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  Tegoroczne Dni Cmolasu przy-
padły na 24 i 25 czerwca 2017r.
  W pierwszym dniu obcho-
dów dominował sport. Na terenie 
Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji 
w Cmolasie przez cały dzień mi-
łośnicy pływania mogli skorzystać 
z pływalni krytej za jeden grosz. 
Na korcie tenisowym został roze-
grany II Turniej Tenisa Ziemne-
go o Puchara Wójta Gminy Cmo-
las. Na podium stanęli, zdobywa-
jąc pierwsze miejsce Wojciech Pie-
karczyk, drugie Michał Piekarczyk, 
a trzecie Krzysztof Urban. Po połu-
dniu w tym dniu na stadionie spor-
towym „Tempo Cmolas” odbył się 
mecz piłki nożnej pomiędzy druży-
nami Księża Diecezji Rzeszowskiej 
a Oldboyami Cmolas o Puchar Pro-
boszcza Parafii Cmolas. Mecz wy-
nikiem 5:3 wygrała drużyna  Old-
boys Cmolas. Sportowa atmosfera 
spotkania miło zakończyła pierw-
szy dzień obchodów Dni Cmolasu.  
  W niedzielę 25 czerwca, uro-
czyste obchody „Dni Cmolasu” od-
bywały się na stadionie sportowym 
w Cmolasie. Impreza rozpoczęła się 
od sporej porcji atrakcji dla dzieci. 
Na wszystkie dzieci czekały pełne 
humoru zabawy, tańce i konkursy 
oraz nagrody dla tych, które aktyw-
nie uczestniczyły w zabawie. Zam-
ki, zjeżdżalnie i trampolina przy-
ciągały energiczne dzieciaki, które 
później mogły się schłodzić w kur-
tynie wodnej przygotowanej przez 
OSP w Cmolasie. Następnie przy-
szedł czas na pokazy militarne Jed-
nostki Strzeleckiej  2043 Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Pił-
sudskiego z Nowej Dęby. Podczas 
pokazów, uczestnicy strzelali z bro-
ni długiej i krótkiej oraz podziwia-
li pokazy dynamiczne, jako jeden z 
elementów szkolenia podstawowe-
go strzelców. Prezentacje wokalne  
i taneczne zgromadziły przed sceną 
licznych uczestników imprezy. Na 
scenie zaprezentowali się finaliści 

CMOLAS Za nami Dni Cmolasu
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Powiatowego Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej – Cmo-
las 2017r.: Natalia Marut, Aleksan-
dra Szuban, Natalia Bandura, Oli-
wia Urban, Monika Partyka, Joan-
na Myszka, Julia Cyran, Oliwia No-
wicka, Agata Serafin. Popisy wokal-
ne, przeplatane były pokazami ta-
necznymi zespołów tańca współ-
czesnego „Motyw Mini”,„Motyw 
I” i „Motyw II” działających w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury 
w Cmolasie, Zespołu tanecznego 
„Szczęśliwa trzynastka” z Zespo-
łu Szkół w Cmolasie oraz Zespo-
łu tanecznego „Salsa Solo” ze Szko-
ły Tańca ArtDance w Nowej Dębie. 
Z czasem publiczność dopisywała 
coraz bardziej, a przed nią wystą-
pił zespół disco polo - LILI. Zespół 
tworzy trójka młodych, energicz-
nych ludzi, kochających muzykę - 
Basia, Michał i Marcin. Finaliści III 
edycji Disco Star i uczestnicy wielu 
programów rozrywkowych między 
innymi Must Be The Music. Znani 
z utworu „Bujam się”. Po występie 
Zespołu LILI na scenie pojawił się 
jeszcze bardziej znany publiczności 
MeGustar. Trzej młodzi mężczyź-
ni wykonali i zaśpiewali przy wtó-
rze wspaniałej publiczności naj-
większe swoje hity m.in. „Po pro-
stu kochaj”, „Chcę Ciebie”, „Poca-
łuj mnie”, „Malowane serca” czy ty-
tułowy „Elo Melo”. Miłośnicy tań-
ca i dobrej zabawy bawili się jeszcze 
do późna przy dźwiękach zespołu 
„MEDIUM”. Całość uświetnił po-
kaz fajerwerków, podczas którego 
nad bezpieczeństwem uczestników 
czuwała Ochotnicza Straż Pożarna 
z Cmolasu.
  Organizatorami tegorocznych 
„Dni Cmolasu” był Urząd Gmi-
ny Cmolas, Samorządowy Ośro-
dek Kultury w Cmolasie, Ośrodek 
Wypoczynku i Rekreacji w Cmo-
lasie oraz Zespół Szkół w Cmola-
sie. Patronat Medialny nad imprezą 
objęło: Twoje Radio Cmolas, Kor-
so Kolbuszowskie i Super Nowości.

              SOK Cmolas
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  W dniach 22-23 kwietnia 
2017 roku, w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Sędziszowie 
Małopolskim odbył się XXIX Wo-
jewódzki Konkurs „Ludowe obrzę-
dy i zwyczaje”. Jego głównym ce-
lem jest ochrona i popularyzacja 
tradycyjnego folkloru, a w szcze-
gólności autentycznych obrzędów 
i zwyczajów. Podczas tegorocznej 
edycji konkursu wzięło udział 17 
zespołów z województwa podkar-
packiego. Na scenie zaprezento-
wali  inscenizacje dawnych trady-
cji ludowych, dziś zapomnianych 
lub mało znanych. W tym roku na 
konkursie Gminę Cmolas repre-
zentowały dwa zespoły: Zespół Lu-
dowy „Cmolasianie” działający w 
Samorządowym Ośrodku Kultury 
w Cmolasie oraz Zespół „Bojcory”,  
działający w Zespole Szkół w Trzę-
sówce. Pierwszy z nich zaprezento-
wał widowisko obrzędowe pt. ”Że-
niacka” przedstawiające  zwycza-
je, jakie towarzyszyły w domach, w 
rodzinach, w których córki – pan-
ny zamierzały poznać swojego 
przeszłego męża. Zespół „Bojcory” 
wystąpił z widowiskiem  pt. „Dzie-
ci, gusła i prababki”. Autorem sce-
nariusza oraz kierownikiem „Boj-
corów” jest Pani Stanisława Mag-
da, zaś Zespołu „Cmolasianie Pani 
Maria Rzeszutek. Komisja ocenia-
jącą prezentacje, brała pod uwagę 
autentyczność obrzędów i zwycza-

CMOLAS-
SĘDZISZÓW MŁP.

jów, gwarę, muzykę, pieśni, taniec, 
stroje oraz rekwizyty. Jury doceni-
ło oba Zespoły przyznając im wy-
różnienia oraz nagrody finansowe. 
Wyróżnionym życzymy dalszych 

sukcesów.

SOK Cmolas
fot. Monika Zając-Czerkies-

WDK Rzeszów

Bojcory z Trzęsówki i Cmolasianie 
z Cmolasu wrócili z wyróżnieniami 

z Konkursu p.n. Ludowe obrzędy i zwyczaje

  21 maja 2017r. w Dynowie w 
ramach eliminacji do Ogólnopol-
skiego Festiwalu Kapel i Śpiewa-
ków Ludowych w Kazimierzu nad 
Wisłą odbył się XXVII Przegląd 
Kapel, Śpiewaków i Instrumen-
talistów Ludowych „Pogórzańska 
Nuta”. Na scenie Ośrodka Tury-
stycznego „Błękitny San” w Dyno-

CMOLAS - DYNÓW XXVII Przegląd Kapel, Śpiewaków  
i Instrumentalistów Ludowych

 „Pogórzańska Nuta”
wie wśród wielu uczestników za-
prezentował się również Zespo-
łu Cmolasianie, który w katego-
rii zespoły śpiewacze wykonał dwa 
utwory: „Jak żem chodził do dziew-
czyny” oraz „Ty moja dziewczyno”.
Zespołowi „Cmolasianie” serdecz-

nie dziękujemy za pielęgnowa-
nie tradycji ludowej pieśni i mu-
zyki z uwzględnieniem auten-
tycznego repertuaru, a także kul-
tywowanie dawnych zwyczajów 
i obrzędów, jakie niegdyś towa-
rzyszyły mieszkańcom Cmolasu.
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KOLBUSZOWA - CMOLAS

  „Anioły czy Upiory”, „Bagaż 
uzależnień”, „Wózek”, „Na własnej 
skórze” to tytuły spektakli zapre-
zentowanych podczas III Powiato-
wego Przeglądu Małych Form Te-
atralnych „Porozmawiajmy o uza-
leżnieniach”. Organizatorami Prze-
glądu byli: Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Kolbuszo-
wej oraz Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna w Kolbuszowej 
przy współpracy z Komendą Po-
wiatową Policji w Kolbuszowej  
i Samorządowym Ośrodkiem Kul-
tury w Cmolasie. Patronat medial-
ny nad imprezą objęło Twoje Ra-
dio Cmolas.
  Celem Przeglądu było popu-
laryzowanie twórczej aktywiza-
cji i edukacji młodzieży w zakresie 
profilaktyki uzależnień. Autorskie 
i nie tylko występy młodych ak-
torów są ważnym przekazem edu-
kacyjnym, który zyskuje na auten-
tyczności poprzez duży ładunek 
emocjonalny zarówno w treściach 
jak i scenicznej ekspresji. Taka for-
ma pracy pozwala przekazywać 
odbiorcom o problemach mło-
dzieży, sposobie widzenia świata  
i rozwiązywaniu problemów zdro-
wotnych w języku bliskim grupie 
rówieśniczej. Jest również jedną ze 
skutecznych metod aktywizowa-
nia środowisk szkolnych, do dzia-

łań na rzecz zdrowia i daje możli-
wość wzmocnienia działań wycho-
wawczych i zapobiegawczych.
  Na scenie Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Cmolasie za-
prezentowały się 4 zespoły mło-
dzieżowe ze szkół gimnazjalnych 
naszego powiatu: Zespół Szkół w 
Kupnie, Zespół Szkół Nr 2 w Kol-
buszowej, Zespół Szkół w Wilczej 
Woli oraz Gminne Gimnazjum  

w Raniżowie. Jury miało trudne 
zadanie w wyłonieniu zwycięzców 
ponieważ poziom spektakli był 
bardzo wyrównany. Zwyciężył Ze-
spół z Gimnazjum w Kupnie, któ-
ry przygotowywał się pod opieką  
Pani Bożeny Salach i Księdza Mar-
cina Dunaj. Zwycięski Zespół re-
prezentował nasz Powiat 7 czerw-
ca 2017r. na VIII Wojewódzkim 
Przeglądzie Małych Form Teatral-

III Powiatowy Przegląd 
Małych Form Teatralnych 

„Porozmawiajmy o uzależnieniach”
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nych w Rzeszowie, odnosząc duży 
sukces zdobywając drugie miejsce 
w Przeglądzie, nad którym Patro-
nat objął Podkarpacki Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
oraz Wojewoda Podkarpacki.
  Przegląd co roku cieszy się du-
żym zainteresowaniem i zaanga-
żowaniem młodzieży oraz opie-

kunów – koordynatorów działań 
w placówkach szkolnych z całe-
go województwa. W roku bieżą-
cym swoją twórczość teatralną za-
prezentowało 11 zespołów. Mło-
dzi aktorzy, scenarzyści przedsta-
wili swój punkt widzenia tema-
tyki uzależnień swoim rówieśni-
kom, rodzicom, opiekunom, pe-

dagogom. Największą radością 
jest fakt, iż wiele przedstawień ma 
swoją dalszą historię poza Przeglą-
dem, funkcjonują jako „narzędzie” 
działań profilaktycznych adreso-
wanych do społeczności we wła-
snej szkole czy też w środowisku 
lokalnym. Serdecznie gratulujemy 
odniesionego sukcesu.

Moja miejscowość 
i region są piękne

  Dnia 6 kwietnia 2017 roku  
w Zespole Szkół nr 2 w Nienadów-
ce odbyło się uroczyste podsumo-
wanie XIV edycji wojewódzkie-
go konkursu „Moja miejscowość 
i region są piękne”, którego celem 
było zaangażowania uczniów i ich 
środowisk do aktywnego poznania 
swojej małej ojczyzny oraz odkry-
cia jej piękna, walorów historycz-
nych, kulturowych i obyczajowych.
  Na konkurs wpłynęło 341 
prac w różnych kategoriach – 341,  
a jury uwzględniało: zawartość 
merytoryczną pracy, formę wyko-
nania, estetykę i staranność, bo-
gactwo wykorzystanych źródeł, 
wkład własny oraz oryginalność. 
Praca Nikodema Kosiorowskiego 
z ZS w Cmolasie została uhonoro-
wana trzecim miejscem. Dotyczy-
ła gwary lasowiackiej oraz rodziny 
biorącego udział w konkursie, jako 
przykładu kultywowania tradycji 

przodków. Orga-
nizatorzy zadba-
li o piękną opra-
wę artystyczną 
imprezy, na któ-
rą przybyło wie-
le zacnych gości. 
Każdy nagrodzo-
ny lub wyróżniony 
uczestnik konkur-
su otrzymał pa-
miątkowy dyplom 
oraz upominki. 

 źródło: ZS Cmolas

CMOLASVI Podkarpacki 
Konkurs 

Pięknego Czytania
  Miło nam poinformować, że 
27 kwietnia br. w sali kolumno-
wej Podkarpackiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Rzeszowie odby-
ła się uroczysta gala wręczenia na-
gród laureatom VI Podkarpac-
kiego Konkursu Pięknego Czyta-
nia, zorganizowanego przez Pe-
dagogiczną Bibliotekę Wojewódz-
ką w Rzeszowie, Polskie Radio  
Rzeszów oraz Stowarzyszenie na 
Rzecz Promocji i Rozwoju Peda-
gogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Rzeszowie. Katarzyna Ruman 
z klasy IV b reprezentowała ZS  
w Cmolasie na tej imprezie. Zdo-
była III miejsce i tytuł laureata, 
tym samym udowodniła, że nie 
wszyscy młodzi ludzie żyją w wir-
tualnym świecie. Autorka podsu-
mowała swój udział w konkursie 
słowami: Uważam, że każdy powi-
nien chętnie czytać, ponieważ książ-
ka pomaga nam rozwijać się, wzbo-
gaca słownictwo, wyobraźnię i po-
szerza świadomość. Ułatwia zrozu-
mienie samego siebie i innych. Dzię-
ki mojemu dodatkowemu zaanga-
żowaniu nabrałam większej ochoty 
na poznawanie świata dzięki książ-
kom, bo one uczą mnie optymizmu 
i szacunku do drugiego człowieka. 
Laureatka otrzymała piękny dy-
plom, nagrody rzeczowe i talon na 
zakup książek w Empiku.

Halina Guściora ZS Cmolas

Finał VIII 
Ogólnopolskiego 

Konkursu 
Literackiego 

,,Moje spotkanie 
z przyrodą”

  Dnia 9 maja b.r. odbyła się 
uroczystość wręczenia nagród dla 
uczestników VIII Ogólnopolskie-
go Konkursu Literackiego ,,Moje 
spotkanie z przyrodą”, organizo-
wanego w Szkole Podstawowej  
nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ja-
śle. Uczennica ZS w Cmolasie: Da-
ria Misiak znalazła się w zaszczyt-
nym gronie 9 nagrodzonych mło-
dych literatów z klas czwartych, 
którzy otrzymali książkę przyrod-
niczą i dyplom potwierdzający 
uzyskanie tytułu laureata. 

źródło: ZS Cmolas
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CMOLAS
„Nie wystarczy pokochać, 

trzeba jeszcze umieć wziąć 
tę miłość w ręce i przenieść ją 

przez całe życie”.

  „Złote Gody” - to niezwykłe 
wydarzenie nie tylko dla Jubila-
tów, ale również dla ich rodzin 
oraz przyjaciół. To 50 lat nieprze-
rwanego, harmonijnego pożycia 
małżeńskiego. Prawdziwe zgodne 
i dobre małżeństwo to takie, któ-
re przetrwa wszystkie życiowe za-
wieruchy, by po latach zyskać wza-
jemne zrozumienie, tolerancję  
i szacunek. Jedenaście par małżeń-
skich z terenu gminy Cmolas świę-
towało w czwartek 25 maja Zło-
te Gody. Z tej okazji w Samorzą-
dowym Ośrodku Kultury w Cmo-
lasie odbyło się uroczyste spo-
tkanie z dostojnymi Jubilatami.  
W tym doniosłym dniu Jubila-
tom towarzyszyła rodzina oraz 
zaproszeni goście, Wójt Gmi-
ny Cmolas Pan Eugeniusz Ga-
lek, który przywitał wszystkich 
zgromadzonych, Sekretarz Gmi-
ny Cmolas Pan Marian Posłusz-
ny, Z-ca Kierownika Urzędu Sta-

nu Cywilnego Pani Aneta Fryc, 
a także Dyrektor Samorządowe-
go Ośrodka Kultury w Cmolasie 
Pan Edyta Kus-Mokrzycką. Posła 
na Sejm Pana Zbigniewa Chmie-
lowca, który z powodu obowiąz-
ków służbowych nie mógł uczest-
niczyć w tym doniosłym wydarze-
niu reprezentował Pan Jacek Ol-
szowy, który w jego imieniu wrę-
czył listy gratulacyjne oraz złożył 
życzenia szanownym Jubilatom.  
  Z rąk pana Wójta, który re-
prezentował Prezydenta RP Sole-
nizanci otrzymali medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie i sto-
sowne legitymacje, a także zosta-
li obdarowani kwiatami i prezen-

tami, ufundowanymi przez gminę 
Cmolas. Oficjalna cześć uroczysto-
ści zakończyła się lampką szampa-
na oraz odśpiewaniem „100 lat” 
przy akompaniamencie zespo-
łu Raniżowianie. Następnie za-
proszono wszystkich zgromadzo-
nych do wspólnego poczęstunku.
  Jak co roku, w uroczystości 
wzięli udział sołtysi z miejscowości 
Jubilatów, którzy ze swej strony ob-
darowali Solenizantów kwiatami. 
Pary małżeńskie świętowały swój 
jubileusz w serdecznej i rodzinnej 
atmosferze.  Medalem Za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie odznaczo-
ne zostały następujące pary mał-
żeńskie z terenu gminy Cmolas:
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Cmolas
Maria Starzec
Scholastyka i Władysław Stec
Jagodnik
Eleonora i Tadeusz Bąba
Krystyna i Eugeniusz Fryc
Ostrowy Tuszowskie
Genowefa i Edward Ruman
Genowefa i Stanisław Wilk
Stanisława i Edward Wyparło
Ostrowy Baranowskie
Kazimiera i Bronisław Rzeszutek
Trzęsówka
Krystyna i Stanisław Urban
Poręby Dymarskie
Władysława i Edward 
Kosiorowscy
Maria i Tadeusz Serafin

  Złote Gody to doniosłe wyda-
rzenie, za sprawą, którego patrzy-
liśmy na Jubilatów z podziwem i 
szacunkiem, którzy mimo różnych 
przeciwności losu dotrzymali da-
nego sobie przyrzeczenia. Długo-
letnie pożycie małżeńskie jest do-
wodem przyjaźni, miłości, szacun-
ku cierpliwości. Jak zgodnie twier-
dzili solenizanci: „Trzeba wyrozu-
miałości i troszkę walczyć o wszyst-
ko. Nic nie jest dane na zawsze. 
Trzeba zrozumienia a każda ze 
stron musi umieć czasami pójść na 
ustępstwa. Jeśli każdy będzie swoje 
racje przekładał, to nie ma szans na 
dobre małżeństwo. Trzeba wiedzieć, 
kiedy się zatrzymać, przyznać do 

błędu. Małżeństwo to sztuka kom-
promisu – na początku wszystko jest 
pięknie, a potem przychodzą licz-
ne obowiązki i jest różnie.” Posta-
wa Solenizantów jest godna naśla-
dowania, bowiem dzisiejsze cza-
sy niestety nie zachęcają do podej-
mowania wysiłku w walce o trwa-
łość małżeństwa. Tym samym dro-
gim Jubilatom życzymy długich lat 
życia w jak najlepszym zdrowiu i 
zadowoleniu, w niegasnącej wza-
jemnej miłości, wszelkiej pomyśl-
ności i ludzkiej życzliwości oraz 
kolejnych pięknych jubileuszy.

Aneta Fryc USC Cmolas

  Miło nam poinformować 
mieszkańców, że zakończyło się 
zaplanowane na trzy lata przedsię-
wzięcie polegające na odnowieniu 
naszych przystanków. Na rok bie-
żący zaplanowano i wykonano re-
mont 9 szt. (Dąbrówka – 1, Ostro-
wy Tuszowskie – 2, Jagodnik – 2, 
Ostrowy Baranowskie – 4). Koszt 
prac sięgnął 79 tys. zł. a ich zakres 
objął m.in. demontaż starego po-
szycia i konstrukcji dachu i wyko-
nanie nowego, tynkowanie i ma-

CMOLAS

lowanie ścian wewnątrz i na ze-
wnątrz wiaty, demontaż starych i 
montaż nowych ławek, wykona-
nie nowych nawierzchni z kostki 
brukowej. Wszystkie przystanki w 
gminie Cmolas – lśnią nowością, 
piękną estetyką, wyróżniając się na 
trasie przejazdu przez teren powia-
tu. Należy tu podkreślić, że zna-
ne z wcześniejszych lat akty dewa-

stacji są obecnie zjawiskiem mar-
ginalnym, co odnotowujemy z sa-
tysfakcją. To pozytywne wrażenie 
„z zewnątrz” potwierdzają osoby 
korzystające z tych obiektów, mó-
wiąc, że o wiele przyjemniej jest 
oczekiwać na odjazd w takich wa-
runkach. Mamy nadzieję, że taki 
stan będzie utrzymywał się stale. 

Odnowione przystanki autobusowe 
w Gminie Cmolas

  Analizując bieżąco zjawiska 
rentowności urządzeń fotowolta-
icznych, postęp techniczny w ich 
budowie i sprawności oraz biorąc 
pod uwagę wcześniejszą ofertę po-
mocy finansowej Urzędu Marszał-
kowskiego, Urząd Gminy przygo-
tował projektowo i dokumentacyj-
nie dla przedsięwzięcia z tego za-
kresu. Chodzi mianowicie o bu-
dowę tych instalacji dla zespo-
łu szkolno-basenowego i oczysz-
czalni ścieków w Cmolasie. Obiek-
ty te wybrano ponieważ ich zapo-

CMOLAS Planowane inwestycje w OZE 
w budynkach oświatowych 

i komunalnych 
trzebowanie na energię bilansuje 
się ekonomicznie z kosztami bu-
dowy i eksploatacji instalacji. Dla 
oczyszczalni planowana jest „elek-
trownia” naziemna (na konstruk-
cjach wolnostojących) wyposażo-
na w 153 panele (wymiary 1652 
x 1006 mm) o mocy 260 Wp każ-
dy. Dla zespołu szkolno – base-
nowego, również konstrukcja na-

ziemna i 144 panele (wymiary 
1649 x 985 mm) o mocy 250 Wp 
każdy. Wnioski o dofinansowanie  
z RPO na lata 2014-20 z osi priory-
tetowej III - czysta energia – dzia-
łania 3.1 złożone zostały do 31.05 
a wielkość dotacji może sięgnąć 
85% kosztów – a realizacja pla-
nowana jest na III kwartał 2018r.
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  Szkoła Podstawowa im. prof. 
J. Czekanowskiego otrzymała Wy-
różnienie w I edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Cybernautów 
w projekcie „Cybernauci – kom-
pleksowy projekt kształtowania 
bezpiecznych zachowań w sieci”.  
W Szkole Podstawowej w Cmola-
sie w ciągu całego roku szkolne-
go realizowane były działania pro-
filaktyczne mające na celu prze-
ciwdziałanie cyberprzemocy. Na-
szym celem było uświadomie-
nie wszystkim potrzeby bezpie-
czeństwa i szkodliwości zacho-
wań agresywnych, rozwijanie po-
staw dezaprobaty wobec spraw-
ców przemocy, upowszechnia-
nie zasad prawidłowej komuni-
kacji interpersonalnej. Działania 
te miały na celu zwiększyć świa-
domość uczniów, rodziców i na-
uczycieli w zakresie ogromu za-
grożeń, jakie niesie za sobą nie-
odpowiedzialne korzystanie z na-
rzędzi multimedialnych. Ucznio-
wie uczyli się, jakich zachowań na-
leży unikać w sieci, jak rozsądnie 
dobierać gry internetowe, a  rodzi-
com zwracaliśmy uwagę jak kon-
trolować działania swoich dzieci w 

WYRÓŻNIENIE dla Szkoły
 Podstawowej w Cmolasie 

w „Konkursie Cybernautów”

CMOLAS

zakresie korzystania z komputera.
  Zostały przeprowadzone  lek-
cje wychowawcze na temat profi-
laktyki agresji słownej i fizycznej 
oraz cyberprzemocy. Opracowa-
na została broszura informacyj-
na propagująca bezpieczeństwo 
pt. „Nasza społeczność mówi NIE 
PRZEMOCY”, która została prze-
kazana każdemu uczniowi i jest 
dostępna na naszej stronie inter-
netowej. Na początku roku szkol-
nego zorganizowaliśmy warsz-
taty szkoleniowe dla wszystkich 
uczniów klas 4-6, warsztaty dla ro-
dziców oraz szkolenia dla nauczy-
cieli w ramach w/w projektu . Pro-
gram „Cybernauci” realizowany 
był przez Fundację Nowoczesna 
Polska. Patronat honorowy nad 
programem objęli: Ministerstwo 
Cyfryzacji, rzecznik Praw Dziec-
ka oraz Ośrodek Rozwoju Eduka-
cji.  Szkoła w nagrodę za zrealizo-
wane działania otrzymała tablet, 
zaś wszystkie nagrody w konkur-

sie sfinansowane były ze środków 
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  O „dobrych praktykach” szko-
ły w Cmolasie oraz innych na-
grodzonych szkół można poczy-
tać na stronie projektu:  https://cy-
bernauci.edu.pl/dobre-praktyki/

Elżbieta Łagoda

  Dnia 21 czerwca 2017 r. w Szko-
le Podstawowej w Ostrowach odby-
ła się prelekcja na temat zagrożeń, 
z jakimi mogą się spotkać dzieci w 
czasie letniego wypoczynku, którą 
poprowadził asp. Krzysztof Andryś  
z Komendy Powiatowej Policji  
w Kolbuszowej. Celem spotkania 
było przypomnienie uczniom pod-
stawowych zasad bezpiecznego za-
chowania się nad wodą, na dro-
dze, uwrażliwienie na różne nie-
bezpieczeństwa oraz kształtowa-
nie wyobraźni i myślenia przyczy-
nowo-skutkowego. Gość rozmawiał 
z uczniami na temat, jak bezpiecz-
nie spędzić czas wolny i ustrzec się 
przed czyhającymi niebezpieczeń-
stwami. Przypomniał zasady bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, bez-

OSTROWY TUSZOWSKIE

pieczeństwa podczas zabaw na świe-
żym powietrzu, w podróży, bez-
pieczeństwa podczas korzystania 
z komputera i Internetu. Omówił 
jak zachować się, gdy zaczepi dzieci 
obca osoba lub gdy się zgubią. Poli-

cjant przestrzegał również przed ko-
rzystaniem z niestrzeżonych kąpie-
lisk, rozpalaniem ognisk, organizo-
waniem zabaw w niebezpiecznych 
miejscach.

            SP w Ostrowach Tuszowskich

Bezpieczne Wakacje
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  Chcielibyśmy poinformować 
naszych czytelników o znaczących 
osiągnięciach młodych sportow-
ców – mieszkańców naszej gmi-
ny. Czynimy to z dumą, bo ich wy-
niki sportowe świadczą o ogrom-
nych talentach połączonych z pra-
cą wkładaną w trening. Sylwet-
ki były już prezentowane a więc 
po części przypominamy doro-
bek i opiszemy najnowsze osią-
gnięcia. Na początek królowa dys-
cyplin sportowych a więc lekko-
atletyka i „cmolaska królowa” tej-
że - Sylwia Bomba z Porąb Dy-
marskich. Ukoronowaniem jej 
dorobku sportowego jest powo-
łanie do kadry PZLA na mistrzo-
stwa Europy juniorów, które odbę-
dą się w trzeciej dekadzie bieżące-
go roku w Grosseto we Włoszech. 
Sylwia w 2016r. osiągnęła znako-
mite wyniki a w szczególności:
1. Halowe Mistrzostwa Polski  

Juniorów 12-14.02.2016 –  
Spała – bieg na 3000m –  
5 miejsce w czasie 10,10,86,

2. Mistrzostwa Polski Junio-
rów w Biegach Przełajowych 
19.03.2016 – Żagań –  
4 miejsce w biegu na 4000m,

3. Mistrzostwa Polski w Biegach 
Górskich Juniorów – 9.04.2016 
– Ustrzyki Dolne – 2 miejsce – 
Wicemistrzostwo i srebrny  
medal w biegu na 2500m,

4. Mistrzostwo Polski Juniorów  
w Lekkiej Atletyce – 
1-3.07.2016r. – Suwałki – 4 
miejsce w biegu z przeszkodami 

Sportowe nadzieje gminy Cmolas
na 2000m w czasie 6,57,85 oraz 
7 miejsce w biegu na 5000m  
w czasie 18,19,66,

5. Mistrzostwa Województwa 
Podkarpackiego w Biegach 
Przełajowych – 5.03.2016 –  
1 miejsce na 2000m.

  Kolejnymi wybijający-
mi się sportowcami – lekko-
atletami są Radosław Maciąg 
z Porąb Dymarskich oraz To-
masz Maziarz z Ostrów Tu-
szowskich. Oni również w ubie-
głym roku zdobyli znaczące laury. 
Radek zdobył: 
1. Srebrny medal Mistrzostw  

Polski juniorów młodszych  
w sztafecie 4x400m oraz  
6 miejsce indywidualnie  
na dystansie 400m,

2. 4 złote i 1 srebrny medal  
Mistrzostw Województwa  
Podkarpackiego (dystanse 200, 
300, 4x400m).

Natomiast Tomek:
1. Srebrny medal Mistrzostw  

Polski juniorów młodszych  
w sztafecie 4x400m,

2. Złoty medal Mistrzostw  
Województwa Podkarpackiego 
w sztafecie 4x400m.

  Do grona uzdolnionej cmo-
laskiej młodzieży dołączył pły-
wak Michał Szostak z Jagodnika. 
W latach 2016-2017 zdobył nastę-
pujące lokaty w różnych zawodach:
1. II Ogólnopolskie Zawody  

o Puchar Połańca (wrzesień 
2016r.) – 1 miejsce na dystansie 
50 m w stylu grzbietowym,

2. Podkarpacka Liga Pływacka 
(Rzeszów, październik 2016) – 
1 miejsce na dystansie 50m  
stylem grzbietowym oraz  
1 miejsce na dystansie 100m 
stylem zmiennym,

3. Podkarpacka Liga Pływacka 
(Nowa Dęba, grudzień 2016) 
– 1 miejsce na dystansie 100m 
stylem dowolnym, II miejsce na 
dystansie 50m stylem motylko-
wym, Puchar Najlepszego Za-
wodnika Podkarpackiej Ligi 
Pływackiej „Jesień 2016” 

4. II Mikołajkowa Olimpiada  
o Puchar Otylii Jędrzejczak -  
3 miejsce na dystansie 100m 
stylem grzbietowym.

5. Zawody o Puchar Prezydenta 
Mielca - 1 miejsca na  
dystansach 100m stylem dowol-
nym oraz stylem motylkowym, 
1 miejsca na dystansach 200m 
stylem dowolnym oraz grzbie-
towym, 1 miejsce na dystansie 
400m stylem dowolnym. 

  Nasza czołowa lekkoatletka 
trenuje na co dzień w Miejskim 
Klubie Sportowym „STAL” Nowa 
Dęba, Tomek i Radek szlifują ta-
lenty w UKS „Tiki-Taka” w Kolbu-
szowej a Michał w UKS „Fregata” 
w Kolbuszowej.
  Z satysfakcją obserwujemy po-
stępy w rozwoju kariery sportowej 
naszej młodzieży i deklarujemy 
wsparcie na miarę naszych możli-
wości. 

UG Cmolas

 K O M U N I K A T
Urząd Gminy w Cmolasie uprzejmie informuje mieszkańców 

gminy Cmolas, że awarie występujące na oświetleniu ulicznym 
na terenie gminy Cmolas można zgłaszać indywidualnie 

pod numerami telefonów: 17 2271072 lub 17 5845941 lub 991 (bezpłatny) 
podając nazwę miejscowości i numer słupa, na którym jest zamontowana 

uszkodzona lampa oświetlenia ulicznego.
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  W dniu 4 czerwca miał miej-
sce Piknik Rodzinny w Trzęsów-
ce. Festyn odbył się na placu za-
baw przy stadionie sportowym.  
Impreza rozpoczęła się od spo-
rej porcji atrakcji dla najmłodszych.  
Od godz. 15.00 na dzieci i młodzież 
czekały konkurencje strażackie. Na-
stępnie przyszedł czas na pokazy ze-
społów tańca współczesnego z Ze-
społu Szkół w Trzęsówce i Wiejskie-
go Domu Kultury w Trzęsówce.  
Od 16.30 na dzieci czekały pełne hu-
moru zabawy, kolorowe konkursy  
i tańce z Wodzirejem oraz zjeżdżal-
nia, kule wodne i dmuchane boisko 
sportowe. Po pokazach tańca podzi-
wialiśmy popisy muzyczno-wokalne. 
Jako pierwsza przed liczną publicz-
nością wystąpiła Daria Posłuszny,  
a później Anna Chmielowiec w du-
ecie z Maciejem Gackiem. Główną 
atrakcją tego dnia, był koncert zespo-
łu Disco Polo Extra Mocni. Zespół 
znany z miłego i ciepłego brzmienia, 
śpiewający piosenki pogodne i me-
lodyjne w stylu disco polo i dance.  
Panowie wykonali największe swo-
je hity m.in. „Czemu focha masz”,  
„Imprezy czas” czy też „Moja mała”.
  Miłośnicy tańca i dobrej zaba-
wy mogli czuć niedosyt, bowiem 
zaplanowana zabawa taneczna  
z zespołem Medium niestety nie do-
szła do skutku ze względu na nie-
sprzyjające warunki atmosferycz-
ne. Nie przeszkodziło to jednak wie-
lu osobom - korzystającym z bogate-
go zaplecza gastronomicznego - do 
spędzenia mile czasu w dobrym to-
warzystwie oraz milej atmosferze  
w specjalnie na taką okazję przygoto-
wanych namiotach.
  Organizatorami tegoroczne-
go Pikniku Rodzinnego byli: Urząd 
Gminy Cmolas, Samorządowy Ośro-
dek Kultury w Cmolasie, Rada Sołec-
ka sołectwa Trzęsówka oraz Ochotni-
cza Straż Pożarna z Trzęsówki.

SOK Cmolas

TRZĘSÓWKA

Piknik Rodzinny w Trzęsówce
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Ziemia to nasz 
wspólny dom 

  22 kwietnia obchodziliśmy 
Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji 
już po raz kolejny w Szkole Podsta-
wowej w Ostrowach Baranowskich 
zorganizowaliśmy pokaz mody 
w ramach konkursu Samorzą-
du Szkolnego „Strój wyczarowany  
z odpadów”. Wzięło w nim udział 
dwadzieścioro uczniów z klas 0-II. 
Uczestnicy zaprezentowali się pu-
bliczności w zaprojektowanych  
i wykonanych przez siebie strojach. 
Po obejrzeniu wszystkich prac ko-

OSTROWY BARANOWSKIE

misja wyłoniła zwycięzców. Głów-
nym celem konkursu jest kształto-
wanie świadomości ekologicznej 
uczniów oraz właściwych postaw 

wobec środowiska naturalnego.  
Z tego powodu musimy o nią dbać, 
nie tylko 22 kwietnia, ale cały rok. 

Danuta Gacek

  W Szkole Podstawowej w 
Ostrowach Baranowskich w dniu 
25 kwietnia 2017 roku odbyła się 
VIII Edycja Gminnego Konkursu 
Matematycznego „Mistrz Tablicz-
ki Mnożenia” klas I – III szkół pod-

OSTROWY BARANOWSKIE Mistrz Tabliczki Mnożenia 
klas I – III w Gminnym Konkursie 

Matematycznym wyłoniony.
stawowych. Ze wszystkich siedmiu 
szkół gminy Cmolas wzięło udział 
po dwóch uczniów wyłonionych 
w eliminacjach szkolnych. Celem 
konkursu jest rozwijanie zaintere-
sowań matematycznych, inspiro-
wanie uczniów najmłodszych klas 
do doskonalenia znajomości ta-
bliczki mnożenia, kształtowanie 
umiejętności zdrowej rywalizacji 
i promowanie osiągnięć najmłod-
szych uczniów. Uczniowie mieli 
do rozwiązania 10 zadań dotyczą-
cych znajomości tabliczki mnoże-
nia i dzielenia w zakresie 100, wła-
sności działań, wykorzystanie ra-
chunku pamięciowego, zadanie 
tekstowe i krzyżówkę. Wyłonio-
ny mistrz, nie tylko dobrze zna ta-
bliczkę mnożenia, ale również mu-
siał wykazać się sprytem i spraw-
nością w obliczeniach. 
  Mistrzem Tabliczki Mnoże-
nia została Aleksandra Kłosow-
ska z Zespołu Szkół w Cmolasie. 
II miejsce zajął Maksymilian Za-

groba z ZS w Cmolasie. Opieku-
nem uczniów była pani Janina Re-
guła. III miejsce zajął Mateusz 
Sudoł uczeń NSP w Jagodniku. 
Opiekunem była pani Anna Kuź-
ma. Nad całością konkursu czuwa-
ło Jury pod  przewodnictwem Pani 
Marii Bryk, wieloletniego nauczy-
ciela matematyki z ZS w Cmolasie. 
Wszyscy uczniowie otrzymali gry 
matematyczne i dyplomy, a zwy-
cięzcy również puchary. Możliwe 
było to dzięki wsparciu Pana Wój-
ta Gminy Cmolas Eugeniusza Gal-
ka oraz Pani Prezes Stowarzysze-
nia Rozwoju Gminy Cmolas Ha-
liny Rozmus-Kosiorowskiej. Bar-
dzo serdecznie dziękujemy. Na-
grody dla uczniów i podziękowa-
nia dla nauczycieli wręczyli Za-
sępca Wójta Gminy Cmolas Pan 
Lesław Budzisz oraz Pani Halina  
Rozmus-Kosiorowska.

Danuta Gacek
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CMOLAS

„Radości życia rodzinnego 
są najpiękniejsze na świecie, 
a radość, jakiej rodzice doświadczają 
na widok swych dzieci, jest najświętsza.”

-Johann Heinrich Pestalozzi-

Dzień Mamy, Taty i Dziecka
  Dnia 26 maja 2017r. spo-
tkaliśmy się w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w Cmolasie aby 
uczcić: Dzień Mamy, Taty i Dziec-
ka. Na scenie, dla wszystkich ro-
dziców wystąpiły dzieci, które po-
przez prezentacje artystyczne wy-
raziły wdzięczność za ich miłość  
i trud włożony w wychowanie. 
Zaprezentowały się zespoły tań-
ca współczesnego działające w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury: 
Motyw Mini zatańczył układ pt. 
,,Ding a liug”, Motyw I wystąpił  
z układem „Przebudzenie” i „Mi-
nionki”, natomiast tancerze z grup 
Motyw II zaprezentowali taniec  
pt. „MIMY” oraz „Sorry”. Cho-
reografami wszystkich zespołów 
są Panie Ewa Pluta i Anna Tym-
ków z Akademii Tańca Art Dance  
Marty Buś.
  Podczas tegorocznej uroczy-
stości na scenie zaprezentowali 
się również uczniowie z Publicz-
nego Gimnazjum w Cmolasie.  
W ich wykonaniu zobaczyliśmy 
prezentację teatralną pt. „Law, law, 
law.” Opiekunem grupy są: Panie 
Adela Bajor i Renata Krakowska 
oraz Pan Tomasz Wilk. Wystąpi-
ła także grupa teatralna ze Szko-
ły Podstawowej w Cmolasie. Mło-
dych aktorów przygotowały Panie 

Edyta Urban i Halina Guściora.  
Zaprezentowali się Oni w barw-
nym przedstawieniu pt.“Bezpiecz-

ny Internet”.
  Na koniec występujący zostali 
obdarowani słodkościami.

SOK Cmolas

Trzęsówka – 
zmiany i rozwój 

  Trzęsówka to przykład wio-
ski o planowanym i równomier-
nym rozwoju, to również przykład 
dobrej współpracy z jej mieszkań-
cami w zakresie realizacji inwe-
stycji infrastrukturalnych. Obec-
nie realizujemy remont kapitalny 
drogi gminnej Izdebnik – Świer-

TRZĘSÓWKA czów. Całkowity koszt to 870.000 
zł. Termin zakończenia robót 
– 20.07.2017r. Ta droga poprawi 
komunikację na kierunek kolbu-
szowski oraz Dąbrówka – Cmolas.  
W bieżącym roku przewidujemy 
budowę kanalizacji sanitarnej i wo-
dociągu na Podpołudniu – kwota 
kosztorysu to 217.000 zł. a termin 
zakończenia robót – 15.12.2017r. 
Jedną z ciekawszych inwestycji jest 
budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego przy Zespole Szkół  
o nawierzchni tartanowej oraz  

remont kapitalny istniejącego bo-
iska trawiastego – kwota koszto-
rysowa to 740.000 zł. przy czym 
w roku 2017 – 370.000 zł. W przy-
padku realizacji tej inwestycji to 
uczniowie Zespołu Szkół oraz 
mieszkańcy Trzęsówki będą mie-
li do dyspozycji obiekty sportowe 
godne XXI wieku – oby tylko ćwi-
czących nie brakowało. 
  Przewidujemy również nie-
zbędne prace geodezyjne, projek-
towe i inne, które będą wykona-
ne do końca 2017r. o nakładach 
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50.000 zł.
  Razem rok 2017 to około 
1.507.000 zł. nakładów inwestycyj-
nych. Ponadto zgłosiliśmy do Za-
rządu Dróg Powiatowych w Kol-
buszowej dwa odcinki chodników 
do zaprojektowania: od cmentarza 
w kierunku Koczubaja (do dro-
gi na Ostrowy Tuszowskie) oraz 
na Izdebniku tj. od przystanku do 
drogi Izdebnik – Świerczów. Nie-

bawem wdrożymy prace projekto-
we oświetlenia ulicznego – przy-
siółek Górka z terminem wyko-
nania grudzień 2017r. a ewentual-
ne czynności uzgodnieniowe wraz 
z pozwoleniem na budowę – I po-
łowa 2018r. 
  Oczekujemy wejścia na teren 
Trzęsówki ekipy geodetów, któ-
ra to dokona weryfikacji działek.  
Jest to zadanie ustawowe powiatu 

a dla gminy Cmolas niezbędne do 
wykonywania dalszych prac pro-
jektowych.
  Piękna i bogata wieś Trzę-
sówka w roku 2017 charakteryzo-
wać się będzie bogactwem działań  
i nakładów inwestycyjnych - oczy-
wiście wiele zależy od instytucji 
wspomagających. 

 Eugeniusz Galek
 Wójt Gminy Cmolas

Anita Róg 
„Twarzą wiatru” 

  22 kwietnia w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Mielcu odby-
ło się spotkanie autorskie promu-
jące drugi tomik poezji Anity Róg 
– młodej poetki z Porąb Dymar-
skich. Obecnie Anita jest uczen-
nicą II Liceum Ogólnokształcą-
cego w Mielcu. Jest też członkiem 
Mieleckiego Towarzystwa Literac-
kiego, które było organizatorem 
tegoż spotkania. Celem MTL jest 
promocja młodych talentów lite-
rackich, a takim właśnie jest Anita. 
W spotkaniu wzięli udział człon-
kowie MTL Mielec, miłośnicy po-
ezji oraz rodzina i znajomi autor-
ki. Wiersze pochodzące z tomiku 
„Twarzą wiatru” zaprezentowała 
trójka jej koleżanek i kolegów-  
Julia Tułacz, Aleksandra Kościelna 
i Bartłomiej Zięba. Również Ani-
ta odczytała kilka utworów po-
chodzących z promowanej książ-
ki. Natomiast siostra Klaudia Wla-
zło odczytała wiersz, który znaj-
dzie się w przygotowywanym  
tomiku. Recytacje utworów prze-
platane były piosenkami wyko-
nanymi przez samą poetkę. Ani-
ta odpowiadała również na pyta-
nia uczestników spotkania. Impre-
za zakończyła się podpisywaniem 
książki oraz sesją fotograficzną.
  3 czerwca Anita oraz jej kole-
żanki- Julia i Aleksandra oraz kole-

PORĘBY DYMARSKIE-MIELEC

ga Bartłomiej wzięli udział w pro-
mocji książki poetyckiej Andrzeja 
Talarka –również  członka Mielec-
kiego Towarzystwa Literackiego. 
To oni ubogacili uroczystość pięk-

ną recytacją utworów pochodzą-
cych z promowanej książki „Ko-
mórki rakowe”. Ponadto Anita za-
śpiewała kilka piosenek. 

Wł. Stolarz
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  W poniedziałek, 03 kwiet-
nia 2017 roku, uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Ostrowach Ba-
ranowskich uczestniczyli w spo-
tkaniu z ks. Edwardem Białogłow-
skim podczas rekolekcji w kościele 
św. Anny w Trzęsówce. Spotkanie 
odbyło się w ramach wizytacji pa-
sterskiej w parafii. Dostojnego go-
ścia powitali uczniowie wraz z Pa-
nią dyrektor. W swoim wystąpie-
niu dyrektor szkoły Danuta Gacek 
przybliżyła pracę i osiągnięcia pla-
cówki. Dziękowała za wspólne spo-
tkanie. Zapewniała, że dokładamy 
wszelkich starań, aby nasi ucznio-
wie rozwijali się w duchu warto-
ści. Nawiązując do liczby uczniów 
w szkole jednocześnie zwróci-
ła uwagę na problem związany 
z zapisywaniem dzieci z Ostrów  
Baranowskich do innych szkół, 
chociaż szkoła jest bardzo dobrze 
wyposażona w pomoce dydaktycz-
ne, nowe zabawki, salę ćwiczeń, 
gabinet higienistki, salę kompute-
rową, powstał przepiękny, koloro-

Spotkanie z ks. biskupem 
Edwardem Białogłowskim.

wy plac zabaw. Uczniowie uczest-
niczą w zajęciach na basenie, ko-
rzystają z bezpłatnych obiadów,  
a od nowego roku planowane jest 
rozpoczęcie funkcjonowania świe-

tlicy szkolnej. W szkole pracuje 
doświadczona, troskliwa i kompe-
tentna kadra. Budynek jest prze-
stronny, jasny, z dużym podwór-
kiem i boiskiem szkolnym. 

Danuta Gacek

  Tym artykułem kończymy 
omawiać fascynującą historię ko-
ściołów drewnianych na terenie 
Gminy Cmolas. W tym numerze 
opowieść o kościele pw. śś. Stani-
sława Wojciecha w Porębach Dy-
marskich. Wzmiankowany był po-
przednio jako, że od chwili budo-
wy do końca lat 70-tych XX wieku 
znajdował się w Cmolasie pełniąc 
przez stulecia funkcje świątyni pa-
rafialnej w latach 1656-60 co jak 
na budowlę tej wielkości było cza-
sem bardzo krótkim. Ma przepięk-
ne proporcje – składa się z prosto-
kątnego, trójbocznie zamknięte-
go prezbiterium, szerszej od niego 
nawy i czworobocznej wieży. Wnę-
trze nakryte jest stropem zaokrą-
glonym po bokach podkreślając 

PORĘBY DYMARSKIE Cmolaski szlak sakralnej 
architektury drewnianej – cz. 3
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tym duże rozmiary. Budowla jest 
bardzo interesująca pod względem 
konstrukcyjnym ponieważ posia-
da unikatowe rozwiązania, niespo-
tykane w zachowanych kościołach 
tego typu. Wystrój kościoła okre-
ślany jest mianem manierystyczno 
– barokowym. Szczególnie cenne 
są malowidła ścienne pochodzą-
ce z lat 1669-1679. Na północnej 
ścianie prezbiterium – sceny Zwia-
stowania, Nawiedzenia, Narodze-
nia Chrystusa i Hołd Trzech Króli,  
na południowej – Chrzest w Jor-
danie i postacie śś. Piotra i Pawła. 
Uwagę przykuwa również bogata  
i unikatowa ornamentyka manie-
rystyczna (m.in. maszkarony na 
belce tęczowej, hermy i festony 
owocowo – kwiatowe. W ich kon-
cepcji ścierają się jeszcze tradycje 
średniowieczne – z tendencjami 
dekoracyjnymi epoki nowożytnej 
oraz z zamysłem iluzji przestrzen-
nej co w efekcie stanowi interesują-
cy i jednolity system dekoracyjny. 
Większość wyposażenia kościoła 
wykonana została w końcu XVII 
wieku. Ołtarz główny to przykład 
wysokiej jakości snycerki o manie-

rystycznej ornamentyce. Umiesz-
czono tam obraz Matki Boskiej  
z dzieciątkiem adorowanej przez 
śś. biskupów Stanisława i Wojcie-
cha, patronów świątyni (na zasu-
wie obraz ukrzyżowania z dru-
giej połowy XIXw.). Po bokach 
znajdują się rzeźby św. Mikołaja 
i niezidentyfikowanego biskupa. 
Przy wejściach za ołtarz są malo-
wane postacie św. Wacława i Flo-
riana. W lewym ołtarzu bocznym 
znajduję się obraz Matki Boskiej 
przekazującej szkaplerz św. Szy-
monowi Stockowi – a na podwój-
nej zasuwie są obrazy Matki Bo-
skiej z Tajemnicami Różańca oraz 
św. Franciszka z Asyżu. W zwień-
czeniu figura Michała Archanio-
ła. W prawym ołtarzu bocznym: 
obraz św. Józefa z młodym Jezu-
sem, w zwieńczeniu wizerunek św. 
Grzegorza Wielkiego z postacią ks. 
Grzegorza Mrzygłockiego (zasłu-
żonego proboszcza parafii cmola-
skiej). Co jeszcze jest warte uwa-
gi? Drewniana tablica kartuszo-
wa upamiętniająca konsekrację 
z 1674r., chrzcielnica z pierwszej 
połowy XVIIw., zabytkowy konfe-

sjonał, komoda zakrystyjna oraz 
pusty relikwiarz krzyża świętego. 
W parafii czczony jest przenośny 
obraz Matki Boskiej Miłosiernej 
w płaszczu opiekuńczym zwany tu 
Matką Boską Szkaplerzną. 
  Aby domknąć historię kościo-
ła wróćmy na chwilę do roku 1971 
kiedy to w Porębach Dymarskich 
organizowano kaplice dojazdową 
jako, że wieś należała do parafii 
Cmolas. Ten zaczątek spowodował 
narastanie chęci posiadania wła-
snej świątyni. W samym Cmolasie 
wierni od roku 1961 modlili się już 
w nowym kościele ... więc zaczęła 
kiełkować myśl, by nieużytkowa-
ny kościół przenieść do Porąb. Sta-
rania takie społeczność i kapłani 
podjęli w 1973r. i po 6 latach sfina-
lizowano zmianę lokalizacji – za-
mierzenie bezprecedensowe. Sam 
„transfer” przebiegł wzorcowo  
i nie tylko nie przyczynił się do 
strat dla substancji i autentyzmu 
dzieła sztuki, ale stał się okazją, aby 
odrestaurować świątynię. Udało 
się bowiem wówczas m.in. dobu-
dować zakrystię i chór muzyczny 
oraz zrekonstruować wieżę, sygna-
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turkę oraz odkryto pod warstwą 
200 letnich tynków, XVIIw. poli-
chromię wnętrza. 
  I na zakończenie jeszcze cie-
kawostka – diabeł pod amboną. 
Skąd on tutaj? To Tutivillus – je-
den z najsłynniejszych demonów 
średniowiecza, dziś zapomnia-
ny. Opowieści o nim powstały  
w XIIw., zapewne jako klasztorny 
dowcip. Mnisi zbierali się wówczas 
na modlitwę również w nocy, kie-
dy to niejeden zasypiał ze zmęcze-
nia. Stąd opowieści o niewidzial-
nym diable-podsłuchiwaczu, któ-
ry miał siedzieć w kościelnym pre-
zbiterium i zapisywać lub zbie-
rać do worka uchybienia i grzeszki 
mnichów. Jakiś czas później histo-
ryjkę zaczęli wykorzystywać wę-
drowni kaznodzieje, aby za jej po-
mocą wymusić posłuch i skupienie 
u roztargnionych słuchaczy i pięt-
nować kobiety plotkujące w ko-
ściele. Tak oto diabeł pod ambo-
ną stał się przestrogą i napomnie-
niem dla nudzących się wiernych. 
  Stanisław Jachowicz napi-
sał ok. polowy XIX wieku słynny 
wiersz pt. „Wieś” zawierający sło-
wa „Cudze chwalicie – swego nie 
znacie…..”

  Paradoks współczesności pole-
ga na tym, że świat stał się dostęp-
ny, otwarty – najodleglejsze jego 
zakątki są w zasięgu autostrad, lo-
tów samolotami. Rzeczą oczywi-
stą jest, że korzystamy z tych moż-
liwości – podziwiając najodle-
glejsze wytwory natury czy dzie-
ła człowieka. Tym bardziej aktu-
alne stają się przytoczone strofy 
w odniesieniu do naszego najbliż-
szego otoczenia i tych trzech opi-

sywanych kościołów – fascynują-
ce genezy ich powstawania, proces 
budowy i wystroju, setletnia histo-
ria kultu i wiary w tle z wiernymi  
i kapłanami. Wracajmy do tych na-
szych korzeni – są na wyciągnięcie 
ręki – trwają. Są piękne i mogą nas 
umacniać nie tylko w wierze ale  
i w patriotyzmie, polskości i w 
przywiązaniu do tej małej ojczy-
zny jaką jest Gmina Cmolas.

L.B.

XV Gminny 
Festiwal Tańca

  28 maja 2017r. w Szkole Pod-
stawowej w Ostrowach Tuszow-
skich już po raz XV odbył się 
Gminny Festiwal Tańca. Do kon-
kursu przystąpiło 10 zespołów ta-
necznych w trzech kategoriach 
wiekowych. Jury w składzie Ja-
kub Jurek, Marzena Płaza i Edwin 
Rucki wyłoniło zwycięzców i przy-
znała następujące miejsca zespo-
łom. W przerwie konkursu wy-
stąpiły zespoły gościnne. Para ta-
neczna z Rzeszowa, grupa tanecz-
na z Niwisk i Mażoretki z Majdanu  

OSTROWY TUSZOWSKIE
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Królewskiego. Uczniów do kon-
kursu przygotowywały Katarzyna 
Fijoł, Katarzyna Bajda, Anna Kask 
i Dorota Kopeć. Zwycięzcy otrzy-
mali puchary, dyplomy i nagrody 
książkowe.
Wyniki XV Gminnego Festiwalu 
Tańca:
Klasy 0 – III
I miejsce – Gwiazdeczki – 
Szkoła Podstawowa w Hadykówce
II miejsce – Amigos – 
Szkoła Podstawowa w Ostrowach 
Baranowskich
III miejsce – Jacksonowe 
Jagody - 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Jagodniku
IV miejsce - Iskierki - 
Szkoła Podstawowa w Ostrowach 
Tuszowskich
Klasy IV-VI

I miejsce – Rzęsa – 
Zespół Szkół w Trzęsówce
II miejsce – Szczęśliwa 
trzynastka – 
Zespół Szkół w Cmolasie
III miejsce – Rising Stars – 
Szkoła Podstawowa w Ostrowach 
Tuszowskich

IV miejsce – Monster Dolls – 
Szkoła Podstawowa w Hadykówce
Gimnazjum
I miejsce – Grupa taneczna 
z Zespołu Szkół w Cmolasie
II miejsce - Flow - 
Zespół Szkół w Trzęsówce

 SP w Ostrowach Tuszowskich 

  Dzień Matki i Ojca to jeden  
z najpiękniejszych dni w roku.  
Z tej okazji 07 czerwca w Szko-
le Podstawowej w Ostrowach Ba-
ranowskich, odbyła się uroczy-
sta akademia upamiętniająca ten 
szczególny dzień, święto, które 
na stałe wpisało się w kalendarz 
uroczystości szkolnych. „Mamu-
siu, Tatusiu Kocham Was ” to ha-
sło przewodnie tegorocznych ob-
chodów Dnia Matki i Ojca. Jak co 
roku w jego przygotowanie zaan-
gażowane były wszystkie dzieci od 

OSTROWY BARANOWSKIE Dzień Matki i Ojca 
w Ostrowach Baranowskich

oddziału przedszkolnego do kla-
sy pierwszej i drugiej. Dzieci re-
cytowały wiersze, śpiewały piękne 
piosenki i zatańczyły dla rodziców  
i wspaniałych gości tango – taniec, 
który reprezentowały na Festiwa-
lu Tańca. Atmosfera tej uroczy-
stości była podniosła, uświetnio-
na wizytą Pana Wójta Eugeniusza 
Galka, Pani Prezes Stowarzysze-
nia Rozwoju Gminy Cmolas Ha-

liny Rozmus-Kosiorowskiej, Pana 
Radnego Ostrów Baranowskich 
Dariusza Mielczarka, Pana Sołty-
sa wsi Ostrowy Baranowskie Je-
rzego Magda. Rodzice byli wzru-
szeni i dumni ze swoich pociech. 
Ich troska i trud wkładany w wy-
chowanie dzieci został w pełni wy-
nagrodzony.

   Danuta Gacek, 
SP w Ostrowach Baranowskich
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Święto Rodziny
 
  W dniu 3 czerwca 2017r. już 
po raz kolejny Święto Rodziny 
w Szkole Podstawowej w Ostro-
wach Tuszowskich zgromadziło 
wiele rodzin. W tym roku przygo-
towanie programu artystycznego 
przypadło wszystkim uczniom 
oraz ich wychowawcom. Uroczy-
stość otworzyła Pani Dyrektor 
Szkoły Elżbieta Dziedzic, która 
powitała zgromadzonych gości. 
W dalszej kolejności na rodziców 
czekała niespodzianka - dzieci  
z oddziału przedszkolnego i klas 
I - VI recytowały wiersze, prezen-
towały tańce, śpiewały piosenki 
skierowane do mam i tatusiów. 
Część artystyczną święta zakoń-
czył udział rodziców i uczniów 
w wspólnej zabawie „Kocham 
Cię Polsko!”, którą przygotowa-
ła pani Anna Kasak. W drugiej 
części pikniku na dzieci czeka-
ło mnóstwo wspaniałych atrak-
cji: lody, napoje, wafelki, wata 
cukrowa, kiełbaska z grila, dmu-
chawce. Społeczność szkoły oraz 
Rada Rodziców bardzo serdecz-
nie dziękuje wszystkim sponso-
rom, dzięki którym można było 
zorganizować tak wspaniałą uro-
czystość. 
          SP w Ostrowach Tuszowskich

OSTROWY TUSZOWSKIE
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XIV 
Powiatowy 

Konkurs 
Plastyczny

  W dniu 5.06.2017 r. podczas 
uroczystości w Świerczowie wrę-
czono nagrody uczestnikom i zwy-

OSTROWY TUSZOWSKIE cięzcom XIV Konkursu Plastycz-
nego „Wędrówki po lesie” zorga-
nizowanego przez Nadleśnictwo 
Kolbuszowa wspólnie ze Staro-
stwem Powiatowym. Wśród laure-
atów znalazła się uczennica Szko-
ły Podstawowej w Ostrowach Tu-
szowskich Paulina Rzeszutek  
z kl. VI, która zajęła I miejsce 
w kategorii rysunek. Do konkur-
su uczennicę przygotowywała pani  
Dorota Kopeć.

Wycieczka 
do Pacanowa
 „W Pacanowie kozy kują, 

więc Koziołek mądra głowa, 
błąka się po całym świecie, 

aby dojść do Pacanowa.”

  W piątek 16 czerwca dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Hadykówce 
wybrały się na wycieczkę do Paca-
nowa. Celem naszej podróży było 
zobaczenie Europejskiego Cen-
trum Bajek im. Koziołka Matoł-
ka. Podczas zwiedzania baśniowej 
krainy czekały na uczniów licz-
ne atrakcje. Rozpoznawali przed-
mioty pochodzące z różnych ba-
jek, udali się w podróż zaczaro-
wanym pociągiem. Po znalezieniu 
klucza do „Czarodziejskiego lasu” 

HADYKÓWKA

podziwiali kwiaty, które do uszka 
opowiadały bajki. Była też oka-
zja obejrzenia w sali kinowej filmu 
„Happy wkręt”, a także zobacze-
nia co kryje się po drugiej stronie 
lustra i uczestnictwa w wybucho-
wych warsztatach z ciekłym azo-
tem w roli głównej. Po zwiedze-
niu wystawy udaliśmy się do ogro-
du, gdzie mogliśmy troszkę pobie-
gać i pobawić się na placu zabaw.  

W drodze powrotnej wstąpili-
śmy do Połańca, tam w restaura-
cji Winnica zjedliśmy pyszne pie-
rogi. Do domu wróciliśmy o godz. 
17.00. Pełni wrażeń i niezwykłych 
przeżyć, żegnaliśmy się dziękując 
sobie za wspólnie spędzony czas. 
Szkoda tylko, że wszystko co pięk-
ne, tak szybko się kończy…

Monika Kosiorowska - Puk

  W roku szkolnym 2016/2017 
uczniowie klasy I oraz II Szkoły 
Podstawowej w Hadykówce wraz 
z wychowawcą realizowali pro-
jekt edukacyjny „Akademia Bez-
piecznego Puchatka”, którego 
organizatorem jest firma Maspex  
z marką Puchatek i partnerami: 
Biurem Prewencji oraz Biurem Ru-
chu Drogowego Komendy Głów-

HADYKÓWKA Dzięki Puchatkowi 
czujemy się bezpiecznie!
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nej Policji. Akcję honorowym pa-
tronatem objęła Policja oraz Ku-
ratoria Oświaty. Nadrzędnym ce-
lem projektu jest poprawa bezpie-
czeństwa najmłodszych uczniów 
szkół podstawowych. Cel ten jest 
realizowany przez edukację dzie-
ci w temacie różnych sytuacji nie-
bezpiecznych oraz ich unikania  
i postępowania w razie styczności 
z nimi. Dodatkowo prowadzono 
ćwiczenia w zakresie zapamięty-
wania, koncentracji, selekcji infor-
macji oraz rozwijania twórczości. 
Omawiane z uczniami treści oscy-
lowały wokół tematów: Poruszanie 
się po drodze, Przechodzenie przez 
jezdnię, Dziecko jako pasażer, Bez-
pieczna jazda na rowerze, Bezpie-
czeństwo w szkole, Bezpieczeństwo 
w domu, Bezpieczny odpoczynek. 
W związku z realizacją poszcze-
gólnych tematów, w ciągu bieżące-
go roku szkolnego dzieci utrwalały 
znajomość numerów alarmowych 
i właściwe informowanie o zda-
rzeniu, poznawały fachowe zna-
czenie różnych pojęć używanych 
na co dzień (np.: droga, pas ruchu, 
skrzyżowanie, odblaski), wyjaśnia-
ły o czym informują nas znaki oraz 
sygnalizacja znajdujące się w po-
bliżu jezdni, przyswajały podsta-
wowe zasady zachowań bezpiecz-
nych w sytuacjach codziennych 
oraz nietypowych (np.: wyjazd za 
granicę, na kolonie), w tym zasa-
dy bezpiecznego korzystania z In-
ternetu i mediów społecznościo-
wych. Niezmiernie ważną kwe-
stią były pozytywne relacje rówie-
śnicze, ich nawiązywanie i pod-
trzymywanie oraz uświadomie-
nie uczniom, czym jest agresja fi-
zyczna, słowna i psychiczna oraz 
jak sobie z nią radzić. Na podsta-
wie własnych doświadczeń dzie-
ci omawialiśmy zagadnienie bez-
pieczeństwa w domu, również pod 
nieobecność rodziców. Odpowied-
nio przed feriami zimowymi oraz 
wakacjami szczegółowo dyskuto-
waliśmy kwestię bezpiecznego wy-
poczynku. Trening procesów po-

znawczych opierał się na trady-
cyjnych metodach pracy dydak-
tyczno – wychowawczej oraz tech-
nikach efektywnego uczenia się. 
Wśród stosowanych metod pra-
cy warto wspomnieć np.: dokań-
czanie zdania, łańcuszek wyrazów, 
spacer w wyobraźni, burza mó-
zgów, kosz i walizeczka, różnorod-
ne gry i zabawy (np. kalambury ry-
sunkowe, ruchowe). Dla wzmoc-
nienia przekazu i utrwalenia in-
formacji i nabytych umiejętności 
uczniowie z wychowawcą: uczest-
niczyli w spotkaniu z policjantem 
w naszej szkole, kilkukrotnie spa-
cerowali chodnikiem wzdłuż jezd-
ni obok naszej szkoły, kiedy to ob-
serwowaliśmy ruch uliczny, wyja-
śnialiśmy znaczenie napotkanych 
znaków drogowych pionowych  
i poziomych, itp., wykonali gazet-
kę na temat bezpieczeństwa pod-
czas ferii zimowych, opracowa-
li zasady bezpiecznego wypoczyn-
ku podczas wakacji, uczyli się na-
wiązywać relacje z rówieśnikami 

i komunikować się z nimi w celu 
uzyskania potrzebnych informa-
cji. Dzieci otrzymały też książecz-
ki edukacyjne, w których wykonu-
jąc różne zadania, mogły spraw-
dzić swoją wiedzę uzyskaną pod-
czas zajęć. W programie pamięta-
no również o Rodzicach i na końcu 
każdej książeczki załączono bro-
szurę zawierającą najważniejsze 
informacje i zasady wzmacniają-
ce poczucie bezpieczeństwa dziec-
ka oraz sposoby wspierania jego 
rozwoju. Wszyscy uczniowie bio-
rący udział w programie „Akade-
mia Bezpiecznego Puchatka” przy-
stąpili również do Wielkiego Te-
stu Bezpieczeństwa, który od-
był się w czwartek 8 grudnia 2016 
roku. Mamy głębokie przekonanie, 
że wiedza i umiejętności nabyte 
podczas realizacji programu będą 
miały znaczący wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa i rozwój poznaw-
czy naszych uczniów.

   Monika Dworak
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OSTROWY TUSZOWSKIE

Wizyta 
Ks. Biskupa

 
  Każda parafia raz na 5 lat prze-
żywa Wizytację Kanoniczną Ks. 
Biskupa. 23 kwietnia b.r. miała 
ona miejsce w parafii Ostrowy Tu-
szowskie. Z tej okazji Szkołę Pod-
stawową w Ostrowach Tuszow-
skich zaszczycił swoją obecno-
ścią szczególny Gość – Jego Eks-
celencja Ks. Edward Białogłowski  
w asyście towarzyszących dusz-
pasterzy. Wizyta tak dostojnych  
Gości była wyjątkowym wyda-
rzeniem dla dyrekcji, nauczycieli,  
rodziców i uczniów szkoły.
  Uroczyste przywitanie Księ-
dza Biskupa przy wtórze pieśni  
religijnej „Bądź pozdrowiony  
Gościu nasz” przez uczniów szko-
ły, było wzruszające i podniosłe dla 
wszystkich zebranych. Uśmiech-
nięty Ksiądz Biskup witał nas ge-
stem, słowem, uściskiem dłoni.  
Na początku tego niezwykłego 
spotkania, słowa powitania wygło-
sili dyrektor szkoły – mgr Elżbieta 
Dziedzic, przewodnicząca szkoły – 
Paulina Rzeszutek oraz przewod-
nicząca Rady Rodziców – Anna 
Guźda. Następnie wszyscy zebra-
ni obejrzeli i wysłuchali akademii 
o Janie Pawle przygotowanej przez 
panie Annę Kasak i Dorotę Kopeć 

oraz uczniów klasy VI.
Spotkanie nie mogłoby się odbyć 
bez miłej i serdecznej rozmowy 
Ks. Biskupa z uczniami. Wspól-
ny dialog rozweselił wszystkich, 
Ksiądz Biskup skierował do zebra-
nych słowa wsparcia i radosnego 

przesłania Słowa Bożego. Podzię-
kował pani dyrektor oraz wszyst-
kim nauczycielom i pracownikom 
za trud oraz poświęcenie, jakie 
wkładają w wychowanie młodego 
pokolenia.

SP w Ostrowach Tuszowskich

  17 maja uczniowie, nauczyciele  
i pracownicy SP w Hadykówce zgro-
madzili się na apelu poświęconym 
sylwetce naszego wybitnego roda-
ka – Karola Wojtyły. Papież, Jan  
Paweł II był niezwykłym człowie-
kiem w dziejach Polski i świata. Jego 
życie i pontyfikat zmieniły losy wie-
lu ludzi, a nawet narodów. Co roku 
poprzez uroczyste akademie szkol-
ne przypominamy uczniom Jego po-
stać, życie i służbę Bogu, aby na za-
wsze pozostał w naszych myślach  

HADYKÓWKA

i sercach. Tegoroczny montaż słow-
no- muzyczny został przygotowany 
przez uczniów klas IV – VI. Występ 
przeplatany był prezentacją multime-
dialną przedstawiającą najważniejsze 
momenty życia Jana Pawła II. Po ape-
lu każde dziecko mogło spróbować 
ulubionego deseru świętego. „(…) A 
tam była cukiernia. Po maturze cho-
dziliśmy na kremówki. Że myśmy to 

wszystko wytrzymali, te kremówki 
po maturze.” Wadowice, 16 czerwca 
1999 roku – Jan Paweł II. To zdanie 
Ojca Świętego wypowiedziane w cza-
sie słynnej wizyty w rodzinnym mie-
ście zapisało się w pamięci milionów 
słuchających go ludzi. Stąd wzięło się 
określenie papieska kremówka lub 
wadowicka kremówka.

Monika Kosiorowska - Puk

Pamięci 
„Wielkiego Męża Modlitwy” 
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Jeśli sądzisz, 
że potrafisz 

to masz rację…
 
  2 czerwca piątoklasiści ze 
SP w Hadykówce gościli na IX  
Finale Wojewódzkiego Konkur-
su Plastyczno-Teatralnego „Ku-
kły” 2017. Razem z gospodarzami 
i laureatami paradowaliśmy oglą-
dając scenki teatralne odgrywa-
ne na terenie szkoły. Mieliśmy tak-
że okazję obejrzenia dwóch przed-
stawień w wykonaniu Teatru Pla-
ster z Jarosławia i Pacynka dzia-
łającego przy GOKiB w Krasnem. 
Po występach zostały rozdane na-
grody przez Pana Wójta Wilhel-
ma Woźniaka, Przewodniczące-
go Rady Gminy Krasne- Mariana  
Jachowicza, pani Jolanty Nord, ak-
torki, lalkarki, pani Elżbiety Wi-
niarskiej, aktorki oraz Pawła Sroki, 
instruktora do spraw teatru i pla-
styki w MOK w Jarosławiu. Wy-

HADYKÓWKA

mienione Jury po obejrzeniu pra-
wie 200 prac przyznało dwóm 
uczniom: Szymonowi i Sebastia-
nowi Blicharzowi I miejsca w ka-
tegorii lalka. Poza tym oceniający 
byli zachwyceni jakością wykona-
nia prac, wspomnieli też, że pod-
czas ocen chętnie się nimi bawili. 
Fotografia Bazyliszka wykonane-
go przez ucznia stała się motywem 
przewodnim dyplomu pamiątko-

wego. W kategorii klas młodszych 
za lalkę Ambrożego Kleksa wyróż-
nienie zostało przyznane Julii Se-
rafin. Jeszcze jedno wyróżnienie 
zdobyła Barbara Wójcik za maskę. 
Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć 
naszych uczniów, za to, że wśród 
tylu prac również ich zostały do-
cenione.

 Monika Kosiorowska - Puk

  Na sobotnie popołudnie 27 
maja pogoda zaplanowana była 
już od dawna, bo przygotowania 
do Pikniku Rodzinnego w Hady-
kówce obiecywały, że będzie to 
wspaniały dzień dla uczniów, na-
uczycieli i rodziców. I tak też było.  
Od godziny 15.30 dzieci pięknymi 
występami witały zgromadzonych 
gości. Poprzez śpiew, taniec i wier-
sze wyrażały swą miłość do rodzi-
ców. Podczas pikniku była też oka-
zja, do zjedzenia kiełbaski z gril-
la, posmakowania waty cukrowej, 
pysznych wypieków i lodów. Dużą 
atrakcją dla najmłodszych była 
zjeżdżalnia, gladiatorzy i kula zor-
bing. Pozytywne emocje wywołał 
także występ artystów z cyrku Ka-
skada. Śmieszny klown zabawiał 
dzieci tak mocno, że niektóre ze 

HADYKÓWKA

śmiechu wylewały łzy. Pani w ko-
lorowych strojach czarowała i po-
kazywała niesamowite umiejętno-
ści żonglerskie. Ten piękny dzień 

udał się dlatego, że wszyscy, a więc 
rodzice z dziećmi i nauczyciele, 
byli gospodarzami uroczystości. 

  Monika Kosiorowska-Puk

„Czas spędzony z rodziną 
jest wart każdej sekundy”
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„Rycerze 
Floriana”

  8 czerwca dzieci z oddziału 
przedszkolnego wyruszyły do bu-
dynku OSP w Hadykówce na spo-
tkanie ze strażakami. Takie wizyty 
są świetną okazją do bliższego po-

HADYKÓWKA znania zawodu strażaka i niebez-
pieczeństw z nim związanych. Pan 
prezes Mieczysław Maciąg bar-
dzo chętnie odpowiadał na pyta-
nia dzieci przekazując wiele cen-
nych informacji na temat swo-
jej pracy, historii starych hełmów  
i auta. Dużą atrakcją dla najmłod-
szych było oglądanie wozu, przy-
mierzanie hełmów i zwiedzanie 
remizy strażackiej. Największą 
jednak niespodzianką była moż-

liwość lania wody wężem stra-
żackim. Dzieciaki na zakończenie  
wizyty zostały obdarowane loda-
mi, soczkami i cukierkami. Składa-
my serdeczne podziękowania stra-
żakom z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Hadykówce, którzy umożli-
wili naszym przedszkolakom po-
znanie zawodu z bliska oraz za  
zaprezentowanie sprzętu i wozu 
strażackiego.

   Monika Kosiorowska - Puk

Uroczyste 
otwarcie 
wystawy 

 
  Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Hadykówce chętnie uczest-
niczą w zajęciach plastycznych 
podczas których rozwijają swo-

HADYKÓWKA-CMOLAS je umiejętności. Wykonują pra-
ce o różnej tematyce, wykorzy-
stują różnorodne materiały, uczą 
się nowych technik plastycznych. 
Każde dziecko bardzo stara się, 
aby jego kompozycja była wyjąt-
kowa. Wszystkie prace klas 0-III, 
które zbierane były od marca br. 
można podziwiać w Gminnej  
Bibliotece Publicznej w Cmola-
sie. 23 maja przedszkolaki swo-
im występem otworzyły wernisaż 

i zaprosiły do wspólnego ogląda-
nia ekspozycji zaproszonych go-
ści, m.in. Wójta Gminy Cmolas: 
Eugeniusza Galka, Prezes Stowa-
rzyszenia Rozwoju Gminy Cmo-
las: Halinę Rozmus – Kosiorowską 
oraz zaproszonych uczniów z Ze-
społu Szkół w Cmolasie. Dziękuje-
my Pani Dyrektor Danucie Zubie 
i Pani Ewie Maciąg za inicjatywę  
i umożliwienie wystawy. 

 Monika Kosiorowska - Puk
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CMOLAS

„Kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje 
się cały świat”.

 
  Radość dziecka ma wartość 
nieocenioną. Wspiera jego rozwój 
i sprawia, iż wszelkie troski tra-
cą na mocy. Dzień Dziecka zor-
ganizowany w Przedszkolu Nie-
publicznej Ochronce Św. Józefa  
w Cmolasie stał się wspaniałą oka-
zją ku temu. Do atrakcji tego dnia 
zaliczyć można było: tańce, zaba-
wy z chustą animacyjną, zawo-
dy sportowe, malowanie rękami, 
a także foto ramkę, która sprawia-
ła, że przedszkolaki zmieniały swój 
wygląd. Oczywiście nie mogło za-
braknąć ulubionych słodyczy,  
a także upominków, które dzieci 
otrzymały od Pani Agnieszki Dra-
pały- właścicielki sklepu Agavi. 
Ten wyjątkowy czas upłynął bar-
dzo miło i radośnie. Humory dopi-
sywały o czym świadczyły uśmie-
chy na promiennych twarzach naj-
młodszych. Wszystkim dzieciom 
życzymy spełnienia marzeń.

              Ochronka Św. Józefa

  W dniu 6 czerwca 2017r.  
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Cmolasie z okazji Dnia Dziecka 
odbyło się spotkanie pt.”Wszystkie 
dzieci nasze są”, na które przybyły  
przedszkolaki z Przedszkola Nie-
publicznego Ochronka św. Józefa  
z Cmolasu. Dzieci po zwiedze-
niu biblioteki i wystawy, wysłu-
chały bajki „Franklin czyta kole-
gom”. Przy akompaniamencie gita-
ry zachęcone przez panią wodzirej  
w rytm wesołych melodii rocken-
rola ,”Kaczuszek” czy „Jedzie po-
ciąg z daleka” tańczyły śpiewały  
i wesoło bawiły się z chustą anima-
cyjną. Wiele radości sprawiły dzie-

CMOLAS Przedszkolaki świętowały 
Dzień Dziecka w bibliotece

ciom bańki mydlane, które wspól-
nie puszczały na zakończenie spo-
tkania. Po wesołej zabawie przed-

szkolaki otrzymały słodki poczę-
stunek. Wesołe i uśmiechnięte 
wróciły do przedszkola. 
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„Najważniejsza jest rodzina
 Zawsze wszystko się udaje
Cztery ręce, to nie dwie
Razem z tatą pomagamy
Kiedy mama czegoś chce.
Pomagamy sobie wszyscy
Bo od tego jest rodzina
Od niej uczysz się wszystkiego
Tak się życie twe zaczyna.’’
 

  27 maja br. na terenie ogro-
du Niepublicznego Przedszko-
la Ochronki Św. Jozefa w Cmola-
sie, odbyło się „Święto Rodziny”.  
Uroczystość rozpoczęła się od czę-
ści artystycznej, podczas której 
dzieci wystąpiły ze spektaklem te-
atralnym pt. „Święta Jadwiga Kró-
lowa Polski”, później nasi milusiń-
scy zatańczyły polski taniec „Po-
lonez”. Następnie zaprezentowały 
montaż słowno-muzyczny na pod-
stawie wiersza Jana Brzechwy pt. 
„Żuk”, po którym przedszkolaki 
wręczyły Kochanym Mamusiom  
i Tatusiom własnoręcznie wykona-
ne upominki. Nie zabrakło tremy, 
łez wzruszenia i dobrej zabawy. 
Część artystyczną zakończył wy-
stęp Michałka Stochela - zdolne-
go, młodego muzyka grającego na 
akordeonie, któremu dziękujemy 
serdecznie za uświetnienie naszej 
uroczystości. Kolejnym etapem 
świętowania były gry, konkursy, 

CMOLAS Święto Rodziny 
w Przedszkolu Ochronki Św. Józefa

tańce na świeżym powietrzu przy 
muzyce z dziecięcego repertuaru 
oraz wspólna degustacja grillowa-
nych smakołyków i słodkości. Cie-
szymy się, że „Święto Rodziny” 

przebiegło w atmosferze radości, 
swobody i dobrej zabawy! Dzięku-
jemy Wszystkim za pomoc w zor-
ganizowaniu naszego pikniku.

      Ochronka Św.Józefa

JAGODNIKI-ZATOR

  21 czerwca 2017 r. Niepublicz-
na Szkoła Podstawowa i Przed-
szkole „Jagódka” w Jagodniku zor-
ganizowała integracyjno – relak-
sacyjną wycieczkę do parku roz-
rywki „Zatorland” w Zatorze.  
W pierwszej kolejności oglądnęli-
śmy pełen wrażeń film o życiu pre-
historycznych dinozaurów w kinie 
5D. Później  zwiedziliśmy Dom 
do Góry Nogami, w którym  po-
ruszaliśmy się  chodząc po sufi-
cie, a nad naszymi głowami uno-

Wycieczka do parku rozrywki
 „Zatorland”
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W czerwcu, jak co roku drodzy mili
święto rodziny żeśmy obchodzili.
  Na Pikniku Rodzinnym 
  wszyscy dobrze się bawili,
  pogoda jak zwykle dopisała, 
  bo modliła się kadra cała.
Na początek dyrekcja
zebranych ładnie przywitała,  
rodzinom miłości życzyła, 
sto lat z kadrą zaśpiewała.
  Prezes stowarzyszenia 
  Szostak Małgorzata
  wszystkim darczyńcom podziękowała
  i udanego Dnia Rodziny winszowała.
Na scenie z nami byli goście zaproszeni:
Odwiedziła nas Ewa Draus - 
radna przemiła co na Podkarpaciu wojewodą była.
  Z uśmiechem Józef Kardyś - 
  starosta kolbuszowski do nas zawitał,
  Nasz gospodarz z Cmolasu - 
  Eugeniusz Galek pięknymi życzeniami 
  przybyłych przywitał.
Brawo! Najważniejszy we wsi - sołtys Andrzej Gul
od początku do końca z nami był.
  Rodziców pyszności na stołach stały,
  nikt głodny nie był, czy duży czy mały.
Dmuchane zjeżdżalnie, rowerki pływające,
malowanie twarzy w motyle, pieski, zające.
  Strzelający popcorn, słodka wata cukrowa,
  nie wchodziła w rachubę żadna odmowa.
Potężna trampolina pusta nie stała,

siły się meble. Następnie udali-
śmy się do Parku Owadów. Tam 
zobaczyliśmy olbrzymie ruchome, 
wydające odgłosy owady. Kolej-
nym etapem było zwiedzanie Par-
ku Ruchomych Dinozaurów. Była 
to ścieżka edukacyjne prowadząca 
przez las. Podczas spaceru podzi-
wialiśmy naturalnej wielkości, ry-
czące prehistoryczne stworzenia. 
Wychodząc z parku odwiedziliśmy  
Muzeum Szkieletów i Skamienia-
łości, gdzie można było zobaczyć 
niezwykłe okazy skał mamowych, 
osadowych i metamorficznych. Po 
pełnym wrażeń zwiedzaniu uda-
liśmy się ,,ciuchcią” do Parku Ba-
jek, gdzie zjedliśmy pyszny obiad. 

Dodatkowych atrakcji dostarczył  
wszystkim obszerny lunapark, 
na którym znajduje się cała gama 
urządzeń rekreacyjnych. Zarów-
no dzieci jak i dorośli mogli wie-

lokrotnie skorzystać z wielu atrak-
cji. Zmęczone, ale uśmiechnięte 
buzie dzieci świadczyły o niezwy-
kle udanej, pełnej wrażeń i emocji 
wycieczce.

       Anna Kuźma 

JAGODNIK

nawet dziadek i babcia skakała.
  Strażacy wszystko pilnowali
  bo jak by co, to wodą lali.
Dzieci w aktorów się przebrały
i piękne spektakle wystawiały:
  O koziołku co nie słuchał mamy,
  o zdrowych warzywach i owocach, 
  które zajadamy.
Życzeń od serca rodzice dostali bez liku
i po pięknym prezenciku.
  Inni życzliwi nam goście przybyli,
  których wymieniam, bo są warci chwili:
  Sekretarz gminy Cmolas Pan Marian Posłuszny
  Pani Lucyna Pik z Biura Poselskiego
  Radny wsi Jagodnik Ryszard Warzocha

ŚWIĘTOWANIE DNIA RODZINY
NA PIKNIKU W JAGODNIKU
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  Zarząd stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
  Jagodnik Nasza Wieś
  Prezes OSP w Jagodniku Eugeniusz Bańka
  komendant OSP w Jagodniku Jakub Guźda 
  z zastępem
  i witała ich Pani Dyrektor z wielkim uśmiechem.
Wszystkich bawił klown w portkach kolorowych
całkiem zabawny, uczył zabaw nowych,
uczył robienia baniek mydlanych,
trenował rodziny tańców skakanych.
  Wszystkim za przybycie dziękujemy
  a rodzinom 100 lat winszujemy.
Jak nie wierzycie do galerii zapraszamy,
tam dowody rzetelne mamy.

  Dorota Terlaga
   Dyrektor NSP i NP Jagódka w Jagodniku

  W dniu 16 maja 2017 r. w 
Centrum Edukacji Ekologicz-
nej ”Puszcza Sandomierska” w 
Ostrowach Tuszowskich odbył się  
V Gminny Konkurs Przyrodni-
czo- Ekologiczny „Ja i środowisko”.  
Jego celem było: zdobywanie i po-
głębianie wiedzy z zakresu ekolo-
gii i ochrony środowiska, wdraża-
nie uczniów do zachowań proeko-
logicznych, budzenie ciekawości 
poznawczej i zainteresowań przy-
rodniczych, spotkanie miłośników 
przyrody. Uczniowie mieli do roz-
wiązania test składający się z py-
tań dotyczących ekologii, ochro-
ny środowiska i otaczającej przy-
rody. Jak podkreśliła przewodni-
cząca komisji konkursowej, pani 
Bogusława Zięba, podsumowując 
cały konkurs, wszyscy uczniowie 
wykazali się dużą wiedzą i spraw-
nie poradzili sobie z zadaniami 
związanymi z wyżej wymieniony-
mi zagadnieniami. Jury w składzie:  
Bogusława Zięba, Elżbieta Rze-
szutek oraz Jarosław Rzeszutek-  
przyznało następujące miejsca:
w kategorii klas I- III
I miejsce- Konrad Wilk  
ZS w Cmolasie
II miejsce- Patrycja Ruman 

OSTROWY TUSZOWSKIE V Gminny Konkurs 
Przyrodniczo- Ekologiczny 

„Ja i środowisko”

SP w Ostrowach Tuszowskich
III miejsce- Karolina Stec 
ZS w Cmolasie
Wyróżnienie- Klaudia Magda 
z ZS w Trzęsówce, Kacper Paterak 
z ZS w Trzęsówce, Magdalena 
Jadach ZS w Cmolasie
w kategorii klas IV- VI
I miejsce- Bartłomiej Chociaj 
ZS w Trzęsówce
II miejsce- Michał Szostak  
ZS w Cmolasie
III miejsce- Karolina Mokrzycka 
ZS w Cmolasie
Wyróżnienie: Magdalena 

Paterak SP w Ostrowach Tuszow-
skich, Amelia Ozga SP w Porębach 
Dymarskich, Adrianna Pałka 
ZS w Trzęsówce.
Zwycięzcom, dyplomy i nagrody 
książkowe wręczył Zastępca Wójt 
Gminy Cmolas, pan Lesław Bu-
dzisz, który pogratulowali wszyst-
kim uczestnikom wiedzy i życzył 
w przyszłości podobnych sukce-
sów. Pozostali uczestnicy również 
otrzymali dyplomy i nagrody po-
cieszenia. 

       GBP Cmolas
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  W dniu 11 maja 2017 r.  
w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Cmolasie odbyło się spotka-
nie przedszkolaków z Akademii 
Przedszkolaka w Cmolasie. Dzieci 
miały okazję zwiedzić bibliotekę, 
obejrzeć księgozbiór przeznaczo-
ny specjalnie dla nich, ale również 
zapoznały się ze sposobem wypo-
życzania książek oraz obowiązują-
cym regulaminem. W czasie spo-
tkania odbyło się także głośne czy-
tanie bajki pt. ”O smoku Novusiu” 
oraz zabawy w koło fortuny, gry 
planszowe, puzzle i klocki. Przed-
szkolaki otrzymały drobne upo-
minki. Uśmiechnięte i zadowolo-
ne wróciły do swego przedszkola.  
Serdecznie dziękujemy miłym go-
ściom za udział w spotkaniu.

       GBP Cmolas

Biblioteka. Oczywiście! 
to hasło tegorocznego 

Tygodnia Bibliotek 

CMOLAS

  Przy słonecznej pogodzie - 18 
czerwca, punktualnie o godzinie 
13:30 rozpoczął się piknik rodzin-
ny w Akademii Przedszkolaka.  
Impreza odbyła się na placu przed-
szkolnym przed siedzibą placówki. 
Były śpiewy, tańce, zabawy, grill 
oraz słodki poczęstunek, a wszyst-
ko po to, aby dzieci wraz z rodzi-
cami mogły wspólnie spędzić czas. 
Tego dnia uroczyście zakończyli-
śmy rok przedszkolny i pożegnali-
śmy dzieci, które we wrześniu już 
do nas nie powrócą. Przedszko-
laki zaprezentowały swoje arty-
styczne umiejętności, witając swo-
ich rodziców pięknie przygoto-
wanymi i odśpiewanymi piosen-
kami i wierszykami. Nie zabrakło 
niespodzianek takich jak piosenki  
w języku angielskim i pokaz tańca.  
Oprócz tradycyjnych upominków 
- breloczka dla taty i igielnika dla 
mamy, dzieci chciały podarować 
swoim rodzicom coś niezwykłego: 
uśmiech, radość i niezapomniane 

Piknik Rodzinny 
w Akademii Przedszkolaka 
w Cmolasie - Dzień Matki, 
Dzień Ojca i Dzień Dziecka 

w jednym.
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chwile ze wspólnej zabawy. Atrak-
cjom nie było końca: konkursy, 
wyścigi i tańce pod okiem Pani 
wodzirej, która przy głośnej mu-
zyce zagrzewała do zabawy. Punk-
tem kulminacyjnym imprezy były 
dmuchańce wyczekiwane przez 
dzieci ze zniecierpliwieniem. Trze-
ba przyznać, że rodzicom także 
udzielił się wesoły klimat rodzin-
nego pikniku i chętnie włączyli się 
w zabawę. Gdy wszyscy już byli 
zmęczeni tańcami i ruchowymi za-
bawami, mogli usiąść i skorzystać 
z poczęstunku, który przygotowali 
rodzice. Cała impreza zintegrowa-
ła zarówno dzieci, jak i rodziców 
i mamy nadzieję, że nikt nie wy-
szedł z niej niezadowolony.

Akademia Przedszkolaka 
w Cmolasie
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  Czerwiec w naszym przedszko-
lu był i nadal jest miesiącem peł-
nym wrażeń. Z okazji Dnia Dziec-
ka wybraliśmy się na wycieczkę do 
Sali Zabaw w Mielcu - do „Kulko-
landu”, a nie dawno z wizytą wy-
ruszyliśmy do Komendy Powia-
towej Policji i Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej  
w Kolbuszowej. W trakcie spotka-
nia Panie policjantki i Panowie 
strażacy zaznajomili dzieci z cie-
kawostkami związanymi z ich pra-
cą zawodową, przestrzeganiem za-
kazów, zachowaniem bezpieczeń-
stwa na drodze i w czasie pożaru  
oraz wypadku. Dzieci dowiedziały 
się w jakich okolicznościach moż-
na wzywać policję i straż pożarną. 
Zobaczyły jak wygląda sala zatrzy-
mań, dyżurka i monitoring całe-
go miasta. Jak zawsze największe 
zainteresowanie wzbudziły wozy 
strażackie. Dzieci mogły je z bli-

Przedszkolaki 
z Akademii Przedszkolaka 
- policjantami i strażakami.
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  Dnia 6 kwietnia 2017 r. w 
Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Cmolasie odbyło się spotka-
nie czytelnicze na które przyby-
ły przedszkolaki z Niepublicznego 
Przedszkola „Jagódka” z Jagodni-
ka i uczniowie z klasy „0” . Dzieci 
zwiedziły bibliotekę ,zapoznały się 
z pracą bibliotekarzy oraz z zain-
teresowaniem i uwagą wysłuchały 
bajki o przygodach Samochodzi-
ka Franka pt.”Moja Książka”. Wiele 
radości sprawiła maluchom weso-
ła zabawa kołem fortuny, klockami 
i puzzlami . Niespodzianką dla pań 
bibliotekarek była piękna recyta-
cja wierszy „Okulary” i „Na stra-
ganie” w wykonaniu małych gości. 

Międzynarodowy Dzień 
Książki dla Dzieci

ska oglądać oraz podziwiać wypo-
sażenie, jakim dysponują podczas 
swojej ciężkiej i odpowiedzialnej 
pracy strażacy. Przez chwilę wszy-
scy uczestnicy wycieczki mogli po-
czuć się jak strażacy, przymierza-
jąc hełm strażacki i umunduro-
wanie. Po wizycie w policji i stra-
ży dzieci przyznały, że te zawody 
chociaż niebezpieczne to bardzo 
im się podobają. Ta wizyta z pew-
nością na długo zostanie w pamię-
ci przedszkolaków.

Akademia Przedszkolaka 
w Cmolasie

CMOLAS

Na zakończenie dzieci otrzymały 
pamiątkowe zakładki do książek  
i słodki poczęstunek. Przedszko-

laki zadowolone i uśmiechnięte 
opuszczały bibliotekę.

   GBP Cmolas

  Na kolbuszowskim stadionie 
23 czerwca 2017 r. odbył się I Tur-
niej Piłki Nożnej Służb Munduro-
wych o Puchar Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego. W ten 
sposób Dzień Ojca uczcili poli-
cjanci z Polski, Węgier i Ukrainy, 
a także przedstawiciele wielu in-
nych służb. Organizatorem I Tur-
nieju Piłki Nożnej Służb Mundu-
rowych o Puchar Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego z okazji 
Dnia Ojca był Zarząd Wojewódz-

OSTROWY BARANOWSKIE Atrakcje dla najmłodszych 
z okazji Dnia Ojca – 
Szkoła Podstawowa 

w Ostrowach Baranowskich.
kiego Niezależnego Samorządne-
go Związku Zawodowego Poli-
cjantów w Rzeszowie i kierownic-
two Komendy Powiatowej Poli-
cji w Kolbuszowej. Poza boiskiem 
zorganizowano atrakcje dla naj-
młodszych, na które zostali zapro-

szeni m.in. uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Ostrowach Baranow-
skich. Zaraz po uroczystym za-
kończeniu roku szkolnego, rozda-
niu świadectw i nagród, po prze-
braniu się w wygodne ubrania wy-
jechaliśmy do Kolbuszowej. Dzieci  
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Spotkanie 
z okazji Dnia 

Dziecka 
 
  W dniu 5 czerwca 2017 r.  
w Centrum Edukacji Ekologicz-
nej w Ostrowach Tuszowskich 
odbyło się spotkanie integracyj-
ne z okazji Dnia Dziecka. Wzięły  
w nim udział przedszkolaki z Nie-
publicznego Przedszkola „Jagód-
ka” z Jagodnika i dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Ostrowach Ba-
ranowskich. W programie były 
wspólne zabawy przy muzyce, za-
bawy z chustą animacyjną, słucha-
nie opowiadania pt. „Zagubiony 
szczeniaczek” Holly Webb, a tak-

OSTROWY TUSZOWSKIE

obejrzały pokazy sprzętu policyj-
nego, strażackiego i wojskowego, 
uczestniczyły w grach i konkur-
sach, zobaczyły pokaz tresury po-
licyjnego psa. Mogły wypróbować 
swoje umiejętności na strzelnicy, 
bawić się na dmuchanej zjeżdżal-
ni. Organizatorzy przygotowa-

li dla dzieci pyszne kiełbaski, na-
poje, lody, watę cukrową, a nawet 
grochówkę. Wspaniale bawiły się 
z animatorką. Wszystkie przepięk-
nie wymalowały twarze na wybra-
ne przez siebie wzory. Każde dziec-
ko otrzymało upominek. To był 
cudowny Dzień Ojca. Bardzo ser-

decznie dziękujemy za zaproszenie 
Zarządowi Związku Zawodowemu 
Policjantów w Kolbuszowej oraz 
Panu Wójtowi Eugeniuszowi Ga-
lek, który zapewnił dla dzieci z na-
szej szkoły dojazd i powrót.

Danuta Gacek

że oglądanie bajki pt. „Bolek i Lo-
lek na wakacjach”. Dzieci obejrza-
ły również wystawy znajdujące się 
centrum. Wzięły udział w krótkiej 
pogadance dotyczącej zwierząt ży-
jących w naszych lasach. W prze-

rwie, na wszystkich czekał słodki 
poczęstunek. Po wesołej zabawie, 
dzieci radosne i uśmiechnięte wró-
ciły do swoich placówek.

GBP w Cmolasie

Owocna 
współpraca 

z ,,Twoim 
Radiem Cmolas”

  Słuchowiska radiowe dla naj-
młodszych są emitowane w ,, Two-
im Radiu Cmolas” od kilkuna-
stu lat. W tym roku szkolnym na-
grywaliśmy fantastyczną baśń  
pt. ,,Czarnoksiężnik ze Szmarag-
dowego Grodu”. 

  Fascynacja komputerem i no-
woczesną technologią w XXI w. 
odciąga młodzież od dobrej książ-
ki, dlatego pedagodzy szukają no-
watorskich rozwiązań. Uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Cmo-
lasie bardzo chętnie uczestniczą  
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w nagrywaniu słuchowisk. Pracują 
nad dykcją, umiejętnie modulują 
swoim głosem i świetnie naśladują 
bohaterów, których mają odegrać. 
Niektórzy radiosłuchacze bardzo 
uważnie śledzą odcinki, które są 
emitowane w każdą sobotę o godz. 
8.30, aby poznać dalsze losy Do-
rotki i jej przyjaciół. 
Drodzy Uczniowie! Życzę Wam  
słonecznych wakacji, niezapo-
mnianych wrażeń i mnóstwo emo-
cji, które płyną z dobrej książki. 
Pamiętajcie, że żaden film, żadna 
gra komputerowa nie zastąpi Wam 
świata przedstawionego, jaki po-
jawia się w ciekawych i fascynują-
cych lekturach, które są dostępne 
w księgarniach i bibliotekach.

Bardzo gorąco dziękuję Pracowni-
kom Samorządowego Domu Kul-
tury - redaktorom ,,Twojego Radia 

Cmolas” za ogromne zaangażowa-
nie, profesjonalizm i wszelką życz-
liwość. 

      Edyta Urban, SP Cmolas

  W dniu 29 maja 2017 r. repre-
zentacja chłopców Szkoły Pod-
stawowej im. prof. Jana Czeka-
nowskiego w Cmolasie jako je-
dyna szkoła wiejska wzięła udział  
w finale wojewódzkim Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w pływaniu  
w konkurencji sztafet 8 x 25 m sty-
lem dowolnym. Zawody odbyły się 
na pływalni krytej Gimnazjum nr 
3 w Krośnie. Wzięło w nim udział 
12 najlepszych sztafet chłopców  
z całego województwa podkarpac-
kiego wyłonionych w eliminacjach 
rejonowych. 
  Zwyciężyła SP nr 5 w Dębi-
cy, druga była SP nr 3 Tarnobrzeg,  
a trzecie SP nr 25 Rzeszów.
Nasi chłopcy spisali się bardzo do-

CMOLAS-KROSNO

brze. Sztafeta w składzie: Szostak 
Michał, Wójcik Szczepan, Starzec 
Wiktor, Wójcik Mikołaj, Lube-
ra Michał, Wit Kamil, Mokrzycki 

Kacper, Wilk Krystian i Noga Szy-
mon z czasem 2:22,12 minuty, za-
jęła jedenaste miejsce. 

       Jacek Tyczka

Finał Wojewódzki Sztafet - Pływanie

  Dnia 08 czerwca uczniowie klas 0 – II 
Szkoły Podstawowej w Ostrowach Bara-
nowskich wraz z nauczycielami wyruszyły 
na jednodniową wycieczkę do Parku Juraj-
skiego w Bałtowie. Po dojechaniu do celu, 
entuzjazm wśród dzieci wzbudziło zwie-
dzanie Bałtowskiego Zwierzyńca. Była to 

OSTROWY BARANOWSKIE-
BAŁTÓW
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  10 czerwca uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej w Cmolasie mieli 
przyjemność zaprezentować swój 
układ taneczny i umiejętności wo-
kalne podczas Targów Ekonomii 
Społecznej w Rzeszowie. Po wy-
stępach młodzież mogła uczestni-
czyć w konkursach z nagrodami 
i korzystać ze wszystkich atrakcji 
przygotowanych przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej.
  Targi zostały objęte Honoro-
wym Patronatem Prezydenta Mia-
sta Rzeszowa oraz Marszałka Wo-
jewództwa Podkarpackiego.

przejażdżka amerykańskim auto-
busem (school busem) pomiędzy 
zwierzętami współcześnie żyjący-
mi (m.in.: strusie, lamy, wielbłądy, 
dziki, konie, krowy długowłose, 
jelenie i wiele innych gatunków) 
rozmieszczonymi na wielohekta-
rowym terenie – tzw. Safari. Po-
dziwialiśmy wielbłądy karmione 
przez okno autobusu przez Panią 
Przewodnik. Później już w bramie 
Sabatówki czekały na nas wróż-
ki, by zaprowadzić nas do obejścia 
Czarownicy. A tam niesamowite 
budowle, przejścia skrzatów i pa-
jęcza sieć, po których oprowadzi-
ła nas wcale nie straszna czarowni-
ca. Po tych niesamowitych wraże-
niach udaliśmy się do Parku Roz-
rywki. Bawiliśmy się na statku pi-
rackim, dmuchańcach, karuzeli, 
samolocikach, kolejce szynowej, 

w basenie z kuleczkami, na euro-
bungy, na kolejce górskiej. Następ-
nie wszyscy udali się do Jura Par-
ku, wszystkich wycieczkowiczów 
powitał pan przewodnik, który 
opowiadał o zgromadzonych eks-
ponatach. Wszyscy dzielnie ma-
szerowali pośród prehistorycznych 
gadów. Z kolei w Muzeum Juraj-
skim dzieci obejrzały różnego ro-
dzaju skamieniałości. Były to kości 
dinozaurów, szczątki morskich ga-
dów zęby rekinów, koralowce i gło-
wonogi. Największe wrażenie zro-
biło Prehistoryczne Oceanarium. 
Za pomocą technologii trójwy-
miarowego przekazu przenieśli-
śmy się w świat podwodnego życia 
ogromnych gadów. Mieliśmy oka-
zję spotkać się „oko w oko” z ga-
tunkami, które żyły na Ziemi ty-

siące lat temu. Wrażenie, że są bar-
dzo blisko wywołało u nielicznych 
strach, jednak większość uczniów 
była mocno podekscytowana i za-
fascynowana ich widokiem. Po 
emocjach w Oceanarium wszyscy  
wielkim apetytem zajadali zamó-
wiony obiad. Jeszcze udaliśmy się 
na plac zabaw, bo dzieciom bar-
dzo trudno było się rozstać z tym 
magicznym miejscem. Na zakoń-
czenie wizyty w Bałtowie w sklepi-
kach z pamiątkami dzieci zakupi-
ły pamiątki. Z wycieczki do Krainy 
Dinozaurów wszyscy wrócili pełni 
wrażeń i zadowoleni. Mamy jed-
nak nadzieję, że dla dzieci była to 
niezapomniana przygoda.

       Danuta Gacek, Dyrektor 
  SP w Ostrowach Baranowskich

CMOLAS-RZESZÓW ,,Szczęśliwa trzynastka” przy Fontannie 
Multimedialnej w Rzeszowie

  Patroni medialni: TVP Rze-
szów, Radio Rzeszów, Gazeta Co-
dzienna Nowiny. Bardzo gorąco 
dziękujemy za zaproszenie i umoż-

liwienie nam promocji Zespołu 
Szkół w Cmolasie przy Fontannie 
Multimedialnej w Rzeszowie. 

         Edyta Urban, SP Cmolas
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  Uprzejmie informujemy iż od 
1 lipca OWiR w Cmolasie reali-
zuje PROJEKT POWSZECHNEJ 
NAUKI PŁYWANIA pod nazwą 
„UMIEM PŁYWAĆ” - dofinanso-
wanego  ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach dzia-
łania „Wspieranie przedsięwzięć w 
zakresie upowszechniania sportu 
dzieci i młodzieży”.
  Projekt powszechnej nauki 
pływania „Umiem Pływać” jest ad-
resowany do uczniów klas I – III 
szkół podstawowych w całej Pol-

sce. Zakłada systematyczny i po-
wszechny udział dzieci w zajęciach 

sportowych, których głównym ce-
lem jest upowszechnianie aktyw-
ności fizycznej oraz nabycie pod-
stawowych umiejętności pływania. 
Na pływalni krytej w Cmolasie re-
alizowane będą zajęcia nauki i do-
skonalenia pływania dla wszyst-
kich uczniów klas I-III z terenu 
Gminy Cmolas. W okresie wakacji 
letnich, tj. od 1 lipca do 31 sierp-
nia 2017 przewidziane są zajęcia 
nauki pływania z instruktorami 
w wymiarze jednej godziny tygo-
dniowo wg następującego planu:  

Wakacyjny plan zajęć -LIPIEC

Dzień tyg/
Godz.

Poniedziałek
3,10,17,24,31

Wtorek
4,11,18,25

Środa
5,12,19,26

Czwartek
6,13,20,27

Piątek
7,14,21,28

12:00-
13:30

Cmolas
 klasy II  

Ostrowy B. 
klasy I-III
Jagodnik 
klasy I-III

P Poręby D. 
klasy I-III
SP Cmolas 

kl. I 

Cmolas
klasy II

Ostrowy B. 
klasy I-III
Jagodnik 
klasy I-III

13:30
15:00 

SP Cmolas 
klasy III

SP Trzęsówka 
kl. I-III

SP Hadykówka
klasy I-III

SP Ostrowy T.
klasy I-III

SP Cmolas 
klasy III

SP Trzęsówka 
kl. I-III

Wakacyjny plan zajęć -SIERPIEŃ 

Dzień tyg/
Godz.

Poniedziałek
7,14,21,28

Wtorek
1,8,22,29

Środa
2,9,16,23,30

Czwartek
3 

SIERPIEŃ

Piątek
4,11,18,25

12:00-
13:30

Cmolas
 klasy II  

Ostrowy B. 
klasy I-III
Jagodnik 
klasy I-III

P Poręby D. 
klasy I-III
SP Cmolas 

klasy I 

Ostrowy B. 
klasy I-III
Jagodnik 
klasy I-III

P Poręby D. 
klasy I-III
SP Cmolas 

klasy I 
13:30
15:00 

SP Cmolas 
klasy III

SP Trzęsówka 
klasy I-III

SP Hadykówka
klasy I-III

SP Ostrowy T.
klasy I-III

SP 
Trzęsówka 
klasy I-III

SP Hadykówka
klasy I-III

SP Ostrowy T.
klasy I-III

Serdecznie zapraszamy 
i zachęcamy do udziału

Ostrowy B. I-III 
i Jagodnik kl. I-III – 
terminy zajęć 
LIPIEC: 12:00-13:00
WTORKI – 4,11,18,25
PIĄTKI - 7,14,21,28

SIERPIEŃ: 12:00-13:30
WTORKI: - 1,8,22,29
CZWARTEK: - 3

Trzęsówka kl. I-III – 
terminy zajęć 
LIPIEC 13:30-15:00
WTORKI – 4,11,18,25
PIĄTKI - 7,14,21,28

SIERPIEŃ: 13:30-15:00
WTORKI: - 1,8,22,29
CZWARTEK: - 3

Cmolas kl: II – 
terminy zajęć 
LIPIEC:12:00-13:00
PONIEDZIAŁKI: - 3,10,17,24,31
CZWARTKI: - 6,13,20,27
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SIERPIEŃ: 12:00-13:00
PONIEDZIAŁKI: - 7,14,21,28

Cmolas kl: III – 
terminy zajęć 
LIPIEC: 13:30-15:00
PONIEDZIAŁKI: - 3,10,17,24,31
CZWARTKI: - 6,13,20,27
SIERPIEŃ:13:30-15:00
PONIEDZIAŁKI: - 7,14,21,28
Cmolas Klasa I – terminy zajęć 
LIPIEC: 12:00-13:30
ŚRODA: - 5,12,19,26

SIERPIEŃ:12:00-13:30
ŚRODA: - 2,9,16,23,30
PIĄTEK: - 4,11,18,25

Poręby Dymarskie kl. I-III – 
terminy zajęć 
LIPIEC: 12:00-13:30
ŚRODA: - 5,12,19,26
SIERPIEŃ: 12:00-13:30
ŚRODA:- 2,9,16,23,30
PIĄTEK: - 4,11,18,25

Hadykówka kl. I-III – 
terminy zajęć 

LIPIEC: 13:30-15:00
ŚRODA: - 5,12,19,26
SIERPIEŃ:13:30-15:00
ŚRODA: -2,9,16,23,30
PIĄTEK: -4,11,18,25

Ostrowy Tuszowskie I – III – 
terminy zajęć 
LIPIEC: 13:30-15:00
ŚRODA: - 5,12,19,26
SIERPIEŃ:13:30-15:00
ŚRODA: - 2,9,16,23,30
PIĄTEK: -4,11,18,25

  Dnia 21 czerwca 2017 r. w 
Szkole Podstawowej w Ostrowach 
Baranowskich odbyła się poga-
danka na temat zagrożeń, z jaki-
mi mogą się spotkać dzieci w cza-
sie letniego wypoczynku, którą 
poprowadził aspirant Krzysztof  
Andryś, z  Komendy Powiatowej 
Policji w Kolbuszowej, dzielnico-
wy m.in. Ostrów Baranowskich. 
Celem spotkania było przypo-
mnienie uczniom podstawowych 
zasad bezpiecznego zachowania 
się nad wodą, na drodze, uwraż-
liwienie na różne niebezpieczeń-
stwa. Gość rozmawiał z uczniami 
na temat, jak bezpiecznie spędzić 
czas wolny i ustrzec się przed czy-
hającymi niebezpieczeństwami. 
Przypomniał zasady bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, bezpie-
czeństwa podczas zabaw na świe-
żym powietrzu, w podróży, omó-
wił jak zachować się, gdy zaczepi 
dzieci obca osoba lub gdy się zgu-
bią. Policjant przestrzegał również  

OSTROWY BARANOWSKIE Spotkanie z policjantem 
w Szkole Podstawowej 

w Ostrowach Baranowskich.

przed korzystaniem z niestrze-
żonych kąpielisk, rozpalaniem 
ognisk, organizowaniem zabaw  
w niebezpiecznych miejscach. We-

sołych i słonecznych wakacji – mi-
łych i bezpiecznych powrotów.

   Danuta Gacek          

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich

OSTROWY BARANOWSKIE

  Dzień Dziecka to chyba obok 
urodzin i „gwiazdki” najbardziej 
lubiany przez dzieci dzień w roku.  
I to nie tylko ze względu na wspa-
niałe prezenty, które wtedy otrzy-
mują i są w absolutnym centrum 
uwagi. Pani Dyrektor przygotowa-
ła ten wyjątkowy dzień w Ostro-
wach Baranowskich inaczej od po-
zostałych. Nikt tego dnia nie przy-
niósł książek i zeszytów, ale uśmiech 
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Świetlica w Szkole Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich

 
  Od nowego roku szkolnego tj. od 01 września 2017 r. w Szkole Podstawowej w Ostrowach 
Baranowskich czynna będzie świetlica szkolna, która funkcjonować będzie każdego dnia do 
godziny 16.30. Godziny pracy dostosowane będą do potrzeb rodziców. Zapraszamy wszystkie 
dzieci. Opiekę sprawował będzie wykwalifikowany pedagog. Jednocześnie serdecznie zapra-
szamy rodziców do zapisu dzieci do szkoły w swojej miejscowości. 

     Dyrekcja i Grono Pedagogiczne.

Jagodnik nam 
pięknieje!

  Jagodnik do tego roku był je-
dyną wsią w gminie Cmolas, któ-
ra w swoim układzie komunika-
cyjnym nie posiadała chodników. 
Ze względów bezpieczeństwa pie-

JAGODNIK szych było to największym proble-
mem w rejonie drogi powiatowej, 
w rejonie przystanku, skrzyżowa-
nia z drogą gminną w kierunku 
szkoły, domu strażaka – do drogi 
gminnej, wyasfaltowanej w ubie-
głym roku. 
  Sytuacja ta uległa zmianie 
obecnie po zakończeniu inwestycji 
zrealizowanej przez gminę, pole-
gającej na budowie 340 mb chod-
nika o szerokości 1,5 mb. Zakres 
rzeczowy obejmował również wy-

mianę przepustów rurowych i 
utwardzenie zjazdów, umocnie-
nie skarp płytami ażurowymi i dna 
płytkami chodnikowymi oraz bu-
dowę i oznakowanie przejścia dla 
pieszych. Inwestycja zakończo-
na 30.06. a jej koszt to blisko 131 
tys. zł. z budżetu gminy. Centrum 
wsi zyskało zupełnie nowy wizeru-
nek – co widać na zdjęciu. To ja-
godnickie novum uzupełnia grzy-
bek – zadaszenie obok domu stra-
żaka i uporządkowany plac.

na twarzy i ochotę na wspólną zaba-
wę. Na podwórku szkolnym, obok 
placu zabaw stanęły dwie olbrzymie 
dmuchane zjeżdżalnie, na których 
dzieci mogły bawić się do woli. Pa-
nie przygotowały wiele zabaw i kon-
kurencji na boisku szkolnym. Dzie-
ci w przerwie zabaw przeniosły się 
na wspólnego grilla. Dla wszystkich 
były przygotowane soczki i prze-
pyszne lody. Na Dzień Dziecka spe-
cjalne zaproszenia rozesłane zostały 
do wszystkich dzieci mieszkających 
w Ostrowach Baranowskich.    

      Danuta Gacek
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„Poznajemy 
najbliższą
 okolicę”

  18 maja 2017 roku przedszko-
laki z Niepublicznego Przedszkola 
„Jagódka” w Jagodniku w ramach 
projektu „Poznajemy najbliższą 
okolicę” odwiedziły Samorządowy 
Ośrodek Kultury i „Twoje Radio 
Cmolas”. Dzieci miały możliwość 
zwiedzenia budynku SOK-u dzię-
ki uprzejmości dyrektor ośrodka , 
która jednocześnie była przewod-
nikiem po budynku – Pani Edyty 
Kus – Mokrzyckiej. W czasie wi-
zyty w radio dzieci poznały tajni-
ki pracy dziennikarza radiowego 

JAGODNIK

i sami mogli spróbować tego rze-
miosła nagrywając własną audy-
cję – wiersz Juliana Tuwima pt. 
„Okulary”. Poszło im znakomi-
cie – można się było o tym prze-
konać następnego dnia przed 9 

rano, kiedy to na falach „Twojego 
Radia Cmolas” wyemitowano au-
dycję przedszkolaków. Wycieczka 
sprawiła wiele radości i satysfakcji 
wszystkim uczestnikom. 

       Magdalena Wilk

„Poznajemy
 najbliższą 

okolicę”  c.d.
 
  29 maja 2017 roku w ramach 
projektu „Poznajemy najbliższą 
okolicę” przedszkolaki z Niepu-
blicznego Przedszkola „Jagódka” w 
Jagodniku wraz ze swoimi pania-
mi udały się z wizytą do Warszta-
tów Terapii Zajęciowej i Domu Po-
mocy Społecznej w Cmolasie. Był 
to ostatni (w tym roku przedszkol-
nym) przystanek w podróży po naj-
bliższej okolicy. Podczas wizyty 
przedszkolaki prezentowały swo-
je umiejętności wokalne i rucho-
wo-taneczne, a także recytatorskie. 
Występy przedszkolaków sprawi-
ły ogromną radość zarówno pod-
opiecznym Warsztatów Terapii Za-
jęciowej jak i Domu Pomocy Spo-
łecznej oraz pracownikom tych-
że placówek. Na ich twarzach wid-
niał uśmiech, radość i zadowole-
nie. Za wspaniały występ dzieci zo-

JAGODNIK

stały zaproszone na słodki poczę-
stunek i soczek (zarówno w WTZ 
jak i DPS). Otrzymały również cu-
kierki i balony oraz  serdeczne po-
dziękowania od mieszkańców DPS, 
WTZ oraz pracowników i kierow-
ników placówek. Przedszkolaki 
miały możliwość zwiedzenia bu-
dynku WTZ i zobaczyć jak wyglą-
dają poszczególne pracownie – naj-
dłużej zatrzymały się w pracowni 
plastycznej gdzie pięknie pachnia-
ło wytwarzanymi tam mydełkami,  
a oczy cieszyły przeróżne skrzynecz-
ki, doniczki, pudełeczka wykonane 
przy udziale uczestników warszta-
tów. Wszyscy wróciliśmy z tej wy-
cieczki bardzo szczęśliwi i nałado-

wani pozytywną energią. Podziwia-
my pracowników obu placówek za 
codzienny trud, cierpliwość, serce  
i miłość jaką ofiarowują swoim 
podopiecznym. Jest to swego ro-
dzaju posługa i poświęcenie więc 
życzymy wytrwałości i czerpa-
nia radości ze swojej pracy. Dzię-
kujemy raz jeszcze kierownikowi 
WTZ – Panu Danielowi Jakubow-
skiemu i dyrektorowi DPS – Panu 
Zbigniewowi Lubera za przyjęcie 
naszych przedszkolaków, a wszyst-
kim pracownikom i podopiecznym 
WTZ oraz DPS za ich życzliwość, 
uśmiech , za to, że po prostu są i ro-
bią tak wiele dobrego.

            Magdalena Wilk 
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,,Jak nie czytam 
jak czytam”.

 
  W dniu 01.06.2017 r. ucznio-
wie z Niepublicznej Szkoły Podsta-
wowej w Jagodniku wzięły udział 
w Ogólnopolskiej akcji pobicia re-
kordu w masowym czytaniu ksią-
żek pt. ,,Jak nie czytam jak czytam”.

  SP w Jagodniku

JAGODNIK

Złote Główki 
2017 rozdane

  Wieloletnią tradycją Publicz-
nego Gimnazjum im. ks. Wojcie-
cha Borowiusza w Cmolasie jest 
dokonywanie przeglądu osiągnięć 
uczniów i wyróżnianie najlepszych 
statuetką Złotej Główki. Kandyda-
tów do nagrody zgłaszają nauczy-
ciele, samorządy klasowe i organi-
zacje działające w szkole.
Statuetki przyznawane są uczniom 
w następujących kategoriach:
•	wielka indywidualność w na-

uce w przedmiotach humani-
stycznych,

•	wielka indywidualność w na-
uce w przedmiotach matema-
tyczno – przyrodniczych,

•	wzór cnót uczniowskich,
•	promocja szkoły.

Kapituła złożona z uczniów i na-
uczycieli przyznaje po trzy nomi-
nacje w każdej kategorii. 14 czerw-
ca br. już po raz osiemnasty odby-
ła się uroczysta gala wręczenia na-
gród książkowych i statuetek Zło-
tej Główki.
Pierwsze wzruszenia i emocje to-
warzyszyły nominowanym do kate-
gorii nauki humanistyczne. Nomi-
nowani zostali: Bartłomiej Babiarz, 
Krzysztof Magda, Adrian Smoła. 

CMOLAS

Złotą Główkę kapituła przyzna-
ła Adrianowi Smole – finaliście 
Konkursu Wiedzy Obywatelskiej  
i Ekonomicznej.
W dalszej kolejności wręczono na-
grody i statuetkę w kategorii na-
uki matematyczno – przyrodni-
cze. Nominacje otrzymali: Adrian 
Mokrzycki, Bartosz Pastuła, Paweł 
Wójcik.
Zdobywcą Złotej Główki został 
Adrian Mokrzycki – laureat Pod-
karpackiego Konkursu z Infor-
matyki. Wśród nominowanych w 
kategorii wzór cnót uczniowskich 
znalazły się: Milena Fila, Klau-
dia Krzemińska, Łucja Rzeszutek. 
Uczennice wykazały się nie tyl-
ko wzorowym zachowaniem, lecz 
również pracą charytatywną czy 
pomocą koleżeńską. Statuetką wy-
różniono Klaudię Krzemińską.
Ostatnią kategorią, w jakiej kapitu-

ła przyznała nagrodę Złotej Głów-
ki, była  promocja szkoły. Tutaj pod 
uwagę brany jest udział uczniów w 
konkursach artystycznych, akade-
miach, przedstawieniach prezen-
towanych w szkole i poza nią, pra-
ca w samorządzie uczniowskim. 
Za wspomnianą działalność no-
minacje otrzymały: Julia Cyran, 
Oliwia Nowicka, Agata Serafin.  
W tym roku wyjątkowo przyznano 
dwie statuetki, które trafiły do rąk 
Agaty i Oliwii.
Uroczysta gala była jednocześnie 
okazją do prezentacji innych osią-
gnięć, dorobku artystycznego i ta-
lentów uczniów gimnazjum. Po-
znaliśmy zwycięzców konkursów 
pozaszkolnych oraz laureatów fe-
stiwali muzycznych. Całej impre-
zie towarzyszyły nie tylko emocje, 
ale i przeżycia artystyczne. 

        Danuta Piórek, ZS Cmolas
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JAGODNIK

  24 maja 2017 r. w Niepublicz-
nej Szkole Podstawowej w Jagod-
niku odbyły się Międzyszkolne 
zawody sportowe w piłce nożnej 
dla klas I-III. Organizatorem roz-
grywek była pani mgr Teresa Ba-
biarz prowadząca kółko sportowe.  
Głównym celem było propago-
wanie aktywnego spędzania cza-
su przez uczniów oraz integracja 
zespołów. W rozgrywkach wzięło 
udział 39 uczniów z terenu Gmi-
ny Cmolas: SP Hadykówka, SP Po-
ręby Dymarskie, SP Ostrowy Tu-
szowskie, NSP Jagodnik. Sędzią 
podczas rozgrywek był pan To-
masz Augustyn. Drużyny roze-
grały po dwa mecze. Każdy wzbu-
dzał wiele emocji. Na boisku moż-
na było obserwować  zaciętą wal-
kę w duchu sportowej rywalizacji.  
W finale zmierzył się zespół z Ja-
godnika i Ostrów Tuszowskich. 
Mecz zakończył się remisem.  
O wygranej zadecydowały rzuty 
karne. W rezultacie I miejsce wy-
walczył zespół z Ostrów Tuszow-
skich. II miejsce gospodarze z Ja-
godnika, którzy od samego po-
czątku byli faworytami, natomiast 
III miejsce zdobyli zawodnicy  

Międzyszkolne zawody sportowe

z Hadykówki, a na IV znalazła się 
drużyna z Porąb Dymarskich. Se-
kretarz Gminy Cmolas – Pan Ma-
rian Posłuszny wręczył puchary na 
ręce kapitanów każdej z drużyn. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali pa-

miątkowe dyplomy. Impreza za-
kończyła się  poczęstunkiem w po-
staci kiełbaski z grilla. Wszystkim 
zawodnikom, nauczycielom oraz 
kibicom dziękujemy za przybycie  
i świetna zabawę.  

 Anna Kuźma

  W dniu 28.04.2017 w Przedbo-
rzu, uczennica Niepublicznej Szko-
ły Podstawowej w Jagodniku Ga-
briela Guźda zdobyła 2 miejsce  
w Wojewódzkim Konkursie Recy-
tatorskim z Języka Angielskiego pt. 
„Młody recytator- artysta” w kate-
gorii klas II-III. Gabrysia, pod kie-
runkiem mgr Joanny Dul przed-
stawiła wiersz pt. „My teacher took 
my Ipod” autorstwa Kenn Nessbitt. 
Wykorzystując swoje umiejętności 
językowe i aktorskie bez trudu za-
pewniła sobie miejsce wśród laure-
atów. Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów. 

                      SP w Jagodniku

JAGODNIK „Młody recytator - artysta”
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Szkolne Zawody 
Pływackie Dzieci
 
 1 czerwca 2017 r. na pływal-
ni OWiR w Cmolasie odbyły się 
Szkolne Zawody Pływackie Dzie-
ci. Organizatorem konkursu była  
Niepubliczna Szkoła Podstawo-
wa w Jagodniku. Celem zawodów 
była popularyzacja pływania i wy-
łonienie mistrza w pływaniu z każ-
dej kategorii. 
Kategoria I - klasa I (12.5 m - sty-
lem dowolnym - grup mieszana)
I miejsce - Karol Lewandowski
II miejsce - Julia Pakłos 
III miejsce - Karol Bujak
Kategoria II - klasa II (25 m – sty-
lem dowolnym – grupa miesza-
na)
I miejsce - Dawid Guźda
II miejsce - Wojciech Augustyn

JAGODNIK-CMOLAS

III miejsce - Paulina Posłuszny
Kategoria III - klasa II (25 m – 
stylem dowolnym – grupa mie-
szana)
I miejsce - Gabriela Guźda
II miejsce - Karol Pakłos
III miejsce - Mateusz Sudoł
  Zwycięzcy zostali obdarowani  
medalami i wspaniałymi nagro-

dami rzeczowymi w postaci ręcz-
ników, gogli i czepków. Wszyscy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy  
i coś słodkiego. Dziękujemy anoni-
mowemu sponsorowi. Szkolne Za-
wody Pływackie zapewne na dłu-
go zostaną w pamięci uczestników. 
Gratulujemy zwycięzcom i życzy-
my dalszych sukcesów.
                                  Anna Kuźma

  Dnia 6 kwietnia 2017 r. przed-
szkolaki z Niepublicznego Przed-
szkola ,,Jagódka” wraz oddzia-
łem ,,0’’ wybrały się na wyciecz-
kę do Gminnej Biblioteki publicz-
nej w Cmolasie w ramach projek-
tu ,,Poznajemy najbliższą okoli-
cę’’ oraz z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Książki. W progu bi-
blioteki przywitała nas Pani Ewa 
i Pani Danusia, które oprowadziły 
dzieci po budynku, opowiedziały o 
swojej pracy i początkach powsta-
nia Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Cmolasie. W części dla dzieci 
zebraliśmy się aby wysłuchać bajki 
czytanej przez Panią Ewę, a następ-
nie dzieci udzielały odpowiedzi na 
pytania dotyczące treści utworu. 
Wielką radość sprawiła dzieciom 
zabawa w kąciku z klockami, puz-
zlami i „kołem fortuny”. Na zakoń-
czenie wizyty przedszkolaki i od-
dział „0” wręczyły Paniom podzię-

JAGODNIK-CMOLAS ,,Jagódki” zwiedzają gminę 
w ramach projektu 

„Poznajemy najbliższą okolicę’’

kowania i w ramach wdzięczności 
przedstawiły wiersz Juliana Tuwi-
ma „Rzepka” oraz „Na straganie”. 
Po słodkim poczęstunku cukierka-
mi wyruszyliśmy w drogę powrot-

ną do Jagodnika. To była bardzo 
pouczająca i miła wycieczka, która 
zapadnie dzieciom w pamięci.   

               SP w Jagodniku
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Skład i druk: 
Zakład Poligraficzny Zdzisława Gajek

ul. Korczaka 23, 39-300 Mielec, tel. 17 581 03 11

  W dniu 11.06.2017r. w hali wi-
dowiskowo – sportowej OWiR w 
Cmolasie już po raz piąty odbył 
się Finał Powiatowego Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-
wej – Cmolas 2017. Jak co roku Fe-
stiwalowi towarzyszą wielkie emo-
cje, które udzielają się wszystkim! 
Począwszy od samych wykonaw-
ców i opiekunów, organizatorów 
po Komisję Konkursową włącznie. 
Zadziwia poziom wokalno – ar-
tystyczny uczestników i wprawia 
w niemałe zakłopotanie szczegól-
nie tą ostatnią, która musi podjąć 
ostateczne decyzje.
A oto wyniki:
Soliści 0-3
1. Natalia Marut – ZS nr 2 Kolbu-

szowa
2. Aleksandra Szuban – ZS Cmo-

las
3. Aleksandra Róg – ZS Cmolas

CMOLAS

4. Patrycja Kata – PSP Lipnica
5. Wiktoria Dul – 
6. ZS Wola Raniżowska
Soliści IV – VI
1. Natalia Bandura – ZS Raniżów
2. Paulina Marut – ZS Wola Rani-

żowska
3. Anna Zielińska – SP Kosowy
4. Anna Dziuba – SP Kopcie
5. Nie przyznano
Soliści GIMNAZJUM
1. Joanna Myszka – ZS Cmolas
2. Julia Cyran – ZS Cmolas
3. Kamila Kowalska – Gimnazjum 

Raniżów
Zespoły 0-3

1. Publiczna Szkoła Podstawowa 
2. w Lipnicy

3. ZS w Cmolasie
4. SP w Hadykówce

Zespoły 4-6
ZS w Cmolasie
ZS w Raniżowie
SP w Ostrowach Tuszowskich
SP w Kosowach
SP w Hadykówce
Zespoły Gimnazjum
ZS w Dzikowcu
ZS w Cmolasie
Nagroda GRAND PRIX – 
Oliwia Urban ZS w Cmolasie
Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom i zapraszamy ponownie  
w 2018r.!!!

     Organizatorzy: ZS w Cmolasie

Finał V Powiatowego Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

– Cmolas 2017
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