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Dni Cmolasu 
2015 r. 

  Tegoroczne obchody „Dni 
Cmolasu” przypadły na 27 i 28 
czerwca 2015 r.  
  W sobotę 27 czerwca w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury w 
Cmolasie dla najmłodszych miesz-
kańców Gminy Cmolas zostały 
zorganizowane warsztaty teatralne 
pt:  „Małe teatrowanie przy tacie i 
mamie – Na wyspach”. Dzieci oraz 
ich opiekunowie zostali zaprosze-
ni do wspólnego odkrywania czte-
rech wysp. Każda z nich kryła wie-
le tajemnic, na jednej było drzewo 
pełne dojrzewających instrumen-
tów, na innej wielka góra zamiesz-
kała przez zagubione skarpety, a 
także wyspa gdzie płynie strumień 
światła oraz gdzie wieje wiatr opo-
wieści. Między lądem dzieci wraz 
z rodzicami poruszali się tratwą 
w rytm zaklęcia. Po magicznym 
świecie teatru uczestnicy warsz-
tatów podróżowali razem z prze-
wodniczkami, które pomagały w 
zrozumieniu napotkanych zjawisk. 
Warsztaty miały na celu zapozna-
nie dziecka ze zjawiskiem teatru, 
przedstawienie czego może się tam 
spodziewać i jak sam może stać się 
jego częścią. Kluczowym elemen-
tem była obecność rodzica, który 
aktywnie uczestniczył w warszta-
tach, tak żeby „mały widz- uczest-
nik” czuł, że teatralna podróż to 
wspólna rodzinna przygoda.
  28 czerwca, uroczyste obcho-
dy „Dni Cmolasu” odbywały się na 
stadionie sportowym w Cmolasie. 
Impreza rozpoczęła się od sporej 
porcji atrakcji dla dzieci. Od godzi-
ny 15.00 na wszystkie dzieci cze-
kały pełne  humoru zabawy, tań-
ce i konkursy z Klarą i Żabusiem. 

CMOLAS

W trakcie programu dzieci otwie-
rały strony Księgi Przygód, i wę-
drowały do różnych miejsc takich 
jak: Kraina Krasnoludków, Kra-
ina Zabawy, Wesoła Łąka i Króle-
stwo Kolorów. Dodatkową atrak-

cją był deszcz baniek mydlanych, 
wystrzałowe konfetti, nagrody 
dla wszystkich dzieci uczestni-
czących w zabawie. Na najmłod-
szych czekała również trampo-
lina, zjeżdżalnia, dmuchany za-
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mek oraz atrakcje na wodzie. Na-
stępnie przyszedł czas na pokaz 
eksperymentów, które dotyczyły 
praktycznie każdego działu i zyki. 
Odważni uczestnicy zabawy bra-
li aktywny udział w prezentowa-
nych doświadczeniach. Na śmiał-
ków czekało zamrażanie kwia-
tów, wbijanie gwoździ przy po-
mocy banana , tworzenie tlenu i 
wiele, wiele innych atrakcji na-
siąkniętych dobrym humorem. 
Po „Scenicznym Show Fizycz-
nym” przyszedł czas na prezen-
tacje wokalne i taneczne uczniów 
z terenu Gminy Cmolas. Na sce-
nie zaprezentowali się i naliści III 
Powiatowego Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej – Cmo-
las 2015r. Popisy wokalne Oliwii 
Urban, Karoliny Serai n, Darii Po-
słusznej oraz Zespołu wokalne-
go z ZS nr 2 w Kolbuszowej prze-
platane były pokazami taneczny-
mi zespołów tańca współczesne-
go „Motyw I” i „Motyw II” i „ Mo-
tyw Mini” działających w Samo-
rządowym Ośrodku Kultury w 
Cmolasie oraz Zespołu taneczne-
go- „Szczęśliwa dwunastka” z ZS w 
Cmolasie. Na scenie wystąpił tak-
że Zespól Eff ective Band z Cmo-
lasu. Po prezentacjach dziecięcych 

i młodzieżowych, na scenie wystą-
pił zespół Shantel, który dostar-
czył dużej dawki pozytywnej ener-
gii, dobrego humoru, bawiąc tym 
samym publiczność. Dodatkowym 
atutem były żywe instrumenty, po-
łączenie muzyki elektronicznej i 
potężnych rockowych gitar. Ocze-
kiwana, przez wyjątkowo liczną 
publiczność, gwiazda disco-po-
lo Zespół Exstazy porwała wszyst-
kich do dobrej zabawy. Zespół wy-
konał największe swoje hity m.in.: 
„Kocham Twoje oczy”, „Tylko 
moja dziewczyna”, „Dziewczyna 
idealna”.Zachwycona publiczność 
doczekała się bisów.

  Miłośnicy tańca i dobrej zaba-
wy bawili się do późna przy dźwię-
kach zespołu „Kalejdoskop”. Ca-
łość uświetnił pokaz fajerwer-
ków, podczas którego nad bezpie-
czeństwem uczestników czuwała 
Ochotnicza Straż Pożarna z Cmo-
lasu.
  Organizatorami tegorocznych 
„Dni Cmolasu” był Urząd Gminy 
Cmolas, Samorządowy Ośrodek 
Kultury w Cmolasie, Zespół Szkół 
w Cmolasie. Patronat Medial-
ny nad imprezą objęło: Twoje Ra-
dio Cmolas, Kolbuszowa 24, Korso 
Kolbuszowskie i Super Nowości. 
Organizację wsparło LGD Lasovia.
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Wyjazdowe spotkanie 
Przedszkolaków 
z Gminy Cmolas 

w Ostrowach Tuszowskich.

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Cmolasie w dniu 
9.06.2015 zorganizowała spotka-
nie przedszkolaków z  gminy Cmo-
las z okazji Dnia Dziecka. Spotka-
nie odbyło się w Centrum Eduka-
cji Ekologicznej w Ostrowach Tu-
szowskich. Na spotkanie przyby-
ły Przedszkolaki z Niepubliczne-
go Przedszkola „Ochronka św. Jó-
zefa” z Cmolasu, Przedszkola Nie-
publicznego „Jagódki” z Jagodni-
ka oraz z Punktu Przedszkolnego 
„Akademia przedszkolaka” z Cmo-
lasu. Dzieci zapoznały się z pracą 
Centrum, obejrzały wystawę foto-
grai czną pt. ”Przyroda motywem 

OSTROWY TUSZOWSKIE

literackim” pani Stanisławy Roż-
niał, wysłuchały bajki pt. „Złoto-
włosa i trzy niedźwiadki”. Najwięk-
szą atrakcją spotkania był pokaz 
strażacki. Dzieci miały możliwość 
założenia kasku i stroju strażaka 
oraz wejścia do wozu strażackiego. 
Była to dla nich wielka frajda i ucie-
cha poczuć się prawdziwym stra-

żakiem. Na „Grzybku” strażackim 
w rytm wesołej muzyki „Kaczu-
szek”, „Jedzie pociąg z daleka”, 
„Lambady” itp. tańczyły i weso-
ło się bawiły. Po udanej zabawie 
otrzymały słodki poczęstunek, za-
dowolone i uradowane odjechały 
do swoich przedszkoli.

III Gminny Konkurs 
Przyrodniczo- Ekologiczny

„Ja i środowisko” 

  W dniu 22 maja 2015 r. w Cen-
trum Edukacji Ekologicznej w 
Ostrowach Tuszowskich odbył się 
III Gminny Konkurs Przyrodni-
czo- Ekologiczny „Ja i środowisko”.
Celem konkursu było zdobywanie 
i pogłębianie przez dzieci wiedzy 
z zakresu ekologii, ochrony środo-
wiska i otaczającej przyrody, bu-
dzenie ciekawości poznawczej i za-
interesowań przyrodniczych, spo-
tkanie miłośników przyrody.
W konkursie wzięło udział 21 
uczniów wyłonionych w elimina-
cjach szkolnych, w dwóch katego-
riach wiekowych: klasy I- III i kla-
sy IV- VI. Uczniowie mieli do roz-
wiązania test składający się z pytań 
dotyczących ekologii, ochrony śro-
dowiska i otaczającej przyrody.

OSTROWY TUSZOWSKIE

Jury z pośród uczestników wyłoni-
ło zwycięzców :
w kategorii klas II- III

I miejsce- Kinga Dudek 
ze Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Tuszowskich
II miejsce- Adrianna Pałka 
z Zespołu Szkół w Trzęsówce
III miejsce- Monika Partyka 
z Zespołu Szkół w Cmolasie
Wyróżnienie- Bartosz Magda 
z Zespołu Szkół w Trzęsówce 
i Dominika Czachor 
z Zespołu Szkół w Cmolasie
w kategorii klas IV- VI

I miejsce- Natalia Rębisz 
z Zespołu Szkół w Cmolasie
II miejsce- Wiktoria Gazda 

z Zespołu Szkół w Trzęsówce
III miejsce- Paweł Wiącek 
ze Szkoły Podstawowej 
w Porębach Dymarskich
Wyróżnienie: Justyna Czajkow-
ska z Zespołu Szkół w Trzęsówce 
i Maksymilian Kosiorowski 
z Zespołu Szkół w Cmolasie
  Zwycięzcom, dyplomy i na-
grody książkowe wręczyli Wójt 
Gminy Cmolas, Pan Eugeniusz 
Galek i Mariusz Wójcicki, którzy 
pogratulowali wszystkim uczest-
nikom wiedzy i życzyli w przyszło-
ści podobnych sukcesów. Pozosta-
li uczestnicy również otrzymali 
dyplomy i nagrody pocieszenia. 
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50 lecie 
Pożycia Małżeńskiego

  Dzień 28 maja 2015 roku to 
wielkie święto dla 14 par małżeń-
skich z gminy Cmolas, które 50 lat 
temu wstąpiły w związek małżeń-
ski.
  Uroczystość, która odbyła się 
w  Samorządowym Ośrodku Kul-
tury w Cmolasie była wyjątkowym 
wydarzeniem. W  tym doniosłym 
dniu Jubilatom towarzyszyła ro-
dzina oraz zaproszeni goście. Uro-
czystość rozpoczęła się od przywi-
tania wszystkich zgromadzonych, 
oi cjalnego przemówienia i  złoże-
nia życzeń.
  Pary małżeńskie zostały ude-
korowane Medalem Za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie, któ-
ry w  imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Pana Broni-
sława Komorowskiego, wręczył 
Wójt Gminy Cmolas, Pan Euge-
niusz Galek. Jubilaci oprócz me-
dali otrzymali również kwiaty oraz 
prezenty a także listy gratulacyjne.
  W bieżącym roku, Medalem 
Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie odznaczone zostały następu-
jące pary małżeńskie z terenu gmi-
ny Cmolas:

Barnaś Janina i Jan 
zam. Jagodnik,

Kusik Zoi a i Czesław 
zam. Jagodnik,

Misiak Kazimiera i Józef 
zam. Jagodnik,

Bąba Maria i Władysław 
zam. Poręby Dymarskie,

Czachor Stanisława i Marian 
zam. Ostrowy Tuszowskie,

Śledziona Maria 
zam. Ostrowy Tuszowskie,

Kodyra Adela i Paweł 
zam. Cmolas, 

Kosiorowscy Wacława i Józef 
zam. Cmolas,

Rząsa Maria i Julian 
zam. Cmolas,

Ziętek Zoi a i Stefan 
zam. Cmolas,

Magda Waleria i Adolf 
zam. Ostrowy Baranowskie,

Rzeszutek Maria i Józef  
zam. Ostrowy Baranowskie,

Sudoł Maria i Stanisław 
zam. Ostrowy Baranowskie,

Wilk Czesława i Jan 
zam. Trzęsówka.

Złote 
      Gody

I miejsce dla Zespołu Ludowego 
„Cmolasianie” na 

Ogólnopolskich Konfrontacjach 
Kapel Ludowych i Zespołów 

Śpiewaczych w Dębicy.

  Miejski Ośrodek Kultury w 
Dębicy już po raz szesnasty zor-
ganizował Ogólnopolskie Kon-
frontacje Kapel Ludowych i Ze-
społów Śpiewaczych. Tegorocz-
na edycja przeglądu odbyła się 
9 maja na dębickim Rynku. 

CMOLAS-DĘBICA
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Głównym założeniem Ogólno-
polskich Konfrontacji było pielę-
gnowanie tradycji ludowej pieśni 
i muzyki z uwzględnieniem auten-
tycznego repertuaru, a także za-
chowanie lokalnej gwary i trady-
cyjnego ubioru. W Konfrontacjach 
wziął udział Zespół Ludowy Cmo-
lasianie, który wystąpił w katego-
rii: Zespoły śpiewacze z towarzy-

szeniem instrumentów muzycz-
nych. Zespół zaprezentował pu-
bliczności trzy utwory: „Hej płynie 
woda szeroko”, „Siałam prosto na 
zagonie” oraz „Oj matulu chłop-
cy za mną gonią” za co otrzymał 
I miejsce. Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy!
Śpiew: 
Józefa Chmielowiec, Władysław 

Dziuba, Leonard Fryc, Maria Gul, 
Władysław Halat, Teresa Jadach, 
Bronisława Kosiorowska, Krysty-
na Łagoda, Krzysztof Marszałek, 
Maria Rzeszutek, Krystyna Szcze-
panek, Julian Wilk, Maria Wilk, 
Karol Ziętek. 
Akompaniament muzyczny: 
Jarosław Mazur

Wakacyjny plan zajęć

Dzień tyg/
Godz.

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

8:00 Cmolas I a ZS Trzęsówka SP Cmolas 
kl. II

SP Cmolas 
klasy III

SP Cmolas 
Kl. I B

9:00 Ostrowy
Tusz. I-III

ZS Trzęsówka NSP Jagodnik SP Had. Klasy I-III
NSP Ostr. B. 

klasy I-III

SP Poręby D. 
klasy I-III

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału

OWiR – Umiem pływać
  Uprzejmie informujemy, iż 29 
czerwca rozpoczyna się realiza-
cja PROJEKTU POWSZECHNEJ 
NAUKI PŁYWANIA „UMIEM 
PŁYWAĆ” - doi nansowanego  
ze środków Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki w ramach działa-
nia „Wspieranie przedsięwzięć 
w zakresie upowszechniania spor-
tu dzieci i młodzieży”.

ny udział dzieci w zajęciach spor-
towych, których głównym celem 
jest upowszechnianie aktywności 
i zycznej oraz nabycie podstawo-
wych umiejętności pływania. Na 
pływalni krytej w Cmolasie reali-
zowane będą zajęcia nauki i do-
skonalenia pływania dla wszyst-
kich uczniów klas I-III z terenu 
Gminy Cmolas. W okresie waka-
cji letnich, tj. od 29 czerwca do 
31 sierpnia 2015 przewidziane są 
zajęcia nauki pływania z instruk-
torami w wymiarze jednej godzi-
ny tygodniowo wg następującego 
planu: 

CMOLAS
Projekt powszechnej nauki pływa-
nia „Umiem Pływać” jest adreso-
wany do uczniów klas I – III szkół 
podstawowych w całej Polsce. Za-
kłada systematyczny i powszech-

OŚRODEK WYPOCZYNKU I REKREACJI ZAPRASZA UŻYTKOWNIKÓW KART 
SPORTOWO-REKREACYJNYCH DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.

HONORUJEMY KARTY:
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„Trzy godziny 
dla rodziny”

  W dniu 14.06.2015 r. na stadio-
nie sportowym w Cmolasie odbył 
się piknik rodzinny pn.: „Trzy go-
dziny dla rodziny” organizowany 
przez Punkt Przedszkolny „Aka-
demia Przedszkolaka w Cmola-
sie”. Piknik był wspaniałą okazją 
do wspólnego świętowania Dnia 
Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. 
Wydarzenie rozpoczęto przywi-
taniem wszystkich gości na czele 
z Panem wójtem Gminy Cmo-
las Eugeniuszem Galkiem oraz 

występami przedszkolaków. Dzie-
ci zaprezentowały swoje umie-
jętności wokalne i teatralne w 
przedstawieniu pt. „Chodź poma-
luj mój świat…”. Kolorowym stro-
jem, śpiewem, tańcem, wierszy-
kami zachwyciły publiczność. Na-
stępnie dzieci wręczyły rodzicom 
własnoręcznie zrobione upominki 
tj. ramki ze zdjęciem, kwiaty, jako 
podziękowanie za miłość i troskę, 
którą otrzymują każdego dnia. 
  Po występie, chcąc umilić czas 
zarówno rodzicom jak i dzieciom 
zaproszono do wspólnej zabawy. 
Były wspólne tańce, konkursy wy-
ścigi dla dzieci i rodziców. Piknik 
poprowadził zaproszony wodzi-
rej, który wywoływał na twarzach 
wszystkich nieustający uśmiech.

W przerwach pomiędzy zaba-
wą był czas na coś słodkiego oraz 
grillowane kiełbaski. Ponadto dla 
dzieci przygotowano dodatkowe 
atrakcje: malowanie twarzy i mo-
delowanie balonikami.
  Na zakończenie pikniku przy-
gotowano specjalny pokaz pusz-
czania baniek mydlanych. Nie lada 
atrakcją było puszczanie ogrom-
nych baniek mydlanych przez 
dzieci. Piknik był wspaniałą oka-
zją do wspólnej, rodzinnej zaba-
wy, która sprawiła wiele radości 
zarówno dzieciom jak i rodzicom. 
Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom pikniku za wspólną zabawę 
i zapraszamy za rok. 
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Zespoły taneczne działające 
w Samorządowym Ośrodku 

Kultury w Cmolasie na XXVII 
Przeglądzie Dziecięcych 
Zespołów Tanecznych 

Kaczucha 2015 w Krośnie.

  XXVII Przegląd Dziecięcych 
Zespołów Tanecznych Kaczucha 
odbył się 8 maja 2015 r. na scenie 
Regionalnego Centrum Kultur Po-
granicza w Krośnie. W tegorocznej 
imprezie wzięło udział ponad 1000 
dzieci wśród nich zespoły tanecz-
ne działające w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w Cmolasie. 
W Przeglądzie udział wzię-
ły dwa zespoły z Cmolasu: „Mo-
tyw I”, który zatańczył układ ta-
neczny pt.,, W deszczu”, „ Motyw 
II”z układem pt.„Swing” oraz ze-
spół z Trzęsówki „Poza”, który za-
prezentował inscenizację ruchową 
pt. „Ryzyko”. Opiekunem i chore-
ografem wszystkich trzech zespo-
łów jest Pani Magdalena Chlebek. 
Każda z grup prezentowała swo-
je umiejętności w jednej z siedmiu 

CMOLAS-KROSNO

kategorii tanecznych. Nasi młodzi 
tancerze za swoje występy oprócz 
gromkich braw otrzymali wyróż-
nienie. Dla większości z nich była 
to pierwsza w życiu możliwość 

wystąpienia na tak dużej scenie. 
Tancerzom z Gminy Cmolas ser-
decznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów !

Warsztaty rękodzieła 
artystycznego – zdobienia 

techniką decoupage 
w SOK w Cmolasie.

  Panie z Cmolasu w tym przed-
stawicielki Grupy Art-Passion w 
dniach 29-30 kwietnia 2015r. bra-
ły udział w warsztatach rękodzie-
ła artystycznego – zdobienia tech-
niką decoupage. Warsztaty prowa-
dziła Pani Czesława Probola, któ-
ra od dawna specjalizuje się w tej 
technice. Uczestniczki warszta-

CMOLAS

tów na odpowiednio przygotowa-
ną powierzchnię deseczek, szkatu-
łek, butelek, styropianowych bom-
bek i in. przyklejały wycięte ele-
menty z serwetek papierowych. 

Wszystko to wymagało niezwy-
kłej precyzji, której efekty zadowo-
liły wszystkich, a stworzone dzieła 
będą ozdobą domowego wnętrza 
lub prezentem dla najbliższych.
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CMOLAS-KRAKÓW

Europejski Kongres 
Samorządów - 

Kraków 4-5 maj 2015r.

  Na zaproszenie Przewodniczą-
cego Rady Programowej Forum 
Ekonomicznego Pana Zygmun-
ta Berdychowskiego, Wójt Gmi-
ny Cmolas Eugeniusz Galek, prze-
bywał w Krakowie w dniu 4 maja 
2015 r. Hasło tegorocznego Kon-
gresu to: „Europa Regionów – 
nowe otwarcie”.
Niezależnie od sesji plenarnej Eu-
ropejskiego Kongresu Samorządo-
wego, Wójt aktywnie uczestniczył 
w wielu blokach tematycznych zaj-
mujących się m.in. inansami, go-
spodarką, innowacjami, społe-
czeństwem oraz środowiskiem.
  Niewątpliwie jest to nowe 
otwarcie, z którego wynika, że wie-
lostronna i bezpośrednia współ-
praca regionów europejskich  
w sferach społecznych i ekono-
micznych rozwinęła się w ostat-
nich latach do poziomu, który wy-
wiera istotny wpływ na politykę  
i gospodarkę nie tylko poszczegól-
nych państw, ale także całego kon-
tynentu. 
  Europa żyje dzięki regionom 
i dla wielu europejskich obywa-
teli zyskuje ona poprzez istnienie  
regionów konkretny wymiar. 
Nowa perspektywa inansowa Unii 
Europejskiej stawia przed wła-
dzami lokalnymi szczególne wy-
zwanie. Skuteczne pozyskiwanie 
funduszy unijnych będzie moż-
liwe dzięki współpracy z partne-
rami zewnętrznymi, wspólnemu 
określaniu priorytetów, dzieleniu 
się zadaniami i odpowiedzialno-
ścią. Europejski Kongres Samorzą-
dów był doskonałym miejscem do  
spotkania liderów samorządowych 
i elit regionalnych z przedstawi-

cielami administracji państwowej, 
organizacji pozarządowych i biz-
nesu. Stał się także okazją do roz-
mowy o tym, jak zwiększyć efek-
tywność wykorzystywania środ-
ków unijnych dzięki coraz szerszej 
współpracy zarówno ze swoimi 
najbliższymi sąsiadami jak i part-
nerami z całej Europy.

Szkolenie dla przedstawicieli 
administracji ukraińskich – 

Lwów 22.04.2015.
Prelegent: Wójt Gminy Cmolas 

– Eugeniusz Galek

„Funkcjonowanie samorządu 
gminnego na przykładzie 

Gminy Cmolas”

  Marszałek Województwa 
Podkarpackiego pan Władysław  
Ortyl zadecydował, abym we Lwo-
wie wystąpił w imieniu gmin wo-
jewództwa podkarpackiego uza-
sadniając to wieloletnim doświad-
czeniem w pracy na rzecz samo-
rządności lokalnej. Propozycję tę 
odnotowałem z satysfakcją, dla-
tego, że świadczy to dobrej oce-
nie gminy Cmolas i mojej pracy 
na stanowisku wójta przez ostatnie  
25 lat. Myślę, że nie bez znaczenia 
była również moja praca w orga-
nach Podkarpackiego Stowarzysz-
nia Samorządów Terytorialnych  
i aktywność na forach organizo-
wanych na szczeblu województwa 
i kraju. To wyróżnienie i posta-
wienie gminy Cmolas jako przy-
kładu dla Ukrainy, która aspiru-
je do przemian demokratycznych, 
przypisuję wszystkim środowi-
skom w gminie, które przez ostat-
nie ćwierćwiecze pracowały na jej 
rzecz uzyskując efekt uznawany  
w województwie i poza nim. Moje 
prawie półgodzinne wystąpie-
nie zawierało aspekty historyczne 
związane z przywróceniem i wyod-

rębnieniem samorządu – najpierw 
gminnego i założenia tej reformy. 
Następnie opis pracy „u podstaw”, 
która doprowadziła do znaczących 
postępów w wyposażaniu miesz-
kańców w infrastrukturę drogo-
wą, telekomunikacyjną, wodnoka-
nalizacyjną, sportowo-wypoczyn-
kową, kulturalną oraz oświatową. 
Ważnym akcentem jaki przekaza-
łem to relacje władza – społeczeń-
stwo – i jak moim zdaniem należy 
na nie patrzeć i budować. A na za-
kończenie wyraziłem rodzaj posła-
nia do Przyjaciół Samorządowców 
Ukraińskich, że największa siła 
tkwi w aktywności lokalnej – że ta 
siła mądrze kierowana przez wła-
dzę przynosi znaczące efekty. Gmi-
na Cmolas jest żywym dowodem 
na tę tezę a postęp jaki się dokonał 
przez ostatnie 25 lat z pewnością 
przerósł wyobrażenia z momentu 
przełomu ustrojowego i gospodar-
czego lat 90. Pozostałymi elemen-
tami mojego wystąpienia były:
- umocowania prawne funkcjo-

nowania samorządu w Polsce,  
zaczynając od Konstytucji na 
prawie miejscowym kończąc,

- budżet gminy jako podstawa  
inansowa funkcjonowania gmi-
ny w danym roku kalendarzo-
wym,

- wzorcowa uchwała Rady Gmi-
ny Cmolas w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budżeto-
wej,

- Statut Gminy Cmolas – jako naj-
ważniejsza część prawa miejsco-
wego rozstrzygająca podstawo-
we problemy lokalnej społecz-
ności.

Należy zwrócić uwagę o stronie 
ukraińskiej:
- imponująca frekwencja – ponad 

500 osób na Sali,
- żywe zainteresowanie słuchaczy,
- lawina pytań w trakcie wystąpie-

nia jak również w poza formułą 
forum.

Końcowa konkluzja:
Mimo startu z tego samego pozio-
mu Polski i Ukrainy, to Ukraina 
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wobec zaniechania reform gospo-
darczych, samorządowych oraz 
braku zmiany mentalności miesz-
kańców jest dzisiaj 20 lat za Polską. 

Polska na Ukrainie spostrzega-
nia jest jako dobry przykład trans-
formacji ustrojowej, gdzie można 
było tak wiele dobrego zrobić; Pol-

ska to przecież największy plac bu-
dowy w Europie.

E.G.

OCZYSZCZALNIA 
ŚCIEKÓW w Cmolasie – 

ta sama lecz nie taka sama

W dniu 9 czerwca b.r. za-
kończone zostało zadanie, o 
którym pisaliśmy na przeło-
mie roku tuż po decyzji Urzę-
du Marszałkowskiego przyzna-
jącej doinansowanie w ramach 
działania 3.21 „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludno-
ści wiejskiej objętego PROW na 
lata 2007-2013”.  Polegało ono 
na remoncie urządzeń oczysz-
czalni ścieków w Cmolasie, re-
moncie pompowni ścieków w 
Cmolasie, Hadykówce, Jagod-
niku i Trzęsówce oraz budowie 
fragmentu kanalizacji sanitar-
nej Cmolas –Kapłonka. Cmo-
laska oczyszczalnia i pierwsze 
odcinki kanalizacji wybudowa-
ne zostały w 1995 roku. W la-
tach 1995 do 2001 przy pomocy 
środków przedakcesyjnych bu-
dowana była sieć kanalizacyjna 
włączające kolejne miejscowo-
ści gminy. W 2004 roku wyko-
nana została pierwsza moder-
nizacja oczyszczalni uwzględ-
niająca rosnące obciążenie hy-
drauliczne i rosnące wymogi 
parametrów odprowadzanych 
ścieków. Obecne prace miały 
na celu modernizację zużytych 
i przestarzałych urządzeń, wy-
korzystujący olbrzymi postęp 
techniczny w sferze oczyszcza-
nia ścieków. Zakres robót wpi-
sał się idealnie w wymogi dzia-
łania 3.21 i wniosek uzyskał de-

cyzję w ostatnim naborze okre-
su programowania PROW. To 
może teraz kilka zdań o tym 
co w poszczególnych częściach 
zrealizowano i jakie poniesione 
zostały z tego tytułu koszty. Na 
oczyszczalni ścieków wymie-
niono:

−	Kratę schodkową wraz z po-
dajnikiem hydraulicznym od-
wadniającym i sterowaniem 
różnico-czasowym;

−	Pompy na osadnikach wtór-
nych – 2 szt., pompowni 
głównej i wspomagającej – 4 
szt.; piaskownika – 1 szt., za-
gęszczacza – 1 szt.; recyrku-
lacji wewnętrznej szt. 4 wraz 
z wyłącznikami w skrzynkach 
sterowania miejscowego i hy-
drostatycznymi sądami głębo-
kości na pompowniach;

−	Dmuchawy szt. 3 wraz z prze-
twornicami częstotliwości i 
80 szt. Membran drobnopę-
cherzykowych na dyfuzorach 
napowietrzających, przepust-
nice kołnierzowe szt. 4;

−	Mieszadła w reaktorach bio-
logicznych – szt. 8;

−	4 komplety przetworników 
wraz z sondami tlenowymi, 
Redox i gęstości na reakto-
rach biologicznych;

−	Sterowniki w szaie głównej 
wraz z zestawem komputero-
wym i oprogramowaniem;

−	Przepływomierz na osadniku 
wtórnym.

−	
Koszt powyższego wyniósł 
589.731 złotych. 

W dziewięciu pompowniach 
sieciowych (3 pom. Hadyków-
ka, 1 pom. Cmolas, 1 pom. Ja-
godnik, 4 pom. Trzęsówka) – 

dokonano kompletnej wymia-
ny armatury wewnętrznej pom-
powni ze stali ocynkowanej 
na stal nierdzewną, wymiany 
pomp, wymiany skrzynek za-
silająco-sterujących wraz z za-
montowaniem monitoringu. Te 
prace kosztowały 447 891 zł. 

Do projektu udało się włączyć 
budowę kanalizacji sanitarnej 
Cmolas – przysiółek Kapłon-
ka, a jego koszt wyniósł 86.878 
zł. Całość zadania zamknęła 
się kwotą 1.124.501 złotych z 
czego doinansowanie z Urzę-
du Marszałkowskiego wynio-
sło 75% kosztów kwaliikowa-
nych tj. 689.168 zł. Warto wspo-
mnieć o wysokim standardzie 
wykonawczym Firmy Skanska, 
która została wyłoniona w po-
stępowaniu przetargowym. Ko-
rzyści jakie płynąć będą dla Za-
kładu Usług Komunalnych i dla 
mieszkańców to przede wszyst-
kim bezawaryjność urządzeń 
oczyszczalni i pompowni jako, 
że są one nowe i bardzo nowo-
czesne. Ważne są również ele-
menty kosztów takich jak zu-
życie energii (zmniejszone tak-
że moce zamówione) oraz brak 
konieczności dojazdów do prze-
pompowni celem dozoru – co 
zabezpiecza monitoring. I rzecz 
najważniejsza tak duży zakres 
remontu, który i tak należało 
wykonać nie obciążył znaczą-
co mieszkańców ponieważ do-
tacja sięgnęła 75% kosztów za-
dania. Jesteśmy zdania, że zmo-
dernizowane elementy służyć 
będą mieszkańcom bezawaryj-
nie przez następne co najmniej 
10 lat. 

CMOLAS
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XII Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek „WYBIERAM 

BIBLIOTEKĘ” - 8-15 maja 
2015 w Gminnej Bibliotece

Publicznej w Cmolasie

  8.V.2015 w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Cmolasie odby-
ło się spotkanie pt. „ W bibliotece 
fajnie jest” z uczniami kl.0 Szko-
ły Podstawowej w Cmolasie. Dzie-
ci zapoznały się z pracą bibliote-
karza oraz mile spędziły czas przy 
grach i zabawach w kąciku malu-
cha. 11.V.2015 odbyło się spotka-
nie czytelnicze pt. „Poznajemy 
świat Franklina” z uczniami kl. III 
Szkoły Podstawowej w Cmolasie. 
W tym dniu uczniowie wysłucha-
li bajki pt.”Franklin mówi przepra-
szam” i dyskutowali na temat złych 
i dobrych zachowań w ich środo-
wisku. Wykonały również koloro-
we graffi  ti propagujące dobre wy-
chowanie i dobre maniery na co 
dzień. 14.V.2015 w GBP w Cmo-
lasie odbyło się spotkanie z przed-
szkolakami pt” Kraina molika 
książkowego” z Przedszkola Nie-
publicznego „Ochronka św. Józe-
fa” w Cmolasie. Podczas spotka-
nia było głośne czytanie bajki pt. 
„Jak Skrzat Jagódka zakładał bi-
bliotekę”. Dzieci wysłuchały poga-

CMOLAS

danki o tym jak należy szanować 
i obchodzić się z książką. Mile spę-
dziły czas podczas wesołych za-
jęć literackich z zastosowaniem 
zagadek i rebusów, gier planszo-
wych. 15.V.2015 odbyło się spo-
tkanie z przedszkolakami pt.”Wę-
drówka po krainie baśni” z Przed-
szkola „Akademia Przedszkolaka” 

w Cmolasie. Dzieci wysłuchały baj-
ki pt „Jak Skrzat Jagódka zakładał 
bibliotekę” , wykazały się wiedzą 
w zgaduj- zgaduli na temat książki. 
Była wesoła zabawa w rytm dzie-
cięcej muzyki oraz gry i zabawy 
z kołem fortuny , chustą animacyj-
ną i układanie puzzli i klocków.

Wystawa fotograficzna 
pt. ”Przyroda motywem 

literackim”

  Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej Puszcza Sandomierska w 
Ostrowach Tuszowskich zorgani-
zowało wystawę fotograi czną pt.: 
„Przyroda motywem literackim”.
Autorką wystawy jest Pani Stani-

OSTROWY TUSZOWSKIE

sława Rożniał z Ostrów Baranow-
skich, emerytowana nauczyciel-
ka, przewodnicząca Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Lesianki”. Przed-
stawia ona w fotograi i piękno fau-

ny i l ory naszego regionu. Wysta-
wę można zwiedzać jeszcze przez 
dwa miesiące do czego zachęcamy, 
warto poznać piękno przyrody na-
szego regionu.
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PODKARPACKI  
BIBLIOTEKARZ  ROKU 

2014  - Danuta Zuba 
Dyrektor GBP w Cmolasie

  Zarząd Okręgu SBP w Kol-
buszowej na posiedzeniu po oce-
nie dorobku zawodowego w roku 
2014 przyznano mi tytuł Kolbu-
szowskiego Bibliotekarza Roku 
2014, równocześnie postanowił re-
komendować mnie do tytułu Pod-
karpackiego Bibliotekarza Roku 
2014. 
  W dniu 11 marca 2015 r. odby-
ło się posiedzenie Zarządu Okrę-
gu Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w Rzeszowie zwołane 
w celu wyboru Podkarpackiego 
Bibliotekarza Roku 2014.
Zarząd doceniwszy moje osiągnię-
cia wybrał mnie na Podkarpac-
kiego Bibliotekarza Roku 2014. 
Zostałam równocześnie reprezen-

CMOLAS

tantem województwa podkarpac-
kiego w II etapie – Ogólnopolskie-
go Konkursu SBP Bibliotekarz 
Roku 2014 i zajęłam czwarte miej-
sce zdobywszy 721 głosów. 
  Zajęcie tak wysokiego miejsca 
w i nale ogólnopolskiego konkur-
su, świadczy o dużym uznaniu do-
robku w zakresie umacniania roli 
bibliotekarza i biblioteki w rozwo-
ju kulturalnym, wprowadzenie no-

woczesnych form obsługi czytelni-
ków, organizacji wielu imprez oraz 
uczynienie z Biblioteki atrakcyjne-
go miejsca edukacji i upowszech-
niania czytelnictwa. 
Wszystkim którzy głosowali na 
mnie w konkursie bardzo serdecz-
nie dziękuję za duże zaangażowa-
nie .

 Danuta Zuba

Piknik Rodzinny 
w Trzęsówce

 

  W niedzielę tj. 7 czerwca 2015r. 

w Trzęsówce odbył się Piknik Ro-

dzinny z okazji Dnia Matki, Dnia 

Ojca i Dnia Dziecka, a także Jubi-

leuszu 20-lecia LKS VIGOR Trzę-

sówka. Festyn przyciągnął licz-

nych mieszkańców wsi i okolic.  

Impreza rozpoczęła się meczem 

piłki nożnej pomiędzy drużyna-

mi VIGORU Trzęsówka, a KS,,Ju-

trzenka” Ławnica. Po emocjonu-

jących zmaganiach piłkarskich na 

wszystkich zwłaszcza najmłod-

szych uczestników czekały liczne 

atrakcje takie jak zabawy z Wodzi-

rejem dla dzieci, zabawy z chustą, 

bańki mydlane, quizy. Nie zabra-

kło słodyczy tradycyjnie rozdawa-

nych przez Pana Sołtysa. Na scenie 

można było podziwiać prezentacje 

Zespołu Szkół w Trzęsówce. Za-

prezentowała się kl. IV i VI, a tak-

że indywidualnie Monika Wójcik, 

Marcelina Gancarz, Kamila Fryc. 

Kolejno na scenie wystąpiły Ze-

społy Taneczne z SOK w Cmolasie 

działające w Wiejskim Domu Kul-

tury w Trzęsówce – grupy tanecz-

ne „Poza” i „Poza mini”.

Popisy wokalne w wykonaniu Da-

rii Posłusznej, Anny Chmielowiec 

i Macieja Gacka, a także zespo-

łu folklorystycznego ,,Lesiaki” za-

chwyciły wszystkich uczestników. 

Na najmłodszych czekały liczne 

atrakcje: trampolina, zjeżdżalnia 

oraz upominki. Dzieci mogły zo-

baczyć wnętrze policyjnego radio-

wozu, przymierzyć kask i kamizel-

kę taktyczną. Chętni wzięli tak-

że udział w konkursie wiedzy z za-

kresu ruchu drogowego. Za trafne 

odpowiedzi otrzymali słodycze i 

drobne nagrody. Na wszystkich go-

ści czekały smakołyki z grilla oraz  

gorące dania. Wspaniała zabawa 

trwała do godz. 24.00 przy muzy-

ce w wykonaniu zespołu Kalejdo-

skop. Organizatorami festynu byli: 

LKS VIGOR Trzęsówka, Rada So-

łecka Wsi Trzęsówka, Wójt Gminy 

Cmolas oraz Samorządowy Ośro-

dek Kultury w Cmolasie.

TRZĘSÓWKA
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XIV Gminny Turniej 
Szachowy

18 kwietnia 2015 r. w Szkole Pod-
stawowej w Hadykówce odbył 
się XIV Gminny Turniej Szacho-
wy dla uczniów szkół podstawo-
wych. W zawodach brało udział 
20 zawodników z 6 szkół: Cmola-
su, Hadykówki, Ostrów Tuszow-
skich, Jagodnika, Porąb Dymar-
skich i Trzęsówki. Sędzią głów-
nym był pan Wojciech Zagroba. 
Po rozegraniu 5 meczy i przelicze-
niu zdobytych punktów wyłonio-
no zwycięzców. Mistrzem szacho-
wym został Kamil Guźda z Cmola-
su, II miejsce zdobył Jakub Lubera 
z Ostrów Tuszowskich, III - Jakub 
Posłuszny z Cmolasu, IV - Michał 
Szostak z Jagodnika, a V -Paweł 
Posłuszny z Hadykówki. Wszy-
scy otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i nagrody. Zapraszamy wszyst-
kich grających w szachy na turniej 
za rok.

HADYKÓWKA

Ogólnopolski sukces 

cmolaskich gimnazjalistów 

  Zmieniająca się pogoda oraz  
znakomite wyniki uzyskane przez 
uczniów Publicznego Gimnazjum 
im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie 
towarzyszyły Finałowi Krajowe-
mu Vena Sport Festival rozegrane-
mu 14 czerwca 2015r. na stadionie 
lekkoatletycznym Łódzkiego Aka-
demickiego Związku Sportowego 
w Łodzi.
  Uczniowie cmolaskiego gim-
nazjum 25 maja podczas Mi-
strzostw Województwa w Bie-
gach Rozstawnych „Festiwal Szta-
fet” w Rzeszowie uzyskali bar-

dzo dobry wynik 2:11,22 i zaję-
li pierwsze miejsce zapewniając 
sobie udział w i nale ogólnopol-
skim, gdzie reprezentowali nasze 
województwo  w biegu sztafeto-
wym 100x200x300x400m w kate-
gorii szkół gimnazjalnych.
  W związku ze sporą odległością 
oraz wymogami organizacyjny-
mi  wyjazd na zawody ogólnopol-
skie do Łodzi zaplanowany został 
w dniu poprzedzającym zmagania 
sportowe tj. w sobotę 13.06.2015r.  
Po przyjeździe na miejsce oraz we-
ryi kację drużyn, uczniowie uda-
li się na godzinny pobyt w Aqu-
aparku „Fala”, jednego ze sponso-
rów zawodów, następnie na kola-
cję oraz do hotelu w którym mie-
li spędzić noc przed czekającymi 
ich zmaganiami. W dniu imprezy, 
po stresującym oczekiwaniu oraz 

CMOLAS-ŁÓDŹ
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  Firma Makro K&K producent 
marki Lestello z siedzibą w Cmo-
lasie istnieje na rynku polskim od 
1992 r. Głównym proi lem dzia-
łalności i rmy jest konfekcjono-
wanie i produkcja artykułów zbo-
żowych.  Makro K&K jest obec-
nie jedną z wiodących i rm zaj-
mujących się produkcją i sprzeda-
żą m.in. kasz i ryżu na rynku pol-
skim. Produkty i rmy są dostępne 
w niemal każdym regionie kraju, 
jak również za granicą.
  Bycie przedsiębiorstwem kre-
atywnym, nowoczesnym i speł-
niającym wymogi nawet najbar-
dziej wybrednych konsumentów 
to priorytety i rmy. Aby spełnić te 
oczekiwania nieustannie rozwija 
swoje możliwości unowocześnia-
jąc park maszynowy, wprowadza-
jąc nowy asortyment i opierając 
produkcję na wysokich standar-
dach jakości (HACCP). 

  W ofercie, którą stanowią 
m.in. ryże, kasze, fasole, grochy i 
płatki, Firma proponuje natural-
nie zdrową żywność, a co za tym 
idzie zdrowy styl życia. Wszystko 

formalnościach organizacyjnych 
rozpoczęły się prawdziwe emocje. 
O godz. 11.05 rozpoczął się pierw-
szy z wyścigów eliminacyjnych, w 
którym to nasi uczniowie popra-
wili o 3 sekundy wynik z i nałów 
wojewódzkich 2:08,69 i z piątym 
czasem awansowali do i nału, po-
konując zdawałoby się dużo bar-
dziej uznanych rywali. W wiel-
kim i nale, który odbył się trzy go-
dziny później po raz kolejny uda-
ło się poprawić rezultat, tym ra-
zem o 2 sekundy, co zapewniło na-
szym reprezentantom historyczne 
4 miejsce w Finale 
Ogólnokrajowym. 

  Jest to bez wątpienia najwięk-

szy sukces naszej szkoły na are-
nie sportowej, a przyczynili się 
do niego: Adrian Gul (kl. 1b), To-
masz Maziarz (kl. 2a), Rafał Popie-
larz (kl. 3b) oraz Radosław Maciąg 

(kl. 3d). Swój wkład w sukces dru-
żyny miał również Dawid Na-
mczyk (kl. 3a), który biegł w skła-
dzie sztafety w zawodach woje-
wódzkich.

to w nowoczesnej gamie opako-
wań i różnorodnej gramaturze, tak 
aby każdy klient mógł znaleźć pro-
dukt, który najbardziej mu odpo-
wiada.
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Powiatowy Festiwal 
Piosenki Dziecięcej 

i Młodzieżowej 
w Cmolasie

  W dniu 7 czerwca 2015r. w hali 
widowiskowo – sportowej w Cmo-
lasie odbył się i nał III PFPDiM – 
Cmolas 2015. W upalne, niedziel-
ne popołudnie uczestników, któ-
rych wspierali nie tylko opieku-
nowie, ale również całe rodziny 
czekał ostatni egzamin wokalny. 
W i nale przed licznie zgroma-
dzoną publicznością zaprezento-
wało się 10 solistów i 7 zespołów. 
W  przerwie festiwalu zaprezento-

CMOLAS

wał się zespół taneczny ze szkoły 
podstawowej w Cmolasie, przygo-
towany przez p. Edytę Urban oraz 
zespół muzyczny z gimnazjum 
w składzie: Kamil Zdyrski, Sewe-
ryn Kosiorowski, Filip Kosiorow-
ski oraz Agata Serai n i Oliwia 

Nowicka. Zwycięzcy I  miejsc 
(w każdej kategorii) oraz GRAND 
PRIX oprócz pamiątkowych statu-
etek i dyplomów otrzymali także 
atrakcyjne nagrody rzeczowe, któ-
rych sponsorem jest Zespół Szkół 
w Cmolasie oraz Gmina Cmolas. 

A oto wyniki:
Soliści „0-3”

I m-ce Oliwia Urban / ZS w Cmolasie
II m-ce Patrycja Wiącek / ZS nr 1 w Kolbuszowej
III m-ce Kornelia Plis / ZS w Widełce
Soliści „4-6”

I m-ce Daria Posłuszna / ZS w Trzęsówce
II m-ce Joanna Myszka / ZS w Cmolasie
III m-ce Patrycja Karkut / SP w Hadykówce
IV m-ce Natalia Nowak / SP w Zarębkach
Soliści „gimnazjum”

I m-ce Karolina Serai n / ZS w Cmolasie
II m-ce Marcelina Karkut / ZS nr 2 w Kolbuszowej
III m-ce Rafał Liszcz / ZS w Widełce
Zespół „0-3”

I m-ce SP w Hadykówce (Magdalena Wójcik, 
Patrycja Witowska, Julia Pakłos, Natalia Gaweł, 
Wiktoria Brózda)
II m-ce ZS w Trzęsówce (Karolina Bujak, Alicja 
Elżbieciak, Julia Wilk, Karolina Kaczmarska, 

Aleksandra Fryc)
PSP w Lipnicy (Julia Jankowski, Karolina Tyburczy, 
Martyna Kaczorowska, Emilia Wit, Filip Dżał)
Zespół „4-6”

I m-ce ZS nr 2 w Kolbuszowej (Alicja Słonka, 
Paulina Sawuła, Oliwia Starzec)
II m-ce SP w Hadykówce (Marcelina Serai n, 
Sandra Kochanowicz, Patrycja Karkut)
III m-ce PSP w Lipnicy (Katarzyna Antosz, 
Karolina Mokrzycka, Oliwia Kosiorowska, 
Magdalena Kubiś, Katarzyna Pisarczyk)
Zespół „Gimnazjum”

II m-ce ZS nr 2 w Kolbuszowej (Wiktoria 
Drewnicka, Aleksandra Drożdż, Karolina Gul, 
Aleksandra Korzępa, Sylwia Łagoda)

Nagrodę GRAND PRIX festiwalu wywalczyła Ka-

rolina Serai n, reprezentująca Publiczne Gimna-

zjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie !!!
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ZŁOTE GŁÓWKI 2015 
ROZDANE

  Tradycją Publicznego Gim-
nazjum im. ks. Wojciecha Boro-
wiusza w Cmolasie jest wyróżnia-
nie uczniów za wysiłek umysło-
wy, zachowanie, promocję szko-
ły. Corocznie w czerwcu wręczane 
są statuetki Złotej Główki. Zasady 
typowania kandydatów do nagro-
dy określa regulamin.
W kategorii wielka indywidual-

ność w nauce w przedmiotach hu-

manistycznych lub w  przedmio-

tach matematyczno – przyrodni-

czych pod uwagę brany jest udział 
w konkursach i osiągane sukce-
sy oraz uczestnictwo w zajęciach 
pozalekcyjnych rozwijających 
uzdolnienia. W kategorii wzór 

cnót uczniowskich nominowa-
ny uczeń musi mieć wzorowe 
zachowanie bez punktów ujem-
nych oraz powinien wykazać 
się pracą charytatywną na rzecz 
innych, pomocą koleżeńską, np. 
w nauce. W kategorii promo-

cja szkoły brany jest pod uwa-
gę udział uczniów w konkursach 
artystycznych, akademiach, przed-
stawieniach prezentowanych w 
szkole i poza nią, praca samorzą-
dzie szkolnym, redagowanie ga-
zetki szkolnej. Do końca maja 
kandydatów zgłaszają nauczycie-

CMOLAS

le, samorządy klasowe, organiza-
cje działające w szkole. Zgłaszają-
cy przedstawiają pisemne uzasad-
nienie kandydatury. Później kapi-
tuła złożona z trzech nauczycie-
li i trzech uczniów wytypowanych 
przez samorząd uczniowski doko-
nuje  analizy zgłoszeń do nagrody. 
Po rozpatrzeniu pisemnych cha-
rakterystyk uczniów, ich zainte-
resowań i osiągnięć przyznaje po 
trzy nominacje w każdej kategorii. 
Laureaci prezentowani są dopiero 
na uroczystej gali rozdania nagród 
i statuetek. W tym roku 22 czerwca 
taka impreza odbyła się już po raz 
szesnasty. W gronie najlepszych 
znaleźli się:

PRZEDMIOTY 
HUMANISTYCZNE

Gabriela Magda
Anita Róg
Bartłomiej Zięba

PRZEDMIOTY 
MATEMATYCZNO – 

PRZYRODNICZE

Anna Lubera
Krystian Słowik
Paweł Wilk

WZÓR CNÓT 
UCZNIOWSKICH

Kamil Bąba
Brygida Szczepanek
Izabela Wilk

PROMOCJA SZKOŁY

Izabela Kosiorowska
Karolina Serai n
Natalia Urban

  Statuetki Złotej Główki otrzy-
mali: Anita Róg, Krystian Słowik, 
Brygida Szczepanek, Karolina 
Serai n. Gratulujemy! Uroczy-
stość była jednoczenie okazją do 
prezentacji innych osiągnięć, do-
robku artystycznego i talentów 
uczniów cmolaskiego gimnazjum. 
Na scenie można było zobaczyć i 
usłyszeć uczestników konkursów 
pozaszkolnych oraz laureatów 
festiwali muzycznych. Imprezie 
towarzyszyły nie tylko emocje, lecz 
również przeżycia artystyczne.

Danuta Piórek
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PORĘBY DYMARSKIE

 „Kreatywny zakątek” 
zamknięty!  

  Od 2 marca do 17 czerw-
ca 2015 r. w Szkole Podstawowej 
w Porębach Dymarskich realizo-
wany był  projekt pt. „KREATYW-
NY ZAKĄTEK- warsztaty teatral-
ne”,  na realizację którego szkoła 
otrzymała grant w wysokości 4000 
zł z Regionalnej Fundacji Rozwo-
ju „Serce” w Kolbuszowej. Bene-
i cjentami projektu była grupa 12 
uczniów klas I-III. Udział w zaję-
ciach, które odbywały się po lek-
cjach, był bezpłatny.
  W trakcie realizacji projektu 
w szkole zrealizowane zosta-
ły warsztaty teatralne, które pro-
wadził p. Michał Chołka – aktor 
z Teatru im. W. Siemaszkowej 
w Rzeszowie. Uczestnicy projek-
tu pracowali nad dykcją i emi-
sją głosu, mimiką i gestykulacją, 
wzbogacili swoją wiedzę związaną 
z teatrem oraz przygotowali pięk-
ne przedstawienie. 
  W czerwcu benei cjenci pro-
jektu byli w Teatrze im. W. Siemasz-
kowej w Rzeszowie, gdzie obejrze-
li piękny musical „Ania z Zielo-
nego Wzgórza”, oparty na moty-
wach powieści L.M.Montgomery 
pod tym samym tytułem. Wspa-
niała gra aktorska, ciekawe stroje, 
dynamiczna choreograi a oraz 
efekty świetlne sprawiły, że spek-
takl dostarczył uczniom wielu 
wspaniałych wzruszeń i przypadł 
wszystkim do gustu. Po przedsta-
wieniu odbyło się krótkie spotka-

nie z aktorem panem Michałem 
Chołką i jego żoną, która grała 
Anię oraz z pracownikiem teatru, 
który opowiedział nam o pracy 
aktora i o budowie teatru. 
  Kolejny wyjazd to wyciecz-
ka do Muzeum Lalek w Pilźnie, 
gdzie uczniowie  oglądali wystawy 
lalek z różnych stron świata, po-
znali etapy powstawania lal-
ki, zwiedzili pracownię krawiec-
twa oraz ceramiki. Brali rów-
nież  udział w warsztatach lalkar-
skich. Pod okiem fachowców wy-
konali piękne księżniczki, wróż-
ki, dostojnych królewiczów oraz 
Czerwonego Kapturka. Byli rów-
nież w i lii muzeum w Lipinach. 
Tam podziwiali miniaturową wieś 
stworzoną na wzór wsi ukazanej 
w „Chłopach” Reymonta. Wi-
dzieli m.in. dawne zagrody, chaty 
kryte strzechą, dworek szlachec-
ki, kościół, plebanię, chatę kowala 
i wójta, synagogę żydowską oraz 
cygański tabor. Spacerowali po 
wiosce krasnali, odwiedzili dom 
babci i Czerwonego Kapturka oraz 
zamek Śpiącej Królewny. Figurki 
krasnoludków i odpowiednia sce-
neria przeniosły uczniów w bajko-
wy i magiczny świat.
  Uroczystość podsumowania 

projektu „KREATYWNY ZAKĄ-
TEK- warsztaty teatralne” odby-
ła się 17 czerwca br. Rozpoczęła ją 
p. Halina Mokrzycka- dyrektor 
tutejszej szkoły, która powitała 
zaproszonych gości, uczniów 
i nauczycieli. Następnie Julia 
Halat ucz.k.III odczytała sprawoz-
danie z realizacji projektu, a po-
tem odbyła się premiera przed-
stawienie pt. „Pali się”, które-
go scenariusz oparty jest na wier-
szu Jana Brzechwy o tym samym 
tytule. Uroczystość zakończy-
ła się zwiedzaniem wystawy lalek, 
a potem odbył się poczęstunek.
  Swoją obecnością zaszczyci-
li nas: p. Eugeniusz Galek – Wójt 
Gminy Cmolas, p. Michał Choł-
ka wraz z żoną – aktorzy z Te-
atru im. W. Siemaszkowej w Rze-
szowie, p. Stanisław Siębor – rad-
ny naszej miejscowości, p. Teresa 
Maciąg – sołtys wsi Poręby 
Dymarskie, p. Jakub Augustyn – 
rozgłośnia radiowa „Twoje Radio 
Cmolas”, p. Edward Micek – pre-
zes OSP w Porębach Dymarskich, 
strażacy i rodzice.
  Składamy gorące podziękowa-
nia Regionalnej Fundacji Rozwoju 
„Serce’ w Kolbuszowej za okazaną 
pomoc i wsparcie i nansowe.
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Spotkanie 
poetyckie

  Szóstego czerwca 2015 r. w 
Zespole Szkół w Głogowie Ma-
łopolskim odbyło się spotkanie 
autorskie z Anitą Róg i promo-
cja jej debiutanckiego tomiku po-
ezji „Goniąc marzenia”. Wraz z 
Anitą do Głogowa udała się 
p. Władysława Stolarz – nauczy-
cielka języka polskiego w Szkole 
Podstawowej w Porębach Dymar-
skich, p.Magdalena Czwałga- na-
uczycielka j. polskiego w Publicz-
nym Gimnazjum w Cmolasie oraz 
koleżanki Anity z klasy. Ucznio-
wie i nauczyciele Zespołu Szkół 

PORĘBY DYMARSKIE

w Głogowie Młp. mieli okazję po-
znać drogę debiutancką Anity 
oraz posłuchać wierszy w wyko-
naniu samej autorki i jej koleża-
nek. Również gimnazjaliści z Gło-

gowa czytali utwory jej autorstwa. 
Chętni mogli także zakupić tomik 
„Goniąc marzenia” oraz otrzymać 
autograf. Spotkanie odbyło się 
w miłej atmosferze. 

Złoty bilet 
dla każdego

  W kwietniu 2015r. Szkoła Pod-
stawowa w Hadykówce rozpoczę-
ła realizację projektu i nansowa-
nego przez Regionalną Fundację 
„Serce” w Kolbuszowej pt. „Zło-
ty bilet dla każdego, czyli od czy-
tania do działania”. Celem projek-
tu była popularyzacja czytelnictwa 
i wyrównywanie szans w dostę-
pie do ciekawych form zajęć, któ-
re sprzyjają rozwijaniu indywidu-
alnych zainteresowań u dzieci i bu-
dzeniu kreatywności.
  Pierwszym etapem działań 
projektowych była dyskusja nad 

HADYKÓWKA przeczytaną lekturą pt. „Charlie 
i Fabryka Czekolady” oraz wspól-
nie obejrzaną ekranizacją i lmową 
tej książki.
  Dzieci pracowały w dwóch du-
żych grupach. Uczniowie przygo-
towali i przedstawili argumentację 
zachęcającą do przeczytania lektu-
ry lub obejrzenia i lmu. Następnie 
uczestnicy wykonali plakaty rekla-
mujące książkę i i lm. 
  Drugi etap działań obejmował 
zajęcia warsztatowe. Uczniowie, 
zgodnie ze swoimi zainteresowa-
niami, uczestniczyli w warsztatach 
w trzech sekcjach: fotograi cznej, 
dziennikarskiej oraz artystycznej. 
Uroczyste podsumowanie projek-
tu odbyło się 18 czerwca b.r.
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Ogólnopolski 
konkurs rysunkowy 

Drzewa Naszych 
Lasów 

rozstrzygnięty!
Informujemy, że Kinga Dudek 
ze Szkoły Podstawowej w Ostro-
wicach Tuszowskich zdobyła 
wyróżnienie w konkursie „Drze-
wa Naszych Lasów” zorganizowa-
nym przez Towarzystwo Przyjaciół 
Lasu w ramach obchodów. Dni 
Przyjaciół Lasu 2015 pod Hono-
rowym Patronatem Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego.

OSTROWY TUSZOWSKIE

Gminne zawody 
sportowo-pożarnicze

  W niedzielę, 21 czerwca 2015 r. 
na stadionie sportowym w Porę-
bach Dymarskich zostały przepro-
wadzone Gminne Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze. W tym roku wy-
startowało dziesięć drużyn OSP 
z Gminy Cmolas. Przed straża-
kami poszczególnych drużyn sta-
ły niemałe wyzwania. Najwięcej 
emocji, tradycyjnie już, dostarczy-
ła licznie zgromadzonej widowni 
rywalizacja w grupie A. Ochotnicy 
pokazali swoją gotowość do wal-
ki z żywiołami podkreślając swo-
ją kondycję oraz możliwości sprzę-
towe. Po ciężkich zmaganiach 
przyznano drużynom następujące 
miejsca :

PORĘBY DYMARSKIE

1. OSP Cmolas I
2. OSP Poręby Dymarskie
3. OSP Ostrowy Tuszowskie I
4. OSP Ostrowy Baranowskie
5. OSP Trzęsówka
6. OSP Hadykówka
7. OSP Jagodnik
Poza konkurencją udział wzięły następujące drużyny: OSP Cmolas II, 
OSP Cmolas III oraz z grupy C -OSP Ostrowy Tuszowskie II.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
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OSTROWY TUSZOWSKIE

Szkolny Konkurs 
Wielkanocny

  Dnia 25 marca 2015 roku 
został rozstrzygnięty szkolny kon-
kurs na „Najpiękniejszą Pisan-
kę Wielkanocną”. Celem konkur-
su było kultywowanie tradycji 
ludowych związanych ze święta-
mi Wielkanocnymi oraz rozwija-
nie wyobraźni i zdolności manual-
nych uczniów.
  W konkursie wzięło 20 
uczniów ze wszystkich klas. Spo-
śród wszystkich prac najładniejsze 
zostały nagrodzone. A oto zwy-
cięzcy: I miejsce Witold Cyran, 
II miejsce Wiktoria Boroń, 
III miejsce Klaudia Rzeszu-
tek. Wyróżnienie: Anna Maziarz 
i Sandra Rzeszutek. Laureaci kon-
kursu otrzymali nagrody rzeczo-
we i dyplomy. Organizatorami 
konkursu byli: Katarzyna Fijoł i 
Witold Jurczak.

Finał 
Międzynarodowego 

Konkursu 
Matematycznego 

Pangea

  17 kwietnia w Warszawie 
w Akademii Vistula odbył się 
i nał Międzynarodowego Kon-
kursu Matematycznego Pangea. 
W Konkursie, spośród 150 szó-
stoklasistów z całej Polski, wziął 
udział uczeń klasy VI SP w Ostro-
wach Tuszowskich Jakub Lubera. 
Daleka podróż i zmęczenie z tym 
związane nie osłabiło jego formy 
matematycznej i Jakub rozwiązy-
wał zadania przez 90 min. Osią-

gnięcie sukcesu na drugim eta-
pie jest wielkim wydarzeniem w 
życiu Jakuba. Jednak samo zakwa-
lii kowanie się do i nału jest wiel-
kim osiągnięciem. Sukces Jaku-
ba jest rezultatem systematycz-
nej i solidnej jego pracy pod kie-
runkiem nauczyciela matematyki 

Witolda Jurczaka.
  Wyrazy podziękowania ze 
strony organizatorów wyjazdu dla 
Pana Wójta Gminy Cmolas Eu-
geniusza Galka za si nansowanie 
podróży do Warszawy.
Ciekawą atrakcją był też przejazd 
metrem i zwiedzanie stolicy.

OSTROWY TUSZOWSKIE
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XIII Gminny 
Festiwal Tańca

  19 kwietnia 2015r. już po raz 
XIII odbył się Gminny Festiwal 
Tańca organizowany przez Szko-
łę Podstawową w Ostrowach Tu-
szowskich. Do konkursu przy-
stąpiło 10 zespołów tanecznych 
z Gminy Cmolas w trzech katego-
riach wiekowych. W przerwie kon-
kursu wystąpił gościnnie Zespół 
z Kolbuszowej oraz Zespół „Mo-
tyw I” z Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Cmolasie. 
Jury wyłoniło zwycięzców i przy-
znało następujące miejsca zespo-
łom:
Klasy 0 – III

I miejsce – Wielka Szóstka –
Zespół Szkół w Cmolasie
II miejsce – Jagódki – 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Jagodniku  
III miejsce - Lasowiaczki – 
Szkoła Podstawowa w Porębach 
Dymarskich
IV miejsce - h e Stars - 
Szkoła Podstawowa w Ostrowach 
Tuszowskich
V miejsce - Nutki - Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w Ostrowach 
Baranowskich 

OSTROWY TUSZOWSKIE

Klasy IV-VI

I miejsce – Dancing Kids – 
Szkoła Podstawowa w Hadykówce
II miejsce – Szczęśliwa Dwunastka– 
Zespół Szkół w Cmolasie
III miejsce – Tsunami – 
Szkoła Podstawowa w Ostrowach 

Tuszowskich
IV miejsce – h e best girls – 
Zespół Szkół w Trzęsówce
Gimnazjum

I miejsce - Para taneczna – 
Zespół Szkół w Cmolasie  

Dzień Ziemi
  Światowy Dzień Ziemi to naj-
większe ekologiczne święto świata, 
obchodzone od 1970 roku, obec-
nie w 192 krajach świata. Obcho-
dy organizowane są od Singapuru 
do Rzymu i od Alaski po Austra-
lię, a organizatorzy ze wszystkich 
krajów od wielu lat skupieni są w 
Earth Day Network, z siedzibą w 

OSTROWY TUSZOWSKIE
Waszyngtonie. W Polsce początek 
obchodów to rok 1990. W dniu 24 
kwietnia w Szkole Podstawowej w 
Ostrowach Tuszowskich 
obchodzono Dzień Zie-
mi. Z tej okazji wspól-
nie z Centrum Eduka-
cji Ekologicznej w Ostro-
wach Tuszowskich prze-
prowadzono szereg dzia-
łań, których celem było 
kształtowanie świadomo-
ści ekologicznej wśród 
uczniów oraz budowanie 
wspólnej odpowiedzial-

ności za Ziemię. Koordynatorami 
akcji byli Pani Dorota Kopeć i Pan 
Witold Jurczak.
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OSTROWY TUSZOWSKIE

Uroczystość 224 – 
rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji 3-Maja - 

Witaj Majowa Jutrzenko

  Dnia 30 kwietnia w Szko-
le Podstawowej w Ostrowach 
Tuszowskich odbyła się akademia 
z okazji Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Udział wzięli uczniowie z 
klasy IV i VI. Akademia rozpoczę-
ła się zaśpiewaniem hymnu „Ma-
zurka Dąbrowskiego”. Uczniowie 
recytowali piękne wiersze. Przed-

stawili krótką scenkę z historii na-
szego kraju. Pokazali, jak ten dzień 
224 lat temu mogli przeżywać 
zwykli mieszkańcy Polski. W trak-

cie akademii zostało zaśpiewanych 
wiele piosenek oraz pieśni nawią-
zujących do tego dnia. Akademia 
zostanie na długo z naszej pamięci. 

Próbna ewakuacja 
i Pokaz ratownictwa 

medycznego

  W szkole w Ostrowach 
Tuszowskich 5 maja 2015r od-
był się trening próbnej ewaku-
acji przeprowadzony we współ-
pracy z Ochotniczą Straż Pożar-
ną w Ostrowach Tuszowskich, 
który z pewnością był dla dzie-
ci i młodzieży dużym przeżyciem 
i doświadczeniem. Celem ćwiczeń 
było oswojenie z sytuacją zagroże-
nia oraz kształtowanie umiejętno-
ści odpowiedniego postępowania 
w razie pożaru. W tym dniu także 
odbył się pokaz ratownictwa me-
dycznego prowadzony przez DRE-
AM - TEAM z Rzeszowa. Był on 
dopełnieniem i podsumowaniem 
próbnej ewakuacji szkoły, w któ-
rej w tym roku szkolnym uczestni-
czyli nauczyciele i uczniowie klas 

OSTROWY TUSZOWSKIE

0 - VI. Na zajęciach pierwszej po-
mocy dzieci uczyły się przede 
wszystkim prawidłowego wzywa-
nia pomocy przez telefon, zacho-

wania w razie utraty przytomności 
oraz reanimacji oddechowo – krą-
żeniowej, jak zabezpieczyć po-
szkodowanego. 
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Święto Rodziny
  9 czerwca 2015 roku w Szko-
le Podstawowej w Ostrowach Tu-
szowskich odbyło się Święto Ro-
dziny. Uroczystość otworzyła Pani 
Dyrektor Elżbieta Dziedzic, któ-
ra powitała zgromadzonych go-
ści. Święto Rodziny było wspa-
niałą okazją do integracji - wspól-
nej zabawy, wymiany doświadczeń 
i nauki.
  Miłym zakończeniem wystę-
pu było wręczenie obecnym rodzi-
com symbolicznych laurek, przy-
gotowanych przez uczniów. Kolej-
ną częścią imprezy były zabawy in-
tegrujące rodziców i dzieci, prze-
biegające w radosnej atmosferze. 
Podczas imprezy zadbano również 
o smakołyki dla dzieci i przyby-
łych rodziców.
  Uroczystości takie jak ta, nie-
bywale integrują i umacniają ro-
dzinę, dają okazję do wspólnego 
spędzenia czasu i zbliżają do siebie 
jej członków. Dopisała przepiękna 
pogoda a zadowolenie i uśmiech 
na twarzach dzieci, rodziców i na-
uczycieli potwierdziły, że wszyscy 
świetnie się bawili.

OSTROWY TUSZOWSKIE

Dzień Matki 
w Samorządowym 
Ośrodku Kultury 

w Cmolasie

  26 maja b.r uroczyście obcho-
dziliśmy Dzień Matki w Samorzą-
dowym Ośrodku Kultury w Cmo-
lasie. Sala wypełniła się po brze-
gi. Na scenie, dla wszystkich Mam 
wystąpiły dzieci, które poprzez 
prezentacje artystyczne wyraziły 
wdzięczność za ich miłość i troskę. 

CMOLAS
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Jako pierwsze, w barwnych strojach ze wspaniały-
mi układami tanecznymi zaprezentowały się trzy 
grupy z Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmo-
lasie (Motyw Mini, Motyw I i Motyw II). Chore-
ografem zespołów jest Pani Magdalena Chlebek. 
Młodzi muzycy: Seweryn Kosiorowski (skrzyp-
ce), Filip Kosiorowski (gitara elektryczna) i Mak-
symilian Kosiorowski (gitara klasyczna) ubogaci-
li muzycznie prezentacje w tym dniu. Na zakoń-
czenie uroczystości Grupa teatralna z ZS w Cmo-
lasie, którą przygotowały Panie: Edyta Urban i Ha-
lina Guściora przedstawiła pełną humoru sztukę 
pt. „Jeden dzień z życia Matki Polki”. Podczas uro-
czystości wszystkim Mamom, gratulacje oraz ser-
deczne życzenia złożył Wójt Gminy Cmolas Pan 
Eugeniusz Galek.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach 

do Podkarpackiej Izby Rolniczej i oddali na nas swój głos. 
Dziękujemy również wszystkim, którzy włączyli się 

w obsługę administracyjną wyborów.

Anna Gul
Leonard Fryc

  W dniu 11 czerwca 2015 r. 
w Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Cmolasie odbyło się 
uroczyste spotkanie z okazji Dnia 
Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca, 
zorganizowane przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Cmolasie. Otwar-

CMOLAS

cia spotkania dokonała Przewod-
nicząca Zarządu KGW Broni-
sława Prokopiec, która powitała 
wszystkich przybyłych. Odczytała 
życzenia dla wszystkich uczestni-
ków spotkania związanego z ob-
chodami tych uroczystych dni od 

Starosty Kolbuszowskiego, który 
nie mógł osobiście uczestniczyć, 
a w imieniu którego przybyła 
delegacja. Następnie z częścią 
artystyczną wystąpiły dzieci z kla-
sy II Szkoły Podstawowej w Cmo-
lasie (Zespół Szkół w Cmolasie) 

Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca – 
Koło Gospodyń Wiejskich w Cmolasie
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ze swoim programem “kocham 
cię Mamo, Kocham Cię Tato”przy-
gotowanym przez wychowawczy-
nię Panią Barbarę Płaza. Dzieci 
z uroczą swobodą na różne spo-
soby; śpiewając, deklamując, tań-
cząc, składały życzenia wszystkim 
obecnym na spotkaniu mamom, 
tatom i wszystkim uczestnikom 
spotkania. Wzniosłym charakte-
rem tej uroczystości było uhono-
rowanie matek; Bronisławy Ko-
siorowskiej, Marii Kosiorowskiej, 
Stanisławy Pyra i Aliny Serai n 
– ORDEREM SERCA MATKOM 
WSI – przyznanych przez Kra-
jowy Związek Rolników Kółek i 
organizacji Rolniczych w Warsza-
wie, które wręczone zostały przez 
Pana Mieczysława Bochenka Pre-
zesa Wojewódzkiego Związku Rol-
ników Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Rzeszowie  i Pana Maria-
na Posłusznego Sekretarza Gminy 
w Cmolasie. Wszystkie uhono-
rowane mamy otrzymały bukie-
ty kwiatów. W wystąpieniu były 
gratulacje dla odznaczonych, a 
preambuła zawarta na obwolu-
cie do orderu najlepiej oddaje 
ideę jego przyznania. Były życze-
nia dla wszystkich mam, dzieci 
i ojców obecnych na sali. W imie-
niu uhonorowanych podziękowa-
nie za otrzymane Ordery złoży-
ła Pani Bronisława Kosiorowska.  
W dalszej części programu arty-
stycznego wystąpił Zespół Ludo-

wy Cmolasianie pod kierownic-
twem pani Marii Rzeszutek, a tak-
że zaprezentowali grę na gitarze 
i skrzypcach młodzi utalentowani 
bracia; Maksymilian, Filip i Sewe-
ryn Kosiorowscy W miłej atmos-
ferze przy wypełnionej sali wszy-

scy uczestnicy zostali zaproszeni 
do poczęstunku tradycyjnych po-
traw przygotowanych przez człon-
kinie KGW w Cmolasie. Dziękuje-
my wszystkim, którzy skorzystali 
z zaproszenia i przybyli na spotka-
nie.
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Nadanie sztandaru ZS - 
Szkole Podstawowej im.

Prof. Jana Czekanowskiego

  Sztandar jest symbolem Pol-
ski, symbolem Małej Ojczyzny 
jaką jest szkoła i jej społeczność, 
jest znakiem, który łączy obecnych 
uczniów z tymi, którzy opuścili już 
progi naszej szkoły bądź z tymi, 
którzy do niej przybędą. Każdy 
sztandar ma symboliczna wymowę 
i określone znaczenie. Jak powie-
dział Kardynał Stefan Wyszyński 
„ Sztandar to symbol, świętość, 

Jego miejsce tkwi gdzieś między 

hymnem narodowym, a przysię-

ga wojskową”. Sztandar jest czymś 
wyjątkowym i szczególnym.
  Pomysł nadania szkole sztan-
daru zrodził się w 2014 roku i jest 
kolejnym etapem tworzenia tra-
dycji i tożsamości naszej szkoły, 
a do jego realizacji zaangażowa-
ło się wiele osób. Data tej uroczy-
stości nie jest przypadkowa, wią-
że się z 25 – leciem nadania imie-
nia szkole i 111 rocznicą istnienia 
szkoły w Cmolasie.
  5 maja w słoneczny dzień na-
sza społeczność szkolna udała się 
w uroczystym orszaku, prowa-
dzonym przez Poczet Sztandaro-
wy Rodziców i Publicznego Gim-
nazjum w Cmolasie do Kościo-
ła Przemienienia Pańskiego. Uro-
czystej Mszy świętej przewodni-
czył ksiądz biskup Edward Biało-
głowski, a koncelebrantami byli 
ks. Dziekan, ks. Kazimierz Osak, 
ks. proboszcz Michał Bator 
oraz ojciec misjonarz Stanisław 
Wargacki. Obsługę liturgicz-
ną sprawowali uczniowie szkoły, 
których przygotował katecheta 
ks. M. Rachwalski. 
  W okolicznościowej homi-
lii Jego Ekscelencja ks. Biskup 
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Edward Białogłowski przybli-
żył biograi ę Patrona naszej Szko-
ły, podkreślając zasługi prof. Jana 
Czekanowskiego dla Polski i pol-
skiej nauki. Wskazywał na war-
tości realizowane przez niego, na 
co dzień: ciekawość świata, umi-
łowanie Prawdy, Boga, Ojczyzny 
i Nauki. Mówił też o patriotycz-
nym obowiązku pielęgnowania ję-
zyka polskiego, jako narzędzia ko-
munikowania się między ludzki-
mi umysłami, sercami, ewangeli-
zowaniu świata i wyzwalaniu sło-
wem pokładów dobra. Kaznodzie-
ja przypominał też o korzyściach 
płynących z przyswajania sobie ję-
zyków obcych oraz o konieczności 
mądrego korzystania z czasu dane-
go nam przez Boga. Przytoczona 

podczas homilii przez ks. Biskupa 
przypowieść o talentach i biogra-
i a Patrona naszej szkoły niosły dla 
zebranych wiernych swoiste prze-
słanie.
  Wszyscy z wielką uwagą wy-
słuchali ciepłych słów duszpaste-
rza, a następnie byli świadkami 
poświęcenia Sztandaru Szkoły, na 
którym na zielonym awersie wid-
nieje portret prof. J. Czekanow-
skiego i pełna nazwa naszej szko-
ły, a rewersie na biało – czerwo-
nym tle godło Polski i proponowa-
ne młodemu pokoleniu wartości: 
Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka.
  Po zakończeniu liturgii w ko-
ściele wszyscy udali się do hali wi-
dowiskowo – sportowej, gdzie prze-
biegła kolejna część uroczystości.
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  Po powitaniu Pocztów Sztan-
darowych odśpiewany został 
hymn państwowy. Następnie dy-
rektor Zespołu Szkół Józef Babiarz 
przywitał wszystkich gości, absol-
wentów, emerytowanych nauczy-
cieli, pracowników zatrudnionych 
w szkole i oczywiście młodzież. 
Podziękował wszystkim osobom 
zaangażowanym w przygotowanie 
tej doniosłej uroczystości, przede 
wszystkim za dobrą współpracę 
i wsparcie. Wśród znamienitych 
gości znaleźli się między innymi: 
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej Zbigniew Chmielowiec, 
Ekscelencja ks. Edward Białogłow-
ski, Wicekurator Oświaty w Rze-
szowie Alina Pieniążek, Staro-
sta powiatu kolbuszowskiego Jó-
zef Kardyś, Wójt Gminy Cmolas 
Eugeniusz Galek, sekretarz Urzędu 
Gminy Marian Posłuszny, Radny 
powiatu kolbuszowskiego Krzysz-
tof Sochacki, ks. proboszcz Parai i 
Przemienienia Pańskiego w Cmo-
lasie Michał Bator.
  Po przyjęciu sztandaru od 
rodziców Pan Dyrektor prze-
kazał go uczniom. Kolejnym 
punktem uroczystości było ślu-
bowanie, po którym nastąpi-
ły przemówienia Pana Dyrektora 
i zaproszonych gości. Pan dyrektor 
m.in. zwrócił uwagę na szczególny 
charakter dnia poświęcenia i wrę-
czenia sztandaru w historii szkoły. 
Stanowi kolejny krok w dziele two-
rzenia ceremoniału szkoły.
  Po przemówieniu pana Dy-
rektora słowa uznania i gratulacje 
składali zaproszeni goście: Wójt 
Eugeniusz Galek życzył młodzie-
ży szkolnej, aby odważnie i wy-
trwale podążała w kierunku wska-
zywanym przez dobrego nauczy-
ciela, profesora Jana Czekanow-
skiego. Poseł na sejm RP Zbigniew 
Chmielowiec mówiło odpowie-
dzialności za małą Ojczyznę. Pani 
kurator Alina Pieniążek wyrazi-
ła swoje uznanie dla nauczycieli, 
którzy wspólnym wysiłkiem i sta-
raniem stworzyli niepowtarzal-

ną atmosferę, skutkującą licznymi 
sukcesami uczniów oraz wręczy-
ła nagrody laureatom konkursów 
przedmiotowych i szkolnych kon-
kursów plastycznego i wiedzy o 
Janie Czekanowskim.
  Dyrektorzy Szkoły Podsta-
wowej w Cmolasie poprzedniej 
kadencji w osobach: p. Krysty-
na Janus i p. Mieczysław Łako-
my przypomnieli historię nada-
nia imienia profesora Jana Cze-
kanowskiego naszej szkole, wspo-
minali o ukrywaniu się profeso-
ra w Cmolasie, o jego dobrych re-
lacjach z miejscową ludnością 
i oddziaływaniu jego autoryte-
tu na młode pokolenie. Państwo 
K. i M. Łakomi i p. K. Janus z własnej 
inicjatywy ufundowali 3 stypendia 

po 200 złotych: dla uczniów na za-
kończenie roku szkolnego. Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Trzę-
sówce, p. Krzysztof Wrona złożył 
gratulacje i przekazał w darze do 
Izby Patrona książkę pt. „ W głąb 
lasów Aruwimii”. Na zakończenie 
części oi cjalnej imprezy ksiądz 
misjonarz Stanisław Wargacki za-
grał na muszli, by w oryginalny i 
egzotyczny sposób wyrazić swo-
ją radość ze wspólnego przebywa-
nia. Ksiądz misjonarz także był in-
spiratorem do utworzenia Izby Pa-
mięci patrona szkoły, która została 
poświęcona przez ks. biskupa wraz 
z Izbą Pamięci patrona gimnazjum 
ks. Wojciecha Borowiusza.
  Uroczystość kończył krótki 
program muzyczno – taneczny w 
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wykonaniu uczniów klas IV – VI, 
życzenia dla Szkoły wyartykuło-
wane przez maluchów, piękny tort 
jubileuszowy wykonany przez ro-
dziców, przekazany w 25 roczni-
cę nadania szkole imienia i wspól-
ny obiad. Zamknięcia ceremonii 
dokonał dyrektor Józef Babiarz 
dziękując gronu pedagogicznemu, 
wszystkich nauczycielom i pra-
cownikom szkoły, uczniom i ro-
dzicom, którzy zaangażowali się w 
przygotowanie uroczystości.
  Ten dzień pozostanie na za-
wsze w naszej pamięci jako piękne 
patriotyczne przeżycie, uświetnio-
ne obecnością znakomitych gości, 
którzy odwiedzili naszą szkołę, by 
wspólnie z nami dzielić radość
  Dziękujemy wszystkim oso-
bom, które zaszczyciły nas swo-
ją obecnością. Dziękujemy tak-
że tym, którzy sprawili, że ten 
dzień miał tak wyjątkową oprawę i  
5 maja 2015 roku możemy uznać 
za wspaniałe święto Szkoły Podsta-
wowej im. prof. Jana Czekanow-
skiego.

25 lat 
Samorządu 

Terytorialnego 
Gminy Cmolas

  2015 rok to Rok Samo-
rządności, który objęty jest 
specjalnym patronatem Pre-
zydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej. W trakcie tego 

CMOLAS
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roku obchodzimy 25 rocz-
nicę przywrócenia w Pol-
sce samorządu terytorialne-
go. 25 lat temu 8 marca 1990 
roku Sejm uchwalił ustawę o 
samorządzie terytorialnym, 
a potem 28 maja 1990 roku 
odbyły się pierwsze wybory 
do samorządu 
terytorialnego. 
Ówczesna Rada 
Gminy wybra-
ła na pierwsze-
go Wójta w  de-
mok r at yc z ne j 
Polsce Pana Eu-
geniusza Gal-
ka, który urząd 
ten sprawuje po 
dzień dzisiej-
szy. Wojewódz-
kie obchody 
Dnia Samorzą-
du w odbyły się 
w dniu 23 maja 
2015r. w Rze-
szowie. Uro-
czystości te po-
przedziła uro-
czysta msza św. 
w kościele Far-
nym, następnie 
delegacje po-
s z c z e g ó l n y c h 
s a m o r z ą d ó w 
ze sztandara-
mi przemasze-
rowali do sali 
widowiskowej 
Wojewódzkiego Domu Kul-
tury, gdzie odbyła się uroczy-
sta konferencja. W trakcie tej 
konferencji najbardziej zasłu-
żeni samorządowcy otrzymali 
odznaki za zasługi dla samo-
rządu terytorialnego. Obec-
ny na uroczystości Wójt Gmi-

ny Cmolas Pan Eugeniusz Ga-
lek otrzymał odznakę Hono-
rową Podkarpackiego Stowa-
rzyszenia Samorządów Tery-
torialnych, którego jest człon-
kiem zarządu pełniąc funkcję 
sekretarza. Odznakę wręczył 
Marszałek Województwa Pod-

karpackiego Pan Władysław 
Ortyl. Gminne uroczystości 
samorządu miały skromniej-
szy charakter. W trakcie se-
sji Rady Gminy w Cmolasie, 
która odbyła się w dniu 25 
czerwca 2015r. Radni głosu-
jąc jednogłośnie udzielili ab-

solutorium Wójtowi Gminy 
Panu Eugeniuszowi Galkowi. 
Z okazji, że było to 25 abso-
lutorium Pan Wójt otrzymał 
z rąk Przewodniczącego Rady 
Gminy Pana Stanisława Su-
kiennika wiązankę róż z  po-
dziękowaniami za wspania-

łą pracę na 
rzecz społecz-
ności gminy 
Cmolas. Swoje 
p o dziękowa-
nia Panu Wój-
towi wyrazi-
li również pra-
cownicy gmi-
ny, w imieniu 
których pięk-
ną wiązankę 
z 25 kwiatów 
wręczyli Za-
stępca Wójta 
– Pan Lesław 
Budzisz i Se-
kretarz Gminy 
– Pan Marian 
Posłuszny. Za-
bierając głos 
Wójt Gminy 
powiedział, że 
25 lat to krót-
ki okres, ale 
jakże w tym 
czasie zmie-
niła się nasza 
gmina. Złożył 
także serdecz-
ne podzięko-

wania byłym  i obecnym rad-
nym, sołtysom, pracownikom 
samorządowym i  wszystkim 
mieszkańcom gminy za ich 
pracę na rzecz kształtowania 
gminy Cmolas i budowania jej 
lepszej przyszłości.
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Wojciech Lis 
Legendarny „Mściciel”, 
żołnierz AK, NSZ, WiN, 

dowódca oddziału 
partyzanckiego walczącego 

przeciw Niemcom 
i Sowietom urodził się 

w Ostrowach Tuszowskich.

  Przy zwłokach zamordowanego 
Wojciecha Lisa ubecy znaleźli foto-
grafię. Była na niej Maria, narzeczona 
„Mściciela”, wraz z ich malutką có-
reczką, Jadwigą.
  Panicznie bali się go Niemcy, so-
wieci, komuniści i okoliczni bandyci.
  30 stycznia 2015 roku minęła 67. 
rocznica śmieci Wojciecha Lisa – le-
gendarnego „Mściciela”, który do-
wodził oddziałem, przez który prze-
winęło się ok. 160 osób. Zginął pod-
czas snu z ręki swego byłego żołnie-
rza, agenta UB – Wojciecha Palucha 
ps. „Tor”. 

  Wojciech Lis urodził się w 1913 
r. w Ostrowach Tuszowskich (dziś 
gmina Cmolas – przyp. red.). Był 
drugim dzieckiem Józefa i Anny z 
domu Sałdyk. W 1918 r. rodzina 
Lisów przeniosła się do pobliskie-
go Toporowa. Ojciec był gajowym. 
Mały Wojtek od małego więc pozna-
wał las, zapoznawał się z bronią my-
śliwską, co potem procentowało. 

Zgromadził dużo dobrej 
broni, znał kryjówki

  Tuż po napaści hitlerowskich 
Niemców na Polskę Lis zaczął zbie-
rać broń porzucaną przez oddziały 
Wojska Polskiego. W początkowym 
okresie okupacji zajmował się pę-
dzeniem bimbru. Był leśnym czło-
wiekiem, wyśmienity strzelcem, był 
odporny na głód, chłód i stres. Miał 
to co w tym czasie gromadziło wo-
kół niego innych – dużo dobrej bro-
ni i różne kryjówki. 
  Im dłużej trwała okupacja, tym 
gorsza była sytuacja dla młodych lu-
dzi. Czekała ich wywózka na robo-
ty przymusowe do Rzeszy. Ta per-
spektywa zmusiła Wojciecha Lisa 
do zatrudnienia się w i rmie Johan-

na Henniga, zajmującą się budo-
wą dróg. Już w trzecim dniu doszło 
do konl iktu między nim a oi cerem 
niemieckim. Ten wymierzył mu po-
liczek, a kiedy próbował to zrobić 
ponownie, Lis odbił jego rękę tak 
silnie, że hitlerowiec omal nie upadł. 
  Wyrwał mu z kabury parabel-
lum i skoczył w zarośla leśne. Mimo 
ostrzału uszedł pościgowi i zamiesz-
kał w bunkrze. Naziści w odwecie 
zdemolowali mieszkanie jego rodzi-
ców, starając się wymusić wskaza-
nie miejsca przebywania syna. – Ten 
epizod mocno utkwił w jego psy-
chice, stając się jednym z głównych 
przesłanej jego nienawiści do nie-
mieckiego okupantem – twierdzi 
Marian Piórek, historyk z Weryni. 

Zabili mu ojca, dwóch 
nieletnich braci i dwie siostry

  Lis w dalszym ciągu przeprowa-
dzał drobne akcje dywersyjne, polo-
wał na pojedynczych żołnierzy We-
rmachtu, których jednak nie zabi-
jał, tylko rozbrajał i puszczał wol-
no, niekiedy w samej bieliźnie. Naj-
pierw działał samodzielnie, później 
zebrał ochotników i zorganizował 
z nich oddział nazywany Lisowczy-
kami. Obok „Jędrusia” Władysława 
Jasińskiego „Mściciel” należał do 
najbardziej poszukiwanych przez 
Gestapo ludzi w Generalnej Guber-
ni. 

  Zapłaciła za to jego rodzina. 
W sierpniu 1942 r. Niemcy dotarli 
do jego wsi, zabierając ojca, dwóch 
nieletnich braci i dwie siostry. 
Wszystkich zapędzono na cmentarz 
w Ostrowach Tuszowskich i roz-
strzelano. Wieść o mordzie rozeszła 
się po całej okolicy. 
  To jednak nie załamało Lisa, 
wręcz przeciwnie. Szczególnie gło-
śnym echem odbiła się likwidacja 
szefa Gestapo i jego adiunkta. Obaj 
zginęli z rąk Lisa w lasach koło Szy-
dłowca. – Miał dużo szczęścia, wie-
lokrotnie udawało mu się ujść z gę-
stej strzelaniny nie został nawet dra-
śnięty kulą – mówi Piórek. – Znał 
trakty leśne, szczególną jego zaletą 
była niezawodność strzału, potrai ł 
trai ć do celu w półmroku. Cecho-
wała go odwaga i poczucie przyjaź-
ni.
Nie zgodził się na kapowanie AK-

owców 
  Po wkroczeniu Armii Czerwo-
nej, latem 1944 r., Lis podjął współ-
działanie z nią w ramach „Burzy”, 
ułatwiając im zajęcie Mielca wraz 
z zakładami WSK bez dokonania 
zniszczeń (WSK było zaminowane i 
gotowe do wysadzenia w powietrze). 
Nie wyraził jednak zgody na współ-
pracę w wyłapywaniu AK-owców. 
To przesądziło o jego aresztowaniu 
przez NKWD. Trai ł do więzienia 

Fot. Archiwum IPN, lis mściciel: 
Od prawej: Wojciech Lis i Konstanty Kędzior – 

podkarpaccy bohaterowie, którzy prawie 67 lat temu zostali 
zamordowani podczas snu przez agenta UB. 
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w Mielcu, skąd udało mu się zbiec, 
ogłuszając wartownika.
  Lis zrozumiał też, że sowieci i 
komuniści nie różnią się niczym od 
niemieckich okupantów, z którymi 
tak zaciekle walczył. Dlatego wró-
cił do lasu, zbierając swoich daw-
nych żołnierzy, przyjmując ochotni-
ków. Jego oddział mocno dawał się 
we znaki komunistom. Lis posiadał 
w UB własną siatkę wywiadowczą, 
Dzięki temu wiedział o wszystkich 
akcjach. 
  W połowie 1946 r. oddział Lisa 
stał się częścią zgrupowania WiN 
dowodzonego przez legendarnego 
Hieronima Dekutowskiego „Zapo-
ry”. Przez oddział „Mściciela” prze-
winęło się ok. 160 osób, przeprowa-
dzono ok. 200 akcji przeciwko ko-
munistom. Na przełomie 1947/48 r. 
Lis dał rozkaz do rozejścia się. Jego 
liczny odział rozproszył się. 

Zwłoki bohaterów zakopali 
na śmietniku 

  W styczniu 1948 r. ukrywali się 
już tylko Wojciech Lis i jego najwier-
niejszy z wiernych żołnierzy – Kon-
stanty Kędzior. Dotarł do nich daw-
ny partyzant i znajomy Lisa – pozy-
skany przez UB – Wojciech Paluch. 
Za jego namową obaj partyzan-
ci przeszli do leśniczówki w Patera-
kach. Tam podczas snu obaj zostali 
zamordowani przez Palucha. 
  Nazajutrz upozorowano wielką 
obławę, po czym ciała zamordowa-
nych przewieziono do UB w Mielcu. 
Paluch za swój czyn dostał od ube-
ków 2000 zł oraz kupon na garni-
tur i skórę na buty z cholewami. Cia-
ła partyzantów włożono do worków 
i zakopano na skraju lasku, masku-
jąc miejsce pochówku. Zwłoki zako-
pano na śmietniku milicji w Mielcu. 

Nowiny z 1959 r.: - 

„Banda krwawego Lisa”
  Ruszyła machina propagando-
wa. Według gazety Nowiny Rze-
szowskie (1959 r.), Lis mordował 
bezbronnych ludzi, a jego „banda” 
stosowała metody stosowane przez 
Gestapo.
  „Do dziś w powiecie mieleckim 
i kolbuszowskim żyją ludzie, któ-
rym Lis i jego wspólnicy zamordo-
wali, najbliższych braci, synów, oj-
ców. Banda Lisa bestialsko zabi-
ła kilkudziesięciu członków partii, 
z rąk „krwawego lisa zginęło blisko 
100 ludzi, a ilu więcej zostanie już 
tajemnicą” – pisały Nowiny. Ludzie 
jednak wiedzieli swoje. Postać Lisa 
obrosła legendą. Widać to w Mielcu, 
gdzie szczególnie kultywuje się pa-
mięć „Mściciela”, gdzie co roku od-
bywają się uroczystości upamiętnia-
jące tego bohatera.

PG

WAKACJE NA WESOŁO

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Cmolasie 

Filia Poręby Dymarskie
zaprasza wszystkie dzieci  
w poniedziałki i czwartki 

na zajęcia w godz. 
od 11.00 do 14.00

Czwartek 2.07.2015

„Każdy ma talent” - prezentacje 
talentów dziecięcych piosenek i 
wierszy.
„Książka na piątkę” – reklama 
ulubionej książki przez wykona-
nie własnoręcznie okładki książ-
ki – konkurs plastyczny.

Poniedziałek 6.07.2015

Zagadkowi bohaterowie, zaszy-

frowani pisarze – zabawy czytel-
niczo-literackie dla najmłodszych.

Moja wyobraźnia nie zna granic - 
zajęcia plastyczne (rysowanie kre-
dą na świeżym powietrzu )

Czwartek 9.07.2015

Dzień spostrzegawczości, zręcz-

ności i sprytu - zabawy na świe-
żym powietrzu rozwijające spo-
strzegawczość i zręczność ( zaba-
wy z chustą klauza, piłką, skakan-
ką itp.) 
Z jakiej to bajki? - konkurs ze zna-
jomości bajek i baśni.

Poniedziałek 13.07.2015

Kim zostanę jak dorosnę - pozna-
jemy różne zawody z serią książek 
„Mądra myszka Mam przyjaciela”.
Kto pierwszy ten lepszy! – turniej 
gier planszowych oraz wyłonienie 
najlepszego gracza.

Czwartek 16.07.2015

Moja rodzina na wakacjach - opo-
wiadanie i ilustrowanie wakacji 

spędzonych wspólnie z rodziną. 
„Album z wakacji” - rysunki, fo-
tograie, pocztówki, pamiątki two-
rzymy wspólny album

Poniedziałek 20.07.2015

„Podróże w sieci”- zajęcia w czy-
telni komputerowej
Ulubiony bohater dziecięcych za-

baw – konkurs plastyczny na wy-
konanie dowolną techniką prac 
przedstawiających postacie z ulu-
bionych książek oraz wystawa 
wszystkich prac.

Czwartek 23.07.2015

Poznajemy postać A. Lindgren, 
głośne czytanie o przygodach Pipi, 
rysujemy portret Pipi lub jej małp-
ki. 
„Czy warto mieć hobby?”- dysku-
sja o zainteresowaniach dzieci pre-
zentacja własnych zainteresowań

Zapraszamy 
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