Wiktoria SHOW DANCE - Rzeszów 

10 - 11 LAT - klasa taneczna G – kombinacja 4 tańców
Lp Partner Partnerka Klub 
1. Grącki Artur Wnuk-Janusz Nikola AKSEL - Rzeszów 
2. Skuba Gabriel Żak Marta AKSEL - Rzeszów 
3. Kotowski Gracjan Sochacka Hanna SHOW DANCE - Rzeszów 

10 - 11 LAT - klasa taneczna F – kombinacja 6 tańców 
Lp Partner Partnerka Klub 
1. Barłoga Kajetan Ryś Wiktoria AKSEL - Rzeszów 
2. Wołczański Michał Pelczar Emilia GRACJA - Krosno 
3. Ruszel Tymoteusz Rogoziewicz Nadia GASIEK - Rzeszów 

12 - 13 LAT – Junior klasa taneczna D – tańce standardowe
Lp Partner Partnerka Klub 
1. Król Szymon Małochleb Liliana KLASA - Tarnów 
2. Lipnicki Wojciech Gryczka Marta KIEPURA - Sosnowiec 
3. Ogonowski Jakub Czaja Julia TWIST - Ostrowiec Św. 

12 - 13 LAT – Junior – klasa taneczna D – tańce latynoamerykańskie
Lp Partner Partnerka Klub 
1. Lipnicki Wojciech Gryczka Marta KIEPURA - Sosnowiec 
2. Boczar Kacper Kozłowska Wiktoria AKSEL - Rzeszów 
3. Ogonowski Jakub Czaja Julia TWIST - Ostrowiec Św. 

 

  22 listopada 2015 r. na  Hali 
widowiskowo-sportowej w Cmo-
lasie swoje umiejętności zapre-
zentowało ponad 200 par z: Biel-
ska-Białej, Chorzelowa, 3 Klubów 
z Częstochowy, Dębicy, Głogoczo-
wa, Hyżnego,  Jaworzna, 2 Klu-
bów z Kielc, 7 Klubów tanecznych 
z Krakowa, cza, Ostrowca Święto-
krzyskiego, Przemyśla, Lublina, 2 
Klubów z Mielca, Nowego Sącza, 
5 Klubów z Rzeszowa, Sosnow-
ca, 2 Klubów z Stalowej Woli, Tar-
nobrzega, 2 Klubów z Tarnowa, 2 
Klubów z Warszawy, Zabrza i Za-
mościa.

Wyniki poszczególnych konkurencji: 

>
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10 - 11 LAT – klasa taneczna E  kombinacja 6 tańców0
Lp Partner Partnerka Klub 
1. Hałun Dominik Hałun Gabriela KLASA - Tarnów 
2. Mierzwa Oskar Mytkoś Oliwia ZŁOTA PARA - Dębica 
3. Starostka Marcel Jarosz Julia STARDANCE - Kraków 

12 - 13 LAT - klasa taneczna F  kombinacja 6 tańców0
Lp Partner Partnerka Klub 
1. Pogorzelski Piotr Gariela Cuber FAST-STEP WARSZAWA 
2. Lechowicz Paweł Macek Julia AKSEL - Rzeszów 
3. Kozieja Piotr Gosztyła Michalina SAMBA - Tarnobrzeg 

12 - 13 LAT - klasa taneczna E  kombinacja 8 tańców0
Lp Partner Partnerka Klub 
1. Bury Jakub Orłowska Zuzanna AKSEL - Rzeszów 
2. Dzierwa Mateusz Soja Emilia KLASA - Tarnów 
3. Amano Mario Szpond Klaudia AT MICZAŁOWSCY - Rzeszów 

14 - 15 LAT – klasa taneczna E – kombinacja 8 tańców 
Lp Partner Partnerka Klub 
1. Ślusarczyk Krzysztof Gębala Marta ArtDance - Kraków 
2. Korczyński Oskar Boras Aleksandra MYKA - Zamość 
3. Bosak Kamil Kolisz Dominika GALA - Mielec 

 
14 - 15 LAT – klasa taneczna F – kombinacja 6 tańców6
Lp Partner Partnerka Klub 
1. Cisiński-Nguyen Krystian Surdel Ewa ELIDA - Mielec 
2. Kaszuba Dawid Warchoł Aleksandra ST CIEPŁY - Jaworzno 
3. Michalik Wojciech Pfajfer Julia FORUM - Zabrze 

14 - 15 LAT – klasa taneczna D – tańce standardowe 5
Lp Partner Partnerka Klub 
1. Górniak Jerzy Struzik Lidia NOWY STYL - Bielsko-Biała 
2. Mazur Jakub Janiga Aleksandra GASIEK - Rzeszów 
3. Kotkowski Kewin Rubik Iga SUKCES - Częstochowa 

14 - 15 LAT – klasa taneczna D – tańce latynoamerykańskie
Lp Partner Partnerka Klub 
1. Kotkowski Kewin Rubik Iga SUKCES - Częstochowa 
2. Mazur Jakub Janiga Aleksandra GASIEK - Rzeszów 
3. Górniak Jerzy Struzik Lidia NOWY STYL - Bielsko-Biała 

Powyżej 15 LAT – klasa taneczna E -4 tańce standardowe
Lp Partner Partnerka Klub 
1. Jastrzębski Jarosław Machaj Jadwiga SEMPRE - Kraków 
2. Synowiec Wiktor Stachowicz Karolina ELIDA - Mielec 
3. Zając Kacper Piszczela Klaudia AKSEL - Rzeszów 

Powyżej 15 LAT - klasa taneczna E -4 tańce latynoamerykańskie
Lp Partner Partnerka Klub 
1. Migała Antoni Bauer Natalia SEMPRE - Kraków 
2. Jastrzębski Jarosław Machaj Jadwiga SEMPRE - Kraków 
3. Synowiec Wiktor Stachowicz Karolina ELIDA - Mielec 

Powyżej 15 LAT – klasa taneczna  D – tańce standardowe3
Lp Partner Partnerka Klub 
1. Kasprzycki Radosław Zwolińska Justyna STYL - Kraków 
2. Szczepaniec Krzysztof Madejska Natalia Karolina BAWINEK - Kraków 
3. Rapacz Marcin Zbigniew Napiórkowska Adrianna Ewa BAWINEK - Kraków 

Powyżej 15 LAT – klasa taneczna  D – tańce latynoamerykańskie
Lp Partner Partnerka Klub 
1. Rapacz Marcin Zbigniew Napiórkowska Adrianna Ewa BAWINEK - Kraków 
2. Malinowski Mikołaj Brzezińska Aleksandra GALA - Mielec 
3. Kasprzycki Radosław Zwolińska Justyna STYL - Kraków 

Powyżej 15  LAT – klasa taneczna B – tańce standardowe3
Lp Partner Partnerka Klub 
1. Nazaruk Michał Morbitzer Justyna M-TEAM - Kraków 
2. Węklar Miłosz Jurczak Anna GRACJA - Krosno 
3. Kudra Michał Pijar Beata ZŁOTA PARA - Dębica 

Powyżej 15 LAT  – klasa taneczna B – tańce latynoamerykańskie
Lp Partner Partnerka Klub 
1. Mospan Mateusz Majgier Martyna MERENGUE - Stalowa Wola 
2. Kmita Sebastian Rej Patrycja STYL - Kraków 
3. Węklar Miłosz Jurczak Anna GRACJA - Krosno 

 

  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy za-
szczycili nas swoją obecnością oraz sponsorom, tj. 
Gminie Cmolas - na czele z Panem Wójtem Euge-
niuszem Galek, Januszowi Wiącek - Firma Eden 
Net Group - Przedbórz-Cmolas; Firmie Bene-
fit System - Warszawa; Firmie „Vidok” sp. z o. o. 
w Rudnej Małej; Bankowi Spółdzielczemu w Kol-
buszowej; Firmie VanityStyle - Warszawa; Firmie 
„Rekmal” - Bożena i Krzysztof Maliborscy - Kol-
buszowa; Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” Rzeszów; Janowi Kubik - Zakład Instala-
cji Elektrycznych w Cmolasie; Samorządowemu 
Ośrodkowi Kultury w Cmolasie; GS Samopomoc 
Chłopska” w Cmolasie; Agencji Ochrony „Zenit” w 
Kolbuszowej;

  Serdecznie dziękujemy za pomoc w organiza-
cji Turnieju: 
Panu Wójtowi Eugeniuszowi Galek; Panu Józefowi 
Babiarz - Dyrektorowi Zespołu Szkół w Cmolasie; 
Pani Edycie Kus-Mokrzyckiej - Dyrektorowi Samo-
rządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie;
Pani Luizie Kozioł i Panu Markowi Leś - Szkoła 
Tańca Elida Mielec, Panu Kazimierzowi Hetel - Fir-
ma „Unibud” Nisko.  

  Dziękujemy również patronom medialnym: 
Radio: Leliwa, Radio Cmolas, Prasa: Gazeta co-
dzienna „Super Nowości”; Korso Kolbuszowskie, 
Portale internetowe: Lokalnie.24; Kolbuszowa24 
oraz Redakcji TVP Rzeszów.

PODZIĘKOWANIA

Uczniowie z Cmolasu na 
Politechnice Rzeszowskiej

  Grupa 30 uczniów szko-
ły podstawowej wraz opiekuna-
mi p. E. Łagoda i p. A. Stec wzię-
ła udział w Panelu Naukowym Fe-
stiwalu Nauki w Rzeszowie, orga-

nizowanego przez Fundację Roz-
woju Edukacji przy Stowarzysze-
niu Dolina Lotnicza. Uczniowie 
poszerzali swoją wiedzę z zakresu 
mechatroniki, lotnictwa, roboty-
ki oraz poznawali przyczyny  nie-
odwracalnych  zmian, jakie do-
konują się w  organizmie człowie-
ka pod wpływem używek. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyły się 

pokazy robotów i symulatory lo-
tów. Każdy mógłwykonać różne-
go rodzaju doświadczenia fizyczne 
i pod okiem doświadczonych in-
struktorówsprawdzić swoje umie-
jętności małego pilota na symu-
latorze. Atrakcji nie brakowało, a 
spędzony czas był niezwykle po-
uczającą i niesamowitą lekcją.
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Let me grow! 
– Warsztaty językowe
W dniach 26-30 października w 
Zespole Szkół w Cmolasie zo-
stał zrealizowany projekt pod na-
zwą „Let me grow”. To pierwszy 
taki projekt realizowany na terenie 
Podkarpacia w ramach współpra-
cy z międzynarodową organizacją 
AIESEC. 
AIESEC to globalna organizacja 
prowadzona przez młodych lu-
dzi, która od ponad 67 lat reali-
zuje program praktyk i wolonta-
riatów, docierając do 127 krajów i 
terytoriów. W Polsce są obecni w 
17 największych ośrodkach akade-
mickich, gdzie poprzez realizowa-
ne projekty 
i pracę zespołową umożliwiają stu-
dentom rozwój osobisty i profesjo-
nalny. Kształtują wśród nich posta-
wę przedsiębiorczości oraz umie-
jętności komunikacyjne. Rozwija-
ją przyszłych liderów, którzy w od-
powiedzialny sposób będą wpły-
wali na swoje lokalne otoczenie.
LET ME GROW

Inicjatywa ta jest skierowana do 
szkół podstawowych oraz gimna-
zjalnych na terenie województwa 
podkarpackiego. Głównym ce-
lem tego projektu jest wzbudzenie 
w uczniach zainteresowania obcą 
kulturą, szerzenie tolerancji i za-
chęcenie do nauki języka angiel-
skiego tak ważnego podczas egza-
minów końcowych. W połączeniu 
z rozrywką i aktywną formą zajęć, 
chcieliśmy dać uczniom szansę na 
obcowanie z międzynarodowymi 
osobami z całego świata. 
Warsztaty w Cmolasie prowadził 
student z Malezji i Brazylii; Ong 
Khai Woei i Bruno Hermsdorff. 
Projekt cieszył się dużym zainte-
resowaniem wśród uczniów naszej 
szkoły. Studenci byli bardzo zado-
woleni z przeprowadzonych za-

jęć w naszej szkole oraz zaskocze-
ni zaangażowaniem i aktywnością 
uczniów nie tylko na zajęciach, 
ale także na przerwach między-
lekcyjnych. Również polska kuch-
nia przypadła im do gustu, zwłasz-
cza pierogi i żurek. Obie strony 
projektu zyskały wiele na wymia-
nie poglądów i różnic kulturo-
wych, rozwijając przy tym umie-
jętności komunikacyjne w języku 
angielskim. To bardzo przydatne 
doświadczenie pokazało, że warto 
uczyć się języków obcych, posze-
rzać horyzonty, a także kształto-
wać tolerancję wobec ludzi innych 
nacji. Uczniowie  mogli sprawdzić 
się w praktycznej znajomości języ-
ka angielskiego oraz przełamać ba-
rierę językową. 

Gmina Cmolas w rankingu 
„Wspólnoty”

  Gmina Cmolas uplasowała 
się na 19 miejscu w Polsce w ran-
kingu tygodnika „Wspólnota” – pi-
sma samorządu terytorialnego na 
najbardziej „Oszczędny Urząd” 
w kategorii gmin wiejskich  do 10 
tysięcy mieszkańców. 
  W rankingu tym wzięte zo-
stały pod uwagę wszystkie wydat-
ki bieżące w dziale klasyfikacji bu-
dżetowej „administracja publicz-
na” z  wyjątkiem wydatków na re-

monty bieżące w 2014r. Są to wy-
datki między innymi na wyna-
grodzenie pracowników Urzędu, 
koszty utrzymania obsługi Rady 
Gminy, zakup różnego rodzaju 
usług i  materiałów, sprzętu i  wy-
posażenia, koszty zakupu energii 
elektrycznej, gaz, koszty podró-
ży służbowych oraz koszty szko-
leń pracowników w  przeliczeniu 
na jednego mieszkańca gminy. Po-
mimo nakładanych corocznie na 
gminę nowych zadań bądź też  de-
regulacji  już wykonanych, w Urzę-
dzie od lat nie zwiększono zatrud-
nienia, zwiększając jedynie zakres 
obowiązków zatrudnionych pra-
cowników o nowe zadania.
Oszczędzając na wydatkach na ad-

ministrację kierownictwo Urzędu 
dba jednocześnie by jakość usług 
świadczonych przez pracowników 
samorządowych stał na bardzo 
wysokim poziomie.  
  W rankingu tym gmina Cmo-
las znalazła się na piątym miejscu 
spośród podobnych gmin woje-
wództwa podkarpackiego.
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Gminny Konkurs 
Recytatorski pt. „Kto z kim 
przestaje – świat wierszy 

Jana Brzechwy”

  3 grudnia 2015 r. w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Cmolasie  
odbył się trzeci Gminny Konkurs 
Recytatorski pt. „Kto z kim prze-
staje – świat wierszy Jana Brze-
chwy”. 
  Celem konkursu było ukaza-
nie piękna polskiej poezji dziecię-
cej i rozwijanie zainteresowań po-
ezją oraz twórczością wybitnego 
poety jakim był Jan Brzechwa, któ-
ry w swoich wierszach często wy-
śmiewał nasze wady i przywary. 
Rozwijanie zdolności recytator-
skich,  uczenie rywalizacji w przy-
jemnej atmosferze oraz promo-
cja osiągnięć uczniów i placówek 
oświatowych Gminy Cmolas. 
  Adresatami konkursu byli 
uczniowie klas I - III szkół podsta-
wowych z terenu gminy Cmolas. 
Do konkursu zgłosiło się 21 
uczestników. 
  Kryteria konkursu brane pod 
uwagę to dobór tekstu do umie-
jętności recytatora , interpretacja 

tekstu i recytacja oraz ogólny wy-
raz artystyczny.
Komisja wyłoniła laureatów, a na-
grody wręczył im Z-ca Wójta Pan 
Lesław Budzisz:
I miejsce: Patrycja Witkowska – 
Szkoła Podstawowa w Hadykówce, 
Patrycja Woźniak – Zespół Szkół 
w Trzęsówce;
II miejsce: Weronika Kaczmarska -  
Niepubliczna Szkoła w Ostrowach 
Baranowskich, Julia Urban - Ze-
spół Szkół w Trzęsówce;
III miejsce: Aleksandra Czachor 
– Zespół Szkół w Cmolasie, Anna 
Krakowska - Niepubliczna Szkoła 
w Ostrowach Baranowskich;

Wyróżnienia: Gabriela Guźda - 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Jagodniku, Konrad Krupa - Ze-
spół Szkół w Trzęsówce, Klaudia 
Rzeszutek – Szkoła Podstawowa w 
Ostrowach Tuszowskich, Aleksan-
dra Marut - Zespół Szkół w Cmo-
lasie, Aleksandra Szuban – Zespół 
Szkół w Cmolasie, Inga Tworz - 
Zespół Szkół w Cmolasie.
Wszystkie dzieci biorące udział 
w konkursie otrzymały dyplomy i 
nagrody książkowe oraz słodki po-
częstunek. 

  W dniu 06.12.2015r. na Hali Widowisko Spor-
towej Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Cmola-
sie odbył się Mikołajkowy Turniej Juniorów o Pu-
char Prezesa Klubu Sportowego TEMPO Cmolas. 
W Turnieju uzyskano  się następujące wyniki:
TEMPO Cmolas I – CERAMIKA Hadykówka – 2:0

TEMPO Cmolas II –  UNITAS Poręby Dymarskie – 1:4

CERAMIKA Hadykówka – OSTROVIA Ostrowy Branowskie – 0:5

TEMPO Cmolas I – UNITAS Poręby Dymarskie 2:0

TEMPO Cmolas II –  OSTROVIA Ostrowy Branowskie – 0:3

CERAMIKA Hadykówka – UNITAS Poręby Dymarskie 2:0

TEMPO Cmolas I –  TEMPO Cmolas II – 3:0

OSTROVIA Ostrowy Baranowskie – UNITAS Poręby Dymarskie – 4:0

CERAMIKA Hadykówka – TEMPO Cmolas II – 0:0

TEMPO Cmolas I – OSTROVIA Ostrowy Baranowskie – 5:0

TABELA KOŃCOWA PUNKTY BRAMKI 
1. TEMPO Cmolas 12 12 – 1
2. OSTROVIA Ostrowy Baranowskie 9 12 – 5
2. CERAMIKA Hadykówka  4 2 – 7
4. UNITAS Poręby Dymarskie 3 4 – 9
5. TEMPO Cmolas II 1 2 – 10
 

  Królem strzelców został Patryk Bieleń z Klubu 
Sportowego TEMPO Cmolas i  zdobywca 6 bramek w 
turnieju. 
  Puchary i nagrody indywidualne ufundowane 
przez KS TEMPO Cmolas wręczyli przedstawiciele Za-
rządu Klubu.

Mikołajkowy Turniej Juniorów o Puchar Prezesa 
Klubu Sportowego TEMPO Cmolas.
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IV Edycji Gminnej Ligi 
Halowej w Fustalu o Puchar 

Wójta Gminy Cmolas

  W dniu 12.12.2015r. na Hali 
Widowisko Sportowej Ośrodka 
Wypoczynku i  Rekreacji w Cmo-
lasie rozpoczęły się rozgrywki IV 
Edycji Gminnej Ligi Halowej w 
Fustalu o Puchar Wójta Gminy 
Cmolas. W tym roku do rozgry-
wek zgłosiły się następujące dru-
żyny:
- Klub Sportowy TEMPO Cmolas
- Klub Sportowy FLORIAN Ostro-
wy Tuszowskie
- Klub Sportowy OSTROVIA 
Ostrowy Baranowskie
- Ludowy Zespół Sportowy CERA-
MIKA Hadykówka
- Ludowy Klub Sportowy VIGOR 
Trzęsówka
- Parafialny Klub Sportowy UNI-
TAS Poręby Dymarskie
  Edycję Gminnej Ligi  Halo-
wej w roku ubiegłym wygrała dru-
żyna Parafialnego Klubu Sporto-
wego UNITAS w Porębach Dy-
marskich. 
  Serdecznie zapraszamy 
wszystkich  kibiców do oglądania 
zmagań naszych drużyn.

Terminarz rozgrywek:
1 KOLEJKA 12.12.2015r. (sobota)

15:00 OSTROVIA OSTROWY 
BARANOWSKIE  FLORIAN OSTROWY TUSZOWSKIE  

16:00 TEMPO CMOLAS UNITAS  PORĘBY DYMARSKIE 

17:00 VIGOR TRZĘSÓWKA CERAMIKA HADYKÓWKA 

2 KOLEJKA 20.12.2015r.(niedziela)

15:00 OSTROVIA OSTROWY 
BARANOWSKIE VIGOR TRZĘSÓWKA 

16:00 CERAMIKA 
HADYKÓWKA UNITAS  PORĘBY DYMARSKIE 

17:00 TEMPO CMOLAS FLORIAN OSTROWY TUSZOWSKIE 

3 KOLEJKA 03.01.2016r. (niedziela)

15:00 VIGOR TRZĘSÓWKA UNITAS PORĘBY DYMARSKIE 

16:00 CERAMIKA 
HADYKÓWKA  FLORIAN OSTROWY TUSZOWSKIE 

17:00 TEMPO CMOLAS OSTROVIA OSTROWY 
BARANOWSKIE 

4 KOLEJKA 06.01.2016r. (środa)

15:00 CERAMIKA 
HADYKÓWKA 

OSTROVIA OSTROWY 
BARANOWSKIE 

16:00 MECZ KOSZYKÓWKI – KADRA WOJEWÓDZKA 

16:30 TEMPO CMOLAS VIGOR TRZĘSÓWKA 

17:30 MECZ KOSZYKÓWKI – KADRA WOJEWÓDZKA 

18:00 FLORIAN OSTROWY 
TUSZOWSKIE UNITAS  PORĘBY DYMARSKIE 

5 KOLEJKA 10.01.2016r. (niedziela)

15:00 TEMPO CMOLAS CERAMIKA HADYKÓWKA  

16:00 FLORIAN OSTROWY 
TUSZOWSKIE VIGOR TRZĘSÓWKA  

17:00 OSTROVIA OSTROWY 
BARANOWSKIE UNITAS  PORĘBY DYMARSKIE 

18.00 – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE TURNIEJU !!! 

„A choć ich życia płomień zgasł,
To myśli o nich
Są przecież w nas”.
(Maria Czerkawska „Zaduszki”)

  Uroczystość Wszystkich 
Świętych to dzień, w którym przy-
chodzimy na cmentarz, aby po-
być z tymi, których już z nami nie 
ma, oddać im hołd i zapalić zni-
cze. Niestety, wiele grobów jest za-
pomnianych i od lat nieodwiedza-
nych. 

  Uczniowie cmolaskiego gim-
nazjum pod opieką p. Alicji Sera-
fin pod koniec października wy-
brali się na cmentarz, aby posprzą-
tać zaniedbane groby. Na szczęście 
uczniów chętnych do pracy nie 
brakowało. Byli to głównie człon-
kowie Szkolnego Koła Caritas. 

Gimnazjaliści porządkowali gro-
by, wyrywali trawy, zamiatali aleje, 
a na końcu zapalili znicze.
  Wszystkie groby zostały po-
sprzątane. Akcja ta z pewnością 
należy do udanych, a młodzież 
może być z siebie dumna.
W. Posłuszna
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Konkurs Fotograficzny 
„Przyroda w obiektywie”
  W dniu 17 listopada w Centrum Edukacji Eko-
logicznej w Ostrowach Tuszowskich odbyło się pod-
sumowanie i wręczenie nagród w Gminnym Konkur-
sie Fotograficznym „Przyroda w obiektywie”. Kon-
kurs skierowany był do uczniów klas IV- VI i gimna-
zjum z terenu gminy Cmolas.
Celem konkursu było:
 - budzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania 
otaczającą przyrodą,
- dostrzeganie, utrwalanie miejsc ciekawych pod 
względem walorów przyrodniczych oraz ich promo-
cja poprzez fotografię, 
- aktywizacja miłośników fotografii,
- zaprezentowanie twórczości uczniów.
Komisja w składzie: Jan Cichoń- fotograf, Leszek 
Magda- leśniczy Nadleśnictwa Mielec i Jarosław Rze-
szutek-sołtys wsi Ostrowy Tuszowskie po dokonaniu 
oceny nadesłanych zdjęć wyłonili zwycięzców:

Kategoria: klasy IV- VI
I miejsce- Bartosz Magda- ZS w Trzęsówce, Kinga 
Dudek- SP w Ostrowach Tuszowskich;
II miejsce- Anna Cyran- SP w Ostrowach Tuszow-
skich, Witold Cyran- SP w Ostrowach Tuszowskich;
III miejsce- Kamil Kościelny- SP w Ostrowach Tu-
szowskich.
Kategoria: gimnazjum
I miejsce - Justyna Magda- ZS w Cmolasie;
II miejsce - Anita Róg- ZS w Cmolasie;
III miejsce - Karolina Partyka- ZS w Cmolasie.

  Szkołę Podstawową  w Cmolasie 5 grudnia od-
wiedził Mikołaj. Ten szczególny gość zaczął swoją wi-
zytę od naszych najmłodszych. Dzieci z  oddziałów 
przedszkolnych  pierwszy raz witały Mikołaja w  na-
szej szkole. Wszystkie bardzo przeżywały to spotka-
nie. Na niejednej twarzy można było zobaczyć nie-
pewność i obawę. Trwało to jednak krótko. Dzie-
ci  dzielnie zaśpiewały przygotowaną piosenkę, roz-
mawiały z Mikołajem, a nawet obdarowały go wspa-
niałymi rysunkami.  Mikołaj wręczył każdemu dziec-
ku  słodki  prezent i musiał się pożegnać, ponieważ 
czekały na niego jeszcze dzieci w klasach 1-3.
E. Łagoda

Wizyta Mikołaja w Zespole Szkół w Cmolasie



16

Kwartalnik nr 4 / 2015

OSTROWY TUSZOWSKIE

Spotkanie z Pluszowy 
Misiem  w Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Ostrowach 

Tuszowskich

  25 listopada swoje święto ob-
chodzi najmilsza zabawka na świe-
cie, przytulanka i najlepszy przyja-
ciel dzieci - Pluszowy Miś.
  Dnia 24 i 25 listopada 2015 r. 
w Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Ostrowach Tuszowskich odby-
ły się imprezy z okazji Światowego 
Dnia Pluszowego Misia. Organiza-
torem spotkania była Filia Biblio-
teki Publicznej i Centrum Eduka-
cji Ekologicznej. We wtorek do za-
bawy zaproszono dzieci z oddzia-

łu przedszkolnego i uczniów Szko-
ły Podstawowej w Ostrowach Tu-
szowskich, natomiast w środę 
przedszkolaki z Niepublicznego 
Przedszkola „Jagódki” z Jagodni-
ka. 
  Wszystkie maluchy zabrały 
ze sobą oczywiście swoje najuko-
chańsze misiaczki. Dla dzieci przy-

gotowano wiele atrakcji- zabawy 
przy muzyce, zabawy z chustą ani-
macyjną, słuchanie bajki pt. „Uro-
dziny Puchatka”, oraz słodki po-
częstunek. Wszystkie przedszko-
laki zadowolone i uśmiechnięte 
opuszczały ostrowskie centrum .
W. Dudek

CMOLAS CMOLAS

  Od połowy września do 16 li-
stopada w Centrum Edukacji Eko-
logicznej w Ostrowach Tuszow-
skich odbywały się warsztaty ar-
tystyczne „Karuzela sztuki, spor-
tu i nauki” zorganizowane przez 
Świetlicę Profilaktyczno-Wycho-
wawczą w Kolbuszowej w ramach 
Świetlicowego Programu Wspie-
rania Zainteresowań Dzieci i Mło-
dzieży w Powiecie Kolbuszow-
skim.
  W warsztatach wzięło udział 
19 uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Tuszowskich. Celem 
zajęć było zapoznanie uczestników 
z dwiema  technikami plastyczny-

mi- techniką decoupage i papiero-
wa wiklina, a następnie wykonanie 
dowolnych prac tymi technikami. 
Uczniowie wykazali się dużym za-
angażowanie i kreatywnością. Wy-
konali bardzo ciekawe prace, które 
następnie wzięły udział w konkur-
sie podsumowującym cały projekt. 
Obecnie prace te można obejrzeć 
na wystawie w centrum. 
W. Dudek

  Patrycja Piłat uczennica kla-
sy VI ze Szkoły Podstawowej w 
Ostrowach Tuszowskich zdobyła 
II miejsce.

Warsztaty artystyczne „Karuzela sztuki, sportu i nauki” Osiągnięcia w konkursach 
przedmiotów w Zespole 

Szkół w Cmolasie

  W listopadzie odbyły się 
szkolne etapy Konkursów Przed-
miotowych dla szkół podstawo-
wych. Znamy już wyniki:  trzech 
uczniów Szkoły Podstawowej w 
Cmolasie zakwalifikowało się do 
etapu wojewódzkiego. Są nimi: Ja-
kub Wilk  kl. 4a,  Michał Lewan-
dowski  kl.6b (opiekun p. M. Fur-
man) oraz Piotr Janus kl. 6a (opie-
kun p. A. Stec).
  Jakub i Michał wykazali się 
znakomitą wiedzą z historii, na-
tomiast Piotrowi bardzo bliska 
jest przyroda. Zakres materiału z 
wszystkich przedmiotów znacz-
nie wykraczał poza poziom wiedzy 
szkoły podstawowej.
  Cieszymy się z ich sukcesów 
i życzymy powodzenia na etapie 
wojewódzkim.
E. Łagoda
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Eugeniusz Galek Wójt Gminy Cmolas 
wyróżniony do nagrody im. Grzegorza Palki
  18 października 2015 r. w 
Muzeum Kolekcji im. Jana Paw-
ła II Fundacji Janiny i Zbigniewa 
Porczyńskich w Warszawie miała 
miejsce uroczystość wręczenia Na-
gród im. Grzegorza Palki, nadawa-
nych przez Ligę Krajową. Wśród 
nominowanych znalazł się rów-
nież Eugeniusz Galek Wójt Gmi-
ny Cmolas, który otrzymał wyróż-
nienie za działania na rzecz rozwo-
ju społecznego i infrastruktural-
nego gminy. Nagroda im. Grzego-
rza Palki nadawana jest przez Ligę 
Krajową za wybitne zasługi dla sa-
morządu terytorialnego. Liga Kra-
jowa, zrzeszająca Ligi Miejskie 
i Ligi Wiejskie, opierająca swo-
ją działalność o hasło: „Rodzina 
– Wspólnota lokalna – Ojczyzna” 
rzecz kontynuacji demokratycz-
nych reform.
  Fundując Nagrodę im. Grze-
gorza Palki Liga Krajowa pragnie 
uhonorować jednego z najwybit-
niejszych przedstawicieli polskiego 
samorządu terytorialnego, tragicz-

nie zmarłego Prezydenta Łodzi – 
Grzegorza Palkę. Patronat nad Na-
grodą objęły oraz udzieliły wspar-
cia ogólnopolskie organizacje sa-
morządowe, będące stroną Ko-
misji Wspólnej Rządu i Samorzą-
du Terytorialnego: Związek Miast 
Polskich, Związek Powiatów Pol-

skich, Unia Metropolii Polskich, 
Unia Miasteczek Polskich, Zwią-
zek Gmin Wiejskich RP i Zwią-
zek Województw RP oraz Miasto 
Łódź. Wsparcia udzieliła również 
Estrada Warszawska, Bank Gospo-
darstwa Krajowego, Nord Partner 
sp. z o. o., i Nadleśnictwo Zdroje.

Nocleg integracyjny klas 
czwartych z Zespołu Szkół w 

Cmolasie
  13 października w Szkole 
Podstawowej w Cmolasie odby-
ła się dyskoteka  połączona z noc-
legiem integracyjnym klas czwar-
tych. Organizatorem dyskote-
ki był samorząd szkolny, a DJ-em  
pan Bogdan Barnaś. Po trzech go-
dzinach cudownej zabawy dysko-
teka dobiegła końca. Klasy piąte 
i szóste rozeszły się do domów, a 
czwartoklasiści pozostali w szkole, 
aby miło spędzić dalszą część dnia 
i nocy.

  Nocleg zorganizowały wycho-
wawczynie klas IV – p. Maria Bryk 
i p. Edyta Urban. Na początku spo-
tkania  nauczycielki zapoznały nas  
z programem ,,zielonej nocy”, na-
stępnie udaliśmy się  na basen, aby 
zregenerować swoje siły, bawiąc 
się w wodzie. Kiedy ,,wypluskali-
śmy się do woli”, z wilczym apety-
tem pałaszowaliśmy swoje kanapki 
i inne łakocie. Po sytej kolacji na-
stąpiła chwila odpoczynku. Póź-
niej  wraz z paniami udaliśmy się 
do sali gimnastycznej, gdzie zosta-
liśmy podzieleni na pięcioosobo-
we grupy, aby wykonać kilka łami-
główek. Wszyscy z ogromnym za-
angażowaniem rozwiązywali za-
gadki, a grupa, która zdobyła naj-

więcej punktów otrzymała drob-
ne upominki. Po rozstrzygnięciu 
konkurencji jedni  ćwiczyli przy 
dźwiękach muzyki, inni grali w te-
nisa stołowego, a pozostali korzy-
stali z sali gimnastycznej i grali w 
piłkę nożną. Oprócz w/w atrakcji 
mogliśmy sami zorganizować so-
bie ,,kącik zabaw”. 
  Od godz. 1.00 do 6.30 obo-
wiązywała  nas cisza nocna. Ran-
kiem wszyscy byliśmy niewyspa-
ni, ale pomimo zmęczenia zjedli-
śmy świeżutkie drożdżówki, wypi-
liśmy gorącą herbatę i w świetnych 
humorach (pod opieką rodziców) 
powróciliśmy do domów
Uczniowie klas czwartych 
z Zespołu Szkół w Cmolasie
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Pasowanie w Akademii 
Przedszkolaka 
w Cmolasie

  Wielkie wydarzenie w Aka-
demii Przedszkolaka w Cmolasie 6 
listopada 2015r. odbyło się Paso-
wanie na Przedszkolaka.
  To szczególnie ważne wy-
darzenie dla dzieci nowo przyję-
tych. Jest to moment, w którym 
maluchy stają się pełnoprawnymi 
przedszkolakami.
  Na ten dzień dzieci pod kie-
runkiem nauczycielek przygoto-
wały program artystyczny. Były 
tańce, piosenki i wierszyki. Dla 
wielu dzieci był to pierwszy występ 
przed tak dużą publicznością, jed-
nakże tremy nie było widać.
  Następnie dzieci złożyły uro-

czystą przysięgę przedszkola-
ka. Przyrzekały: ,,być dzielnymi 
przedszkolakami, nie grymasić i 
nie szlochać, zawsze swoje panie 
kochać...”.
  Punktem kulminacyjnym na-
szej uroczystości, zapierającym 
dzieciom dech w piersi był mo-
ment pasowania. Za sprawą pana 
wójta Eugeniusza Galka oraz ,,cza-
rodziejskiego ołówka” nasze ko-
chane trzy i czterolatki stały się 
pełnoprawnymi przedszkolakami.
  Po pasowaniu każdy przed-
szkolak przeszedł przez ,, magicz-
ne drzwi”, które symbolizowa-

ły wkroczenie w ten nowy, ważny 
etep życia.
  Niejednej mamie oraz tacie 
łza się w oku zakręciła: z dumy, ra-
dości i niedowierzania, że oto ich 
ukochane dziecko, niedawno jesz-
cze płaczące, staje się Prawdziwym 
Przedszkolakiem.
  Na pamiątkę tego ważnego 
wydarzenia dzieci otrzymały kolo-
rowe birety, dyplomy i rogi obfito-
ści.
Wszystkim Przedszkolakom ser-
decznie Gratulujemy!!!
Dyrekcja, Nauczycielki i Pracowni-
cy przedszkola

Program „Moje dziecko 
idzie do szkoły”

  Niecodzienną lekcją cieszyli 
się uczniowie klas pierwszych Ze-
społu Szkół – Szkoły Podstawowej 
im. prof. Jana Czekanowskiego w 
Cmolasie i ich rodzice.
  W ostatnich dniach listopada 
poznawali niezwykły świat pszczół 
i ciekawy zawód pszczelarza. Dzię-
ki uprzejmości Pana W. Zagroby 
dzieci i rodzice oglądnęli  pasiekę 
pszczelą i dowiedzieli się, jakie pra-
ce wykonuje pszczelarz w pasiece. 
Poznali budowę ula i różne ich ro-
dzaje oraz strój i sprzęt pszczelar-
ski. Barwne opowieści pszczelarza 
zadziwiały uczniów, którzy nigdy 
nie mieli jeszcze okazji być tak bli-
sko uli z pszczołami w pasiece. Pan 

pszczelarz podkreślił, jak ważne 
dla każdego człowieka jest zdrowie 
i dodał, że warto jeść miód, aby nie 
chorować. Po tych słowach wszyst-
kich poczęstował pysznym mio-
dem. Dzieci ze smakiem zjadały 
słodziutki miód na wafelkach, na-
kładany przez rodziców uczestni-
czących z dziećmi w tej ciekawej 
lekcji, którą zorganizowały wycho-
wawczynie w ramach realizacji tre-
ści programowych z zakresu edu-
kacji zdrowotnej, przyrodniczej i 

społecznej oraz realizacji progra-
mu „Moje dziecko idzie do szkoły” 
zainicjowanego przez TSSE w Kol-
buszowej. Dla dzieci była to wspa-
niała okazja do wielozmysłowe-
go poznawania ciekawego świata 
przyrody.
  W podziękowaniu pierwsza-
ki wręczyły Panu pszczelarzowi 
kwiaty i piękne podziękowanie z 
życzeniami zdrowia i wielu sukce-
sów w pracy w pasiece.
M.W.
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  W dniu 8 grudnia w Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Ostro-
wach Tuszowskich, w obecności 
wójta gminy Cmolas pana Euge-
niusza Galka, dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Cmolasie 
Danuty Zuby, dyrektorów szkół, 
nauczycieli i uczniów z poszcze-
gólnych szkół, odbyło się podsu-
mowanie Konkursu Śmieciosztuka 
„Odpadowe cuda, cudeńka”. 
Organizatorem konkursu było 
Centrum Edukacji Ekologicznej 
oraz Gminna Biblioteka Publicz-
na w Cmolasie. Aktywnie w jego 
przygotowanie włączyła się rów-
nież firma DEZAKO z Dębicy, któ-
ra ufundowała wszystkim uczest-
nikom nagrody.
Celem konkursu było: skierowa-
nie uwagi dzieci i młodzieży na 
korzyści wynikające z segregacji 
odpadów oraz powtórne ich wy-
korzystanie; poznanie surowców 
wtórnych; zapoznanie się z zagro-
żeniami wynikającymi z zaśmie-
cania środowiska; umożliwienie 
uczniom zaprezentowania swoje-
go talentu plastycznego; populary-
zacja segregacji odpadów. 
Konkurs skierowany był do 
uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów z terenu gminy Cmo-
las. Zadaniem uczestników było 
wykonanie dowolnej figury prze-
strzennej lub formy płaskiej- ob-
razu z materiałów przeznaczonych 
do recyklingu. Uczniowie biorą-
cy udział w konkursie wykazali się 
dużą pomysłowością. Do wykona-
nia swoich prac wykorzystali bar-
dzo wiele materiałów m.in. plasti-
kowe butelki, nakrętki, tekturę, ga-
zety, płyty CD, folię, reklamówki, 
plastikowe kubeczki po napojach 
wykonując z nich np. baranka, za-
jączka, bałwanka, motyla, sowę, 
kwiaty, roboty, czołg, lalki, pająka, 
domki, pieska, stadion narodowy. 
Komisja konkursowa w składzie: 
Renata Bomba, Elżbieta Rzeszutek 

i Jarosław Rzeszutek wyłoniła spo-
śród 42 uczestników laureatów w 
poszczególnych kategoriach:
kategoria wiekowa klasy I-III:
forma płaska:
I miejsce- Karolina Stec- Zespół 
Szkół  w Cmolasie; II miejsce- 
Emilia Babiarz- Szkoła Podstawo-
wa w Ostrowach Tuszowskich; III 
miejsce- Filip Jachyra- Szkoła Pod-
stawowa  w Ostrowach Tuszow-
skich; wyróżnienie- Gabriela Guź-
da- Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa w Jagodniku
forma przestrzenna:
I miejsce- Dawid Guźda- Niepu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Ja-
godniku; I miejsce- Anna Mysz-
ka- Zespół Szkół  w Cmolasie; II 
miejsce- Ewelina Myszka- Zespół 
Szkół  w Cmolasie; II miejsce- Julia 
Pakłos- Niepubliczna Szkoła Pod-
stawowa w Jagodniku; III miej-
sce- Natalia Macina- Niepublicz-
na Szkoła Podstawowa w Ostro-
wach Baranowskich; III miej-
sce- Klaudia Magda- Zespół Szkół 
w Trzęsówce; wyróżnienie: Szy-
mon Noga- Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa w Jagodniku; Szymon 
Misiak- Niepubliczna Szkoła Pod-
stawowa w Ostrowach Baranow-
skich; Joanna Wdowiak- Zespół 
Szkół  w Cmolasie; Kacper Kosio-
rowski- Zespół Szkół  w Cmolasie
 Kategoria wiekowa klasy IV-VI
forma płaska:
I miejsce- Kinga Dudek- Szko-
ła Podstawowa  w Ostrowach Tu-
szowskich

forma przestrzenna:
I miejsce- Anna Cyran- Szko-
ła Podstawowa  w Ostrowach Tu-
szowskich; II miejsce- Bartosz 
Magda- Zespół Szkół w Trzęsówce
III miejsce-Katarzyna Jamróz- 
Szkoła Podstawowa w Porębach 
Dymarskich; wyróżnienie: Anna 
Maziarz- Szkoła Podstawowa w 
Ostrowach Tuszowskich; Zuzanna 
Pastuła- Zespół Szkół w Cmolasie. 
kategoria gimnazjum:
forma płaska
I miejsce- Kinga Serafin-  Zespół 
Szkół  w Cmolasie; II miejsce- 
Wiktoria Gazda, Patrycja Mierze-
jewska, Karolina Dańko- Zespół 
Szkół w Trzęsówce.
forma przestrzenna: 
I miejsce- Justyna Magda- Zespół 
Szkół  w Cmolasie.
Swoje wyróżnienia i nagrody przy-
znało również Stowarzyszenie 
„Ostrowy”. Wyróżnione prace na-
leżały do: Wiktorii Kaczmarskiej z 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich, Paw-
ła Fryca ze Szkoły Podstawowej w 
Ostrowach Tuszowskich, Klaudii 
Rzeszutek ze Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Tuszowskich, Pau-
liny Rzeszutek ze Szkoły Podsta-
wowej w Ostrowach Tuszowskich, 
Oliwiera Stobierskiego z Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Ja-
godniku, Julii Kobylskiej z Zespo-
łu Szkół w Cmolasie, Jakuba Bo-
rowca z Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej w Jagodniku.
W. Dudek



20

Kwartalnik nr 4 / 2015

CMOLAS

CMOLAS

Święto pluszowego misia w Bibliotece Publicznej w Cmolasie
  W dniu 26 listopada 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Cmolasie jak co roku odbyło się spotkanie z okazji Świato-
wego  Dnia Pluszowego Misia połączone z Andrzejkami. 
  Na urodzinową uroczystość przybyli uczniowie klas pierw-
szych z Zespołu Szkół w Cmolasie  z paniami Mariolą Wiśniew-
ską i Justyną Augustyn.
  Dzieci zapoznały się z historią powstania Światowego  Dnia 
Pluszowego Misia, oraz, wręczyły piękne własnoręcznie wyko-
nane kwiaty i życzenia misiom Milusiowi i Teodorkowi. Z uwa-
gą i zainteresowaniem wysłuchały bajeczkę pt.”Szkoła dla plu-
szaków ”. Dalsza część spotkania upłynęła na wesołej zabawie z 
tradycyjnymi wróżbami andrzejkowymi. Spotkanie umilił słod-
ki poczęstunek oraz pamiątkowe zdjęcia. Pierwszaki  po weso-
łej zabawie , radosne i uśmiechnięte pożegnały się z misiami i bi-
blioteką.

Wieczór 
Męskiej 
Piłki
  29 listopada po raz dugi od-
był się w cmolaskiej hali Wieczór 
Męskiej Piłki. Wieczór rozpoczął 
się od turnieju Oldbojów. Naprze-
ciw siebie stanęło 6 drużyn, które 
rozegrały mecze każdy z każdym 
po 12 minut na spotkanie. Bez-
konkurencyjna okazała się druży-
na Oldboys Przybyszówka, która 
wygrała wszystkie mecze, a w skła-
dzie której zagrało kilku Mistrzów 
Polski Oldbojów. Drugie miejsce 
przypadło drużynie z Nowej Dęby 
a trzecie Księżom. Drużyny Old-
boys Cmolas uplasowały się ko-
lejno na piątym i szóstym miej-
scu. Zwycięzcom nagrody i wyróż-
nienia wręczył Wójt Gminy Cmo-
las pan Eugeniusz Galek, który po-

dziękował wszystkim za milą at-
mosferę i sportową rywalizację.
Tradycyjnie już wieczór Męskiej 
Piłki zakończył się meczem wie-
czoru, gdzie swoje święto prze-
żywali zawodnicy Tempa Cmo-
las, którzy zmierzyli się z druży-
ną byłych zawodników Tempa pod 
przewodnictwem byłego trenera 
pana Mirosława Smykli. Aktual-
na drużyna Tempa wygrała 9:5. Po 

meczu okazjonalne statuetki wrę-
czył zawodnikom prezes KS Tem-
po pan Zbigniew Mokrzycki. 
Najlepszy strzelec: 7 bramek – Ma-
rek Haber (Oldboje Przybyszów-
ka)
Zawodnik turnieju:Bartłomiej 
Gawroński (Oldboje Majdan Kró-
lewski)
Bramkarz turnieju:Adam Sudoł  
(Oldboys Cmolas).
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Powiatowy konkurs plastyczny 
„Bezpieczne wakacje”

  W piątek 27 listopada 2015 r. odbyło się uroczy-
ste wręczenie nagród na szczeblu powiatowym w bu-
dynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. Ce-
lem konkursu plastycznego było zwiększenie pozio-
mu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez 
dzieci, młodzież oraz dorosłych. Uczestnicy w wyko-
nanych pracach plastycznych przedstawiali jak bez-
piecznie spędzić wolny czas, jakich zachowań należy 
się wystrzegać oraz pokazywali jakie mogą być konse-
kwencje zachowań nierozważnych. w uroczystej gali 
wręczenia nagród uczestniczyli:  mł. insp. Stanisław 
Babula-Komendant Komendy Powiatowy Policji w 
Kolbuszowej, Wojciech Cebula-Wicestarosta Kolbu-
szowski oraz przedstawiciele władz samorządowych z 
poszczególnych gmin. 
  Wyróżnienie w konkursie otrzymał Witold Cy-
ran uczeń klasy VI. Serdecznie gratulujemy.

OSTROWY BARONOWSKIE PORĘBY DYMARSKIE

Pierwszaki z Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
już po pasowaniu.

  W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ostrowach Baranowskich 
05 października 2015 r. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów kla-
sy pierwszej. Pierwszoklasiści zdali swój pierwszy szkolny egzamin i zo-
stali pasowani na uczniów. Uczniowie klasy I przygotowali program ar-
tystyczny pod kierunkiem wychowawczyni Wiesławy Dudek. Podczas 
uroczystości pierwszaki w galowych strojach, przejęte i pełne zapału, re-
cytowały wiersze, śpiewały piosenki i wspólnie składały przysięgę.
  Na uroczystość przybyli zaproszeni goście Pan Wójt Eugeniusz 
Galek, Pani Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas Pani Hali-
na Rozmus – Kosiorowska, Pan Radny Dariusz Mielczarek, Sołtys wsi 
Ostrowy Baranowskie Pan Jerzy Magda, Rada Rodziców z przewodni-
czącym Panem Grzegorzem Kraczkowskim, rodzice dzieci z klasy pierw-
szej.
  Później nastąpiła najważniejsza chwila – pasowanie na uczniów. 
Pani dyrektor, Danuta Gacek ogromnym ołówkiem pasowała każde 
dziecko na ucznia. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dy-
plomy i upominki, a następnie zrobiono wspólne zdjęcie.
  Po części oficjalnej nastąpił słodki poczęstunek przygotowany przez 
rodziców. Uroczystość przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze. Szko-
ła dziękuje Rodzicom za duże zaangażowanie w przygotowaniu ślubowa-
nia, a zaproszonym gościom za przybycie i wspaniałe prezenty dla dzieci.
Danuta Gacek

Pasowanie na ucznia 
  Pierwszoklasiści ze Szkoły 
Podstawowej w Porębach Dymar-
skich 13 X 2015 r. uroczyście zo-
stali przyjęci w poczet uczniów tu-
tejszej szkoły. W obecności rodzi-
ców, nauczycieli i uczniów wzo-
rowo zdali egzamin z poszczegól-
nych przedmiotów. Następnie zło-
żyli ślubowanie, po którym pani 
dyrektor wielkim ołówkiem ni-
czym rycerza mianowała ich ofi-
cjalnymi uczniami naszej szkoły. 
Na pamiątkę uroczystości pierw-
szoklasiści otrzymali dyplomy pa-
sowania, drobne upominki, pre-
zenty od rodziców oraz legityma-
cje członkowskie – bowiem uczest-
niczą oni w ogólnopolskim pro-
gramie „Mały Mistrz”. Rodzice dla 
swoich pociech przygotowali po-
częstunek. Uroczystość przygoto-
wała p. Marta Tęcza.



22

Kwartalnik nr 4 / 2015

CMOLAS

  11 grudnia Biblioteka Zespołu Szkół w Cmolasie 
powitała w gronie moli książkowych 44 uczniów klas 
pierwszych szkoły podstawowej. Pierwszoklasistów 
do krainy książek pomagały bibliotekarce wprowadzić 
krasnoludki – uczniowie klasy gimnazjalnej. Po ślubo-
waniu i obrzędzie pasowania, najmłodsi czytelnicy wy-
pożyczyli pierwsze książki. Chociaż pierwszaki nie po-
znały jeszcze wszystkich liter z elementarza, mogą czy-
tać książki ze swoimi rodzicami. Wyrobienie nawyku 
czytania i sprawienie, że książka stanie się dla dziecka 
ważna, może się udać tylko dzięki współpracy domu i 
szkoły. Cytując panią Irenę Koźmińską, Prezesa Fun-
dacji „ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom”: „… 
Czytanie dziecku rozbudza jego wyobraźnię, dostarcza 
mu emocji i radości, poszerza wiedzę o świecie, przy-
nosi dobre wzorce zachowań. Dzięki głośnemu czyta-
niu, nauka będzie dla niego łatwiejsza i przyjemniejsza 
(…) Codzienne czytanie to wspólnie spędzony czas, 
stałe wzmacnianie więzi i wzajemnego zaufania, a tak-
że doskonalenie najważniejszej społecznej kompeten-
cji – sprawnego posługiwania się językiem (…) Czy-
tanie jest jak witamina i szczepionka. Dzieci, którym 
czytamy, są mądrzejsze, znacznie bardziej odporne na 
toksyny współczesnej kultury i znacznie lepiej pora-
dzą sobie w życiu. Dlatego czytajmy dzieciom 20 minut 
dziennie. Codziennie!”
Marta Stec

Pasowanie na Czytelnika

OSTROWY TUSZOWSKIE

Zabawa andrzejkowa w 
Ostrowach Tuszowskich

  Jest taka jedna noc w roku, 
kiedy świat realny łączy się ze 
światem magii, czarów, wróżb. Od 
wieków w noc św. Andrzeja młode 
panny zbierały się, aby dowiedzieć 
się, jaka będzie ich przyszłość. Pa-
nowie, ciekawi co ich spotka, zbie-
rali się kilka dni wcześniej – w wi-
gilię św. Katarzyny. Andrzejki są 
wspaniałą okazją do dobrej zaba-
wy, a jednocześnie źródłem sza-
cunku dla tradycji i obrzędów lu-
dowych. Wróżby pobudzają wy-
obraźnię dziecięcą, uczą kreatyw-

ności, pozwalają oderwać się od 
rzeczywistości i przenieść w świat 
marzeń i fantazji.
  I tak oto w Szkole Podsta-
wowej w Ostrowach Tuszowskich 
25.11.2015r. odbyła się długo wy-
czekiwana zabawa andrzejkowa. 
Od godziny 15:30 do 19:00 bawiły 
się klasy IV-VI pod opieką opieku-
nów Samorządu Uczniowskiego. 
Uczniowie mieli okazję potańczyć 
i pobawić się przy rytmach muzy-
ki współczesnej. Główną atrakcją 
wieczoru były wróżby andrzejko-
we przeprowadzone przez uczen-
nice klasy VI Patrycję Blicharz, Ju-
stynę Boroń, Annę Cyran, Kingę 

Kopeć i Patrycję Piłat. Każdy mógł 
poznać swoją przyszłość dzięki 
wróżbom z kubeczków (wyloso-
wane przedmioty symbolizowały 
dalsze życie, np. pierścionek ozna-
cza w przyszłości małżeństwo, mo-
neta bogactwo, różaniec - wskazu-
je, że zostanie się osobą duchowną. 
Można było również poznać imię 
przyszłej sympatii oraz dowiedzieć 
się, co nas czeka w najbliższej przy-
szłości. Ciekawe, czy przepowie-
dziana przyszłość przełoży się na 
rzeczywistość?.... Cały wieczór był 
więc pełen atrakcji oraz przebiegał 
w miłej i ciepłej atmosferze.
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Turnieje 
piłkarskie w Hali 
Widowiskowo- 

Sportowej
  13 grudnia na Hali Widowi-
skowo Sportowej w Cmolasie od-
były się dwa turnieje piłkarskie. W 
pierwszym zorganizowanym dla 
rocznika 2006 zawodnicy walczyli 
o Puchar Dyrektora Ośrodka Wy-
poczynku i Rekreacji w Cmolasie. 
W zmaganiach udział wzięli za-
wodnicy:
- 3 drużyn Akademii Piłkarskiej 
„Piłkarskie nadzieje” Mielec (w 
barwach której od blisko roku tre-
nują dzieci z gminy Cmolas);
- Orlika Nowa Dęba;
- Baszty Rytwiany;
- Kolejarza Stróże;
- Victorii Czermin.
  Ogółem w Turnieju uczestni-
czyło blisko 80 zawodników, któ-
rym wiernie i bardzo emocjonu-
jąco kibicowali trenerzy i rodzice. 
Z kompletem punktów i Pucharem 
za I miejsce wyjechali zawodni-
cy Akademii Piłkarskie nadzieje z 
Mielca. Drugie miejsce przypadło 
drużynie Orlika Nowa Dęba, nato-
miast trzecie miejsce zajęła druży-

na Baszty Rytwiany.
  W tym samym dniu odbył 
się drugi Turniej piłkarski. Druży-
ny z rocznika 2007 i młodsi zagra-
li o Puchar Przewodniczące Rady 
Gminy w Cmolasie Pana Stanisła-
wa Sukiennika. O cenne trofeum 
walczyli:
-  3 drużyn Akademii Piłkarskiej 
„Piłkarskie nadzieje” Mielec (w 
barwach której od blisko roku tre-
nują dzieci z gminy Cmolas);
- Orlika Nowa Dęba;
- Chemika Pustków
- Kolejarza Stróże;
- Teamu Przecław,
- Junaka Słocina.
  Podobnie jak w dopołudnio-
wych zmaganiach na hali było nie-
zwykle emocjonująco. Zawodnicy 
wykazali się niezwykłymi umiejęt-
nościami jak na swój wiek, brawu-
rowo walczyli wzbudzając zachwyt 

i entuzjazm trybun pełnych kibi-
ców. 
Puchary z rąk Przewodniczącego 
Rady Gminy Pana Stanisława Su-
kiennika oraz Wiceprzewodniczą-
cego Rady Gminy Pana Ryszarda 
Warzochy trafiły do drużyn:
- Akademii Piłkarskie Nadzieje z 
Mielca
- Junaka Słocina
- Chemika Pustków.

OSTROWY TUSZOWSKIE

Uczeń to brzmi dumnie!

  Pierwszoklasiści ze Szko-
ły Podstawowej w Ostrowach Tu-
szowskich są pełnoprawnymi 
uczniami. 13 października 2015r. 
odbyło się uroczyste pasowanie 
na ucznia. Był to wyjątkowy dzień. 
Przed licznie przybyłymi rodzi-
cami i nauczycielami, „Pierwsza-
ki” zaprezentowały program arty-
styczny przygotowany pod czuj-

nym okiem wychowawczyni. Po 
części artystycznej nastąpiła część 
oficjalna - uroczyste ślubowanie, 
po którym każdy uczeń był osobi-
ście pasowany na ucznia przez dy-

rektor szkoły Elżbietę Dziedzic. Po 
uroczystości uczniowie otrzyma-
li drobne upominki i udali się na 
słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców.
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XVII Mistrzostwa Gminy Cmolas 
w Pływaniu 
  11 grudnia 2015 r. na pływalni krytej w Cmolasie odbyły się XVII Mistrzostwa Gminy Cmolas w pływa-
niu. Do zawodów zgłosiło się 103 uczniów z wszystkich szkół z terenu Gminy Cmolas. Zwycięzców poszcze-
gólnych kategorii przedstawiamy poniżej.

• 25 m stylem dowolnym dziewcząt klasa I i II 
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas 
•  Aleksandra Szuban SP Cmolas 0,28,94 

•  Alicja Darasz SP Cmolas 0,38,09 

•  Patrycja Ruman SP Ostrowy T. 0,38,44 
• 25 m stylem dowolnym chłopców klasa I i II

L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas 
•  Michał Wójcik SP Cmolas 0,21,85 

•  Jakub Borowic NSP Jagodnik 0,30,37 

•  Piotr Szuban SP Cmolas 0,33,19 
• 25 m stylem dowolnym dziewcząt klasa III i IV

L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas 
•  Oliwia Urban SP Cmolas 0,21,28 

•  Roksana Gul SP Cmolas 0,23,08 

•  Aleksandra Zielińska SP Cmolas 0,25,30 
• 25 m stylem dowolnym chłopców Klasa III i IV

                                        Imię i nazwisko Szkoła Czas 

•  Szczepan Wójcik SP Cmolas 0,16,59 

•  Michał Szostak SP Cmolas 0,16,97 

•  Radosław Flejszar SP Cmolas 0,21,45 
• 50 m stylem dowolnym dziewcząt klasa V VI

                                        Imię i nazwisko Szkoła Czas 

•  Oliwia Urban SP Cmolas 0,46,28 

•  Kamila Piechota SP Cmolas 0,49,53 

•  Gabriela Urbańska SP Cmolas 0,54,47 
• 50 m stylem dowolnym chłopców klasa V i VI

                                        Imię i nazwisko Szkoła Czas 

•  Szczepan Wójcik SP Cmolas 0,38,59 

•  Wiktor Starzec SP Cmolas 0,38,63 

•  Jakub  Pietrusiak SP Ostrowy T. 0,43,16 
• 50 m stylem dowolnym dziewcząt klas gimnazjalnych

                                        Imię i nazwisko Szkoła Czas 

•  Magdalena Świst Gim. Cmolas 0,38,21 

•  Regina Gul Gim. Cmolas 0,39,03 

•  Zuzanna Karkut Gim. Cmolas 0,40,25 
• 50 m stylem dowolnym chłopców klas gimnazjalnych

                                        Imię i nazwisko Szkoła Czas 

•  Kacper Wilk Gim. Cmolas 0,29,47 

•  Adrian Gul Gim. Cmolas 0,34,69 

•  Jakub Mokrzycki Gim. Cmolas 0,36,28 
• 50 m stylem grzbietowym dziewcząt klasa V i VI

                                        Imię i nazwisko Szkoła Czas 

•  Roksana Gul SP Cmolas 0,52,16 

•  Kamila Piechota SP Cmolas 0,55,15 

• 25 m stylem dowolnym dziewcząt klasa I i II 
L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas 
•  Aleksandra Szuban SP Cmolas 0,28,94 

•  Alicja Darasz SP Cmolas 0,38,09 

•  Patrycja Ruman SP Ostrowy T. 0,38,44 
• 25 m stylem dowolnym chłopców klasa I i II

L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas 
•  Michał Wójcik SP Cmolas 0,21,85 

•  Jakub Borowic NSP Jagodnik 0,30,37 

•  Piotr Szuban SP Cmolas 0,33,19 
• 25 m stylem dowolnym dziewcząt klasa III i IV

L.p. Imię i nazwisko Szkoła Czas 
•  Oliwia Urban SP Cmolas 0,21,28 

•  Roksana Gul SP Cmolas 0,23,08 

•  Aleksandra Zielińska SP Cmolas 0,25,30 
• 25 m stylem dowolnym chłopców Klasa III i IV

                                        Imię i nazwisko Szkoła Czas 

•  Szczepan Wójcik SP Cmolas 0,16,59 

•  Michał Szostak SP Cmolas 0,16,97 

•  Radosław Flejszar SP Cmolas 0,21,45 
• 50 m stylem dowolnym dziewcząt klasa V VI

                                        Imię i nazwisko Szkoła Czas 

•  Oliwia Urban SP Cmolas 0,46,28 

•  Kamila Piechota SP Cmolas 0,49,53 

•  Gabriela Urbańska SP Cmolas 0,54,47 
• 50 m stylem dowolnym chłopców klasa V i VI

                                        Imię i nazwisko Szkoła Czas 

•  Szczepan Wójcik SP Cmolas 0,38,59 

•  Wiktor Starzec SP Cmolas 0,38,63 

•  Jakub  Pietrusiak SP Ostrowy T. 0,43,16 
• 50 m stylem dowolnym dziewcząt klas gimnazjalnych

                                        Imię i nazwisko Szkoła Czas 

•  Magdalena Świst Gim. Cmolas 0,38,21 

•  Regina Gul Gim. Cmolas 0,39,03 

•  Zuzanna Karkut Gim. Cmolas 0,40,25 
• 50 m stylem dowolnym chłopców klas gimnazjalnych

                                        Imię i nazwisko Szkoła Czas 

•  Kacper Wilk Gim. Cmolas 0,29,47 

•  Adrian Gul Gim. Cmolas 0,34,69 

•  Jakub Mokrzycki Gim. Cmolas 0,36,28 
• 50 m stylem grzbietowym dziewcząt klasa V i VI

                                        Imię i nazwisko Szkoła Czas 

•  Roksana Gul SP Cmolas 0,52,16 

•  Kamila Piechota SP Cmolas 0,55,15 

•  Patrycja Karkut SP Hadykówka 0,56,10 

• 50 m stylem grzbietowym chłopców klasa V i VI
                                        Imię i nazwisko Szkoła Czas 

•  Michał Lubera SP Cmolas 0,45,41 

•  Mateusz Nowicki SP Ostrowy T. 0,51,31 

•  Dawid Jachyra SP Trzęsówka 1,04,31 
• 50 m stylem grzbietowym dziewcząt klas gimnazjalnych

                                        Imię i nazwisko Szkoła Czas 

•  Regina Gul Gim. Cmolas 0,42,75 

•  Klaudia Zielińska Gim. Cmolas 0,53,03 

•  Anna Chmielowiec Gim. Cmolas 0,53,34 
• 50 m stylem grzbietowym chłopców klas gimnazjalnych

                                        Imię i nazwisko Szkoła Czas 

•  Adrian Gul Gim. Cmolas 0,43,84 

•  Konrad Jaskot Gim. Cmolas 0,45,72 

•  Kacper Babiarz Gim. Trzęsówka 0,46,50 
Sztafeta 6 x 25 m stylem dowolnym szkół podstawowych

L.p. Klub 
•  SP Cmolas 
•  SP Ostrowy T. 
•  SP Hadykówka 

Sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym szkół gimnazjalnych 
L.p. Klub 
•  Gim. Cmolas 
•  Gim. Trzęsówka 

 

 „Nam Henryk 
Sienkiewicz patronuje”

  4 grudnia 2015 r. w Zespo-
le Szkół Nr 1 w Nienadówce odby-
ło się uroczyste podsumowanie X 
edycji wojewódzkiego konkursu 
„Nam Henryk Sienkiewicz patro-
nuje”. Jego celem było propagowa-

nie twórczości polskiego noblisty 
i zachęcanie uczniów do inwencji 
twórczej. 
  Uczennica  Zespołu Szkół w 
Cmolasie Anita Róg została lau-
reatką  konkursu  w kategorii lite-
rackiej. Napisała rozprawkę na te-
mat: „Udowodnij, że Henryk Sien-
kiewicz zasłużył na Nagrodę No-
bla”. W konkursie wzięło udział 
32 szkoły. Nadesłano 232 prace w 

tym: 95 plastycznych, 118 literac-
kich i 19 multimedialnych. Jury 
oceniło prace w dwóch katego-
riach wiekowych (szkoła podsta-
wowa i gimnazjum). Nagrodzono i 
wyróżniono łącznie 100 prac.
W konkursie wyróżnienie zdo-
był także Bartłomiej Gawroński ze 
Szkoły Podstawowej w Porębach 
Dymarskich. 
Gratulujemy!



25

Kwartalnik nr 4 / 2015

CMOLAS

CMOLAS

CMOLAS

ANIOŁY – MUŚNIĘCIE 
SKRZYDEŁ 2015

  Pod takim hasłem została 
ogłoszona przez Wałbrzyski Ośro-
dek Kultury XIV Edycja Ogólno-
polskiego Konkursu Plastyczne-
go adresowanego do dzieci, mło-
dzieży i dorosłych.  Głównym jego 
celem, było wykonanie pracy pla-
stycznej, związanej z tematem 
przewodnim konkursu ANIOŁA-
MI – w szerokim rozumieniu, do-
tyczącym zarówno wiedzy, jak i 
wyobrażenia, przeczucia „anioła” 
jako zjawiska, niedającego się do 
końca wyobrazić w ludzkim rozu-
mowaniu. Do  czerpania inspira-
cji z rozmyślań nad przemijaniem 

i ulotnością życia, nad cudem na-
rodzin w związku z nadchodzący-
mi Świętami Bożego Narodzenia. 
W konkursie tym cmolaskie gim-
nazjum, a tym samym naszą Gmi-
nę Cmolas  reprezentują trzy 
uczennice: Sylwia Maziarz  pra-

ca pt.”Anielskie kolędowanie”, Ani-
ta Róg praca pt.”Pod skrzydłami 
Anioła rodzi się nadzieja...” i Karo-
lina Staszałek praca pt.”Bez miło-
ści bylibyśmy niczym...”.
Opiekun - Renata Krakowska

Nasze osiągnięcia 
i sukcesy

  Uczniowie klas młodszych 
Zespołu Szkół w Cmolasie ak-
tywnie uczestniczą w życiu swojej 
szkoły, a także rozwijają różne ta-
lenty. Z wielkim zaangażowaniem 
włączają się  w rozmaite konkur-
sy, które dają im możliwość osią-
gania sukcesów. Swoją wiedzę i 
umiejętności prezentowali zarów-
no na scenach gminnych, jak rów-

nież powiatowych, a nawet woje-
wódzkich.
  III miejsce w Powiatowym 
Konkursie „Życie i twórczość Ma-
rii Konopnickiej” zajęła uczennica 
kl. III Daria Misiak pięknie recy-
tując wiersz pt. „Czytanie”. W tym 
samym konkursie, ale w kategorii 
plastycznej, Karolina Stec z kl. II b 
zdobyła również III miejsce.
  Swoje umiejętności recytator-
skie zaprezentowała także uczenni-
ca kl. III Aleksandra Czachor, tym 
razem  w Gminnym Konkursie Re-
cytatorskim „Kto z kim przestaje 
– wiersze Jana Brzechwy”. Zdoby-
ła wysoką trzecią lokatę, a uczen-

nice: Inga Tworz (kl. III), Aleksan-
dra Szuban (kl. II b) i Aleksandra 
Marut (kl. II a) wyróżnienie.
Wiedzą ekologiczną wykazały się 
uczennice kl. III Daria Misiak i 
Aleksandra Czachor, które w Wo-
jewódzkim Konkursie „ABC Eko-
logii” zdobyły wyróżnienie.
  Wszyscy cieszymy się z tych 
osiągnięć i sukcesów, które są owo-
cem wspólnej pracy i służą rozwi-
janiu dziecięcych talentów. Spra-
wia nam to ogromną radość i mo-
tywuje do dalszych działań i pracy 
nad sobą.
B. Płaza

Dzień Edukacji Narodowej

  Jak każdego roku w Szko-
le Podstawowej w Ostrowach Tu-
szowskich odbyła się uroczy-
stość upamiętniająca święto Edu-
kacji Narodowej, czyli Dzień Na-
uczyciela. W tym roku akademię 
przygotował Samorząd Uczniow-

ski wraz z uczniami klas II - VI. 
Tego dnia uczniowie mieli okazję 
podziękować nauczycielom i pra-
cownikom szkoły za ciężką pracę i 
trud włożony w edukację oraz wy-
chowanie. 
  Uczniowie przedstawili in-
scenizację, w której zobrazowali, 
jak trudno być nauczycielem. Ak-
torzy zaznaczyli również, że każdy 
sukces ucznia jest doceniany przez 
pedagogów. Po części artystycznej 

przedstawiciele Rady Rodziców 
złożyli serdeczne życzenia wszyst-
kim nauczycielom i pracownikom 
szkoły.
  Podczas oficjalnej części aka-
demii dyrektor szkoły pani Elżbie-
ta Dziedzic wręczyła nauczycielom 
Nagrody Dyrektora.
Na zakończenie uroczystości 
uczniowie wręczyli przygotowane 
wcześniej słodkie upominki.
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Mali Mistrzowie
  Każdy ma szanse zostać 
MAŁYM MISTRZEM, wystarczy 
tylko trochę chęci i systematycz-
ności w wykonywaniu ćwiczeń.
Ruch to zdrowie, dlatego ucznio-
wie klasy I Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Ostrowach Bara-
nowskich biorą udział w progra-
mie „Mały Mistrz”. Lekcje wycho-
wania fizycznego stały się bardziej 
atrakcyjne dla uczniów z uwagi 
na możliwość wykorzystywania 
w trakcie zajęć sprzętu sportowe-
go otrzymanego w ramach reali-
zacji programu „Mały Mistrz”.
  Dzięki nauczycielowi wspo-
magającemu uczniowie uzyskują 
większą pomoc w realizacji ćwi-
czeń i są skuteczniej kontrolo-
wani pod względem poprawno-
ści i dokładności wykonywanych 

ćwiczeń. Uczniowie klasy I bardzo 
chętnie biorą udział w zajęciach, 
rozwijając przy tym swoją spraw-
ność oraz kondycję.
  Taki sposób prowadzenia za-
jęć na pewno wpływa na wzrost 
zainteresowania aktywnymi for-
mami spędzania wolnego czasu. A 
w konsekwencji przyczyni się do 
częściowej rezygnacji z biernego 
odpoczynku.
  W miesiącu październiku 
2015 r. uczniowie kl. I przeszli te-
sty diagnozujące sprawność fizycz-
ną: pomiar wysokości i masy ciała 

oraz próby: wytrzymałości, szyb-
kości i siły. Pod czujnym okiem 
nauczyciela edukacji wczesnosz-
kolnej i nauczyciela wychowa-
nia fizycznego ukończyli diagnozę 
sprawności fizycznej, która obej-
mowała: zwis na drążku, bieg wa-
hadłowy 10x5 m oraz marszobieg 
na dystansie 600 m. Wszystkie za-
dania ruchowe dzieci wykonywały 
z dużym zaangażowaniem i cieka-
wością. Dumni i zadowoleni z sie-
bie z niecierpliwością oczekują na 
kolejne wyzwania sprawnościowe.
Danuta Gacek

OSTROWY TUSZOWSKIE

Gdy wolności nadszedł czas...

  Dnia 9 listopada 2015r, w Szkole Podstawowej w 
Ostrowach Tuszowskich odbyła się akademia z okazji 
Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęto wspól-
nym odśpiewaniem hymnu państwowego i wniesie-
niem sztandaru szkoły oraz część artystyczna w wyko-
naniu uczniów klasy V i dziewcząt z klasy VI pod prze-
wodnictwem Anny Kasak i Doroty Kopeć. Następnie 
piosenkę „Niepodległość” zaśpiewała Natalia Nowicka. 
Apel był przedstawiony w bardzo ciekawej formie - pan-
tomima, wiersze i pieśni patriotyczne, które chętnie śpie-
wali wszyscy uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście 
Uczestnicy tego przedstawienia przybliżyli młodszym 
kolegom historię naszego kraju - czasy, gdy Polska stra-
ciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z map świata i 
odzyskała ją w 1918r. Akademia zakończyła się odśpie-
waniem przez Annę Cyran piosenki „ Taki kraj”, w cza-
sie której mogliśmy obejrzeć prezentacje pt. „Moja Oj-
czyzna”. Na koniec akademii uczniowie rozdawali białe 
i czerwone róże zaproszonym gościom i nauczycielom. 
Występujących nagrodzono gromkimi brawami. 

Wybory Parlamentarne 2015r. w Gminie Cmolas

Wybory parlamentarne odbyły się 25 października 2015 
roku. W wyborach Polacy zdecydowali, kto przez najbliż-
sze cztery lata będzie zasiadał w ławach Sejmu i Senatu. W 
wyborach parlamentarnych wybieraliśmy 460 posłów i 100 
senatorów. Wybory do Sejmu odbywają się w systemie pro-
porcjonalnym. Oznacza to, że głos w wyborach parlamen-
tarnych przypada zarówno liście partyjnej, jak i potem kon-
kretnemu kandydatowi. Jednomandatowe okręgi wyborcze 
obowiązywały w wyborach do Senatu.
W Gminie Cmolas liczba uprawnionych do głosowania wy-
niosła 6357 osób. Frekwencja wyniosła 49.96%. W 9 okrę-
gach wyborczych liczba głosów ważnych   3042. Liczba gło-
sów nieważnych to 134.
Wyniki głosowania na terenie Gminy Cmolas przedstawiały się na-
stępująco: KW Prawo i Sprawiedliwość – 69.26%, KWW „Kukiz’15”  
9.73%, KW Platforma Obywatelska RP   5.39%, KW Polskie Stronnic-
two Ludowe   5.00%, KW KORWiN  4,73%, KW Nowoczesna Ryszar-
da Petru   1.87%, KW Partia Razem  1.64%, KKW Zjednoczona Lewica 
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni   1.58%, KWW Zbigniewa Stonogi   0.43%, 
KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”  0.23%, KW Kongres Nowej 
Prawicy   0.13%

CMOLAS
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Spotkanie z Mikołajem
  Tradycyjnie w Szkole Podstawowej w Ostro-
wach Tuszowskich 4 XII 2015r. odbyły się Miko-
łajki. Mikołaj wraz z pomocnikami obdarowywał 
uczniów prezentami. Uczniowie musieli wykazać 
się wiedzą na temat zimy, zbliżających się świąt i 
biografii Świętego Mikołaja. Na korytarzach poja-
wiły się świąteczne dekoracje. Bardzo miło został 
przyjęty przez wszystkich. Miło jest otrzymywać 
prezenty, a jeszcze milej jest móc obdarowywać in-
nych, dlatego pamiętajmy o wszystkich, którzy ta-
kiej pomocy potrzebują.

Wielki start 
„MAŁYCH 

MISTRZÓW” 
w Zespole 

Szkół 
w  Cmolasie

 
  Uczniowie klasy 1A i klasy 
1B Zespołu Szkół Szkoły Podsta-
wowej im. prof. Jana Czekanow-
skiego w Cmolasie z wielkim zapa-
łem i zaangażowaniem wystarto-
wali z realizacją programu „MAŁY 
MISTRZ”. Jego główną ideą jest 
propagowanie aktywnej postawy 
uczniów klas młodszych. Ucznio-

wie w trzyletnim cyklu eduka-
cyjnym będą zdobywali spraw-
ności z zakresu sześciu bloków 
sportowych: Turysta – Rowerzy-
sta, Gimnastyk – Tancerz, Sanecz-
karz – Narciarz – Łyżwiarz, Pił-
karz, Lekkoatleta, Pływak – Wod-
niak. Za każdą opanowaną spraw-
ność otrzymają odznaki, które 
wkleją do specjalnych legitymacji.                    
Każdy uczeń, który zdobędzie 
komplet sprawności, otrzyma tytuł 
„MAŁEGO MISTRZA”. 
  Pierwszoklasiści z Zespo-
łu Szkół w Cmolasie zdobyli już 
pierwszą sprawność – TURYSTA. 
Uroczyste wręczenie legitymacji z 
piękną odznaką TURYSTY spra-
wiło im ogromną radość. I chociaż 
podejmowane ćwiczenia od pierw-
szych dni nauki w szkole wymaga-
ły od nich wiele wysiłku, dalej wy-
trwale dążą do realizacji celu, ja-
kim jest między innymi troska o 

zdrowie, sprawność fizyczną i pra-
widłowy rozwój każdego dziecka. 
  Poszczególne sprawności 
dzieci będą zdobywały przez trzy 
kolejne lata edukacji wczesnosz-
kolnej pod czujnym okiem swo-
ich wychowawczyń: pani Marioli 
Wiśniewskiej i pani Justyny Augu-
styn, które zgodnie z założeniami 
programu organizują dla swoich 
wychowanków ciekawe formy ak-
tywności fizycznej z wykorzysta-
niem sprzętu sportowego dostar-
czonego do szkoły specjalnie dla 
kandydatów na „MAŁYCH MI-
STRZÓW”.
  Pierwszoklasistom życzy-
my dalszego zapału w zdobywaniu 
sprawności sportowych, osiąganiu 
jak najwyższych wyników, a także 
dotarcia do mety z jakże ważnym 
tytułem„MAŁY MISTRZ”.
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