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Aby Święta Wielkiej Nocy
były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia 

dającego radość, wiarę i miłość.
Niech Zmartwychwstały Chrystus wniesie pokój w Wasze serca, 

abyście odrodzili się z nadzieją na lepsze jutro.
Wszelkiej pomyślności życzy

Przewodniczący Rady Gminy Cmolas
Stanisław Sukiennik

Gminy Wójt Gminy Cmolas 
Eugeniusz Galek 

Dyrektor i Pracownicy 
Samorządowego Ośrodka Kultury 

w Cmolasie

Życzymy, aby zbliżające się Święta Wielkanocne 
przepełnione były pokojem, miłością  i odpoczynkiem w gronie najbliższych. 

Niech radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego odnowi Waszą wiarę i wniesie nadzieję,
a powracająca do życia natura 

będzie natchnieniem w codziennym życiu. Wesołego Alleluja! 



2

Kwartalnik nr 1 / 2016

CMOLAS

Tradycyjne dekoracje i potrawy 
na „Wielkanocnym Stole”
  W niedzielne południe 13 
marca br. w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w Cmolasie mie-
niło się od feerii kolorów – pisa-
nek, palm, palemek, zajączków, 
baranków, serników, babek i in-
nych wypieków świątecznych. Był 
też pyszny świąteczny żurek, a 
wszystko to za sprawą spotkania 
„Przy Wielkanocnym Stole”. Jak co 
roku i tym razem kiermasz wiel-
kanocny przyciągnął licznych ar-
tystów oraz mieszkańców nie tyl-
ko gminy Cmolas. Kto przyszedł   
nie pożałował! Wśród wystaw-
ców, którzy zaprezentowali swo-
je wyroby rękodzielnicze, różno-
rodne ozdoby wielkanocne, rzeźby 
oraz malarstwo, byli: Grupa pla-
styczna ART – PASSION działa-
jąca w Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Cmolasie, Dom Pomo-
cy Społecznej w Cmolasie, Krzysz-
tof Magda z Ostrów Baranow-
skich, Irena Kamińska z Komoro-
wa oraz Maria Miśkiewicz z Woli 
Rusinowskiej. Przygotowane przez 
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich: 
KGW z Cmolasu, KGW „Lesian-
ki” z Ostrów Baranowskich, KGW 
z Ostrów Tuszowskich oraz KGW 
z Hadykówki kolorowe, wielka-
nocne stoły uginały się pod cięża-
rem ozdób i wyrobów gastrono-
micznych kusząc smakoszy. Każ-
dy mógł kupić coś dla siebie oraz 
spróbować regionalnych, wiel-
kanocnych potraw, które zostały 
przygotowane do degustacji.
  Wójt Gminy Cmolas Euge-
niusz Galek oraz dyrektor Samo-
rządowego Ośrodka Kultury w 
Cmolasie Edyta Kus Mokrzycka 
wręczyli wszystkim wystawcom 

podziękowania podkreślając tym 
samym walory estetyczne, smako-
we oraz trud włożony w przygoto-
wanie prezentowanych wyrobów.
  Spotkanie to było wyśmieni-
tą okazją do znalezienia inspiracji 

w przygotowaniu tradycyjnych po-
traw wielkanocnych, uzupełnienia 
świątecznego koszyczka ale przede 
wszystkim było okazją do podkre-
ślenia naszej świątecznej tradycji, 
o której warto pamiętać.
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XII Otwarty Turniej Szachowy w CmolasieCMOLAS 

  7 lutego 2016 r. już po raz 
dwunasty rozegrano Otwarty Tur-
niej Szachowy w Cmolasie. Or-
ganizatorem był Samorządowy 
Ośrodek Kultury w Cmolasie oraz 
Towarzystwo Szachowe „Skoczek” 
z Sędziszowa Młp. 
  W Turnieju wzięło udział  
40 zawodników w dwóch kate-
goriach wiekowych. W katego-
rii juniorów wystartowało 13, na-
tomiast w grupie seniorów 27 za-
wodników z gmin: Cmolas, Kolbu-
szowa, Dzikowiec, Ropczyce i Sę-
dziszów Młp. Zgodnie z przepisa-
mi Polskiego Związku Szachowego 
turniej został rozegrany systemem 
szwajcarskim na dystansie 7 rund, 
tempem P’15. Arbitrem seniorów 
był Pan Jacek Mroczek, zaś młod-
szej grupie sędziował Pan Woj-
ciech Zagroba.
  Zwycięzcą w kategorii junio-
rów została Maria Stefańska, II-gie 

m-ce zajął Tomasz Drożdż, na III 
m-cu był Kamil Guźda, który w 
tej kategorii wiekowej, okazał się 
także najlepszym zawodnikiem 
z gminy Cmolas. Drugie miejsce 
dla najlepszego zawodnika gmi-
ny Cmolas przypadło Mateuszowi 
Sudołowi, a trzecie Jakubowi Po-
słusznemu. 
  Mistrzem seniorów w Turnie-
ju został Krzysztof Skiba, drugie 
miejsce wywalczył Ryszard Peret, 
z kolei trzecie miejsce Adam Ste-
fański. 

  Puchary wręczono także w 
kategorii: Najlepszy Zawodnik 
Gminy Cmolas, które otrzymali w 
kategorii seniorów I m-ce Wiesław 
Kosiorowski, II m-ce Tomasz Za-
wadzki, III m-ce Hubert Wilk.  
Tradycyjnie uroczystego wręcze-
nia okolicznościowych statuetek 
i dyplomów dokonał Wójt Gmi-
ny Cmolas Pan Eugeniusz Galek. 
Organizatorzy gratulują i dziękują 
wszystkim Zawodnikom za spor-
towy przebieg rywalizacji. 

Kreatywny Zakątek – 
warsztaty plastyczne

  Od 1 marca do 15 czerwca br. 
w Niepublicznej Szkole Podstawo-
wej w Porębach Dymarskich re-
alizowany jest projekt pt. „KRE-
ATYWNY ZAKĄTEK- warsztaty 
plastyczne”. Jego autorką jest Wła-
dysława Stolarz. Dotację w wyso-
kości 3 500 zł placówka pozyska-
ła z Regionalnej Fundacji Rozwo-
ju „Serce” w Kolbuszowej. Głów-
nym celem projektu jest stworze-
nie cyklu ciekawych zajęć pla-
stycznych, rozwijających uzdol-
nienia i zainteresowania dzieci, 
twórcze zagospodarowanie wolne-
go czasu oraz pomoc w wyrówny-
waniu szans edukacyjnych. Bene-
ficjenci projektu (10 dzieci w wie-
ku 10-12 lat) wezmą udział w do-
datkowych cotygodniowych zaję-
ciach plastycznych. „Mali artyści” 

poznają nowoczesne 
techniki plastycz-
ne: malarstwo olejne 
i akrylowe na płót-
nie, malarstwo na 
szkle, będą wykony-
wać odlewy gipsowe, 
obrazy ze sznurków 
oraz obrazy ze sko-
rupek na desce. Za-
planowano również 
wyjazd do Skanse-
nu w Kolbuszowej 
i wyjazd do Muzeum Okręgowe-
go w Rzeszowie. Podsumowaniem 
projektu będzie piknik artystyczny 
połączony z wystawą prac dzieci.
  W ramach projektu 10 mar-
ca br. uczniowie wyjechali na wy-
cieczkę do Skansenu w Kolbu-
szowej. Najpierw dzieci zwiedzi-
ły jedną z   chałup. Tam zobaczy-
ły, jak wyglądał kiedyś świąteczny 
stół oraz koszyk ze święconką. Na-
stępnie, w dawnej szkole z Trzebo-
si, pod czujnym okiem etnografów 
każdy uczeń wykonał palmę ty-

powo lasowiacką oraz ozdobił pi-
sankę metodą skrobania. Podczas 
warsztatów dzieci dowiedziały się 
także, jakie znaczenie miała palma 
w kulturze ludowej, jakich skład-
ników należy użyć, by jajka przy-
brały piękne kolory oraz poznały 
najważniejsze obrzędy wielkanoc-
ne charakterystyczne  dla  nasze-
go regionu.
  Serdecznie dziękujemy Re-
gionalnej Fundacji Rozwoju „Ser-
ce” w Kolbuszowej za przyznanie 
kolejnego grantu.
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  Niestety ciągle nie doceniamy 
tego co mamy w zasięgu  ręki i to w 
zasadzie za „pół darmo”.
  Pływanie przynosi same ko-
rzyści. Może być doskonałą formą 
aktywnego wypoczynku nie tylko 
dla dzieci, ale całej rodziny, poma-
gającą utrzymać kondycję fizyczną 
i dobre samopoczucie. 

PŁYWANIE KORYGUJE WADY 
POSTAWY I ZWIĘKSZA 

POJEMNOŚĆ PŁUC

  Dzięki temu, że podczas ru-
chu w wodzie angażujemy prak-
tycznie wszystkie mięśnie bez ob-
ciążenia kręgosłupa i stawów, pły-

wanie pełni rolę profilaktyczną i re-
habilitacyjną. Jest znakomitym spo-
sobem na korekcję wad postawy, 
bezpiecznie kształtuje mięśnie PO-
STURALNE, a więc te partie, które 
odpowiadają za utrzymywanie na-
szej sylwetki „w pionie”. Wybiera-
jąc pływanie na pewno nie pożału-
jemy. Lepsze samopoczucie, stabil-
niejsza postawa - czy to za mało? To 
może przekona Was jeszcze fakt, iż 
ma ono korzystny wpływ na układ 
oddechowy, ponieważ wzmacnia-
my mięśnie oddechowe i wspoma-
gające proces oddychania, zwięk-
szając pojemność płuc. A jak wia-
domo ta wskazuje na stan kondycji 
człowieka.

Pływanie wskazane jest również dla 
osób po zawale serca i dla cierpią-
cych na kontuzje stawów kolano-
wych, biodrowych. Należy też do 
form ruchu, podczas których szyb-
ko spala się tkankę tłuszczową
  Choć pływać można nauczyć 
się w dowolnym momencie życia 
(nawet w wieku dojrzałym), najle-
piej zacząć jak najwcześniej. Potem 
wystarczy tylko utrwalić nawyk ob-
cowania z wodą. Jeśli tylko styl pły-
wania lub formę ruchu w wodzie 
(np. aerobic) dopasujemy do swo-
ich indywidualnych umiejętności i 
potrzeb, wówczas korzyści z pływa-
nia zauważymy najszybciej. 
K. Brózda

Pływanie
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XXVI Wojewódzki 
Przegląd Teatrów 

Jasełkowych

  31 stycznia 2016 r. w Miejsko-
Gminnym Domu Kultury im. 
Franciszka Kotuli w Głogowie Ma-
łopolskim odbył się XXVI Woje-
wódzki Przegląd Teatrów Jasełko-
wych. Celem przeglądu było pie-
lęgnowanie tradycyjnych form ob-
rzędowości okresu Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku oraz 
popularyzacja tych zwyczajów 
wśród dzieci i młodzieży. W tego-
rocznych zmaganiach konkurso-
wych udział wzięło 12 grup z tere-
nu województwa podkarpackiego. 
Wystąpili oni w trzech kategoriach 
wiekowych: grupy przedszkolne, 
szkolne i grupy wielopokolenio-

we. Podczas XXVI Wojewódzkie-
go Przeglądu Teatrów Jasełkowych 
nie zabrakło również Zespoły Lu-
dowego Cmolasianie, który zapre-
zentował barwne widowisko ob-
rzędowe pt. „Kolęda z Turoniem”. 
Podczas przeglądu prezentowane 
były zarówno tradycyjne widowi-
ska kolędnicze, jak i przedstawie-

nia współczesne związane z Bo-
żym Narodzeniem. Przegląd miał 
formę konkursu, dlatego nad wła-
ściwym jego przebiegiem czuwa-
ło profesjonalne jury w skład któ-
rego weszli wybitni znawcy trady-
cji ludowej, etnografowie i history-
cy sztuki.

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny 
MATMIX

  W dniu 12.02.2016r. czworo uczniów Szko-
ły Podstawowej im. Prof. J.Czekanowskiego w Cmo-
lasie: Daria Czachor, Katarzyna Mazur, Piotr Janus 
i  Jakub Parys wzięło udział w Międzyszkolnym Kon-
kursie Matematycznym dla klas VI p.n. „ MATMIX”. 
Organizatorem był Zespół Szkół im.ks. Prałata Sta-
nisława Sudoła w Dzikowcu. Konkurs składał się z 
części pisemnej zawierającej 20 zadań zamkniętych i 
2 zadań otwartych.
  Z bardzo dobrym wynikiem   II miejsce  otrzy-
mała uczennica naszej szkoły Daria Czachor  z  klasy 
6b . Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 
ufundowane przez Wójta Gminy Dzikowiec.

Herody nad Nilem   Przegląd widowisk 
Kolędniczych Kolbuszowa 2016

  6 stycznia 2016r. w Miejskim Domu Kultury 
w Kolbuszowej odbył się Przegląd Widowisk Ko-
lędniczych „Herody nad Nilem”. Przegląd ten to 
spotkanie grup kolędniczych z terenu podkarpac-
kiego i województw ościennych, wśród których nie 
zabrakło również zespołu ludowego Cmolasianie. 
Zespół podczas tegorocznej imprezy zdobył wy-
różnienie za widowisko kolędnicze „Kolęda z Tu-
roniem”. Cmolasianom gratulujemy i życzymy wie-
lu sukcesów.

Fot. MGDK w Głogowie Młp.

Fot. MDK Kolbuszowa.
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I N F O R M A C J A
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cmolasie

              Program Rodzina 500 plus

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza                 
w życie  Program rządu „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice 
będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc 
na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. 
Będzie to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie 
podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub      
1 200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - 
otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.   
Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku 
życia dziecka. 

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie 
prawni lub faktyczni dziecka.

Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego obejmować 
będzie okres od kwietnia 2016 r. do  30 września 2017 roku.
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice
dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni 
płynność wypłat. 
W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca,                        
w którym rodzice złożą wniosek. 
Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. 

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu tj.                
od 1 kwietnia 2016 r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Cmolasie w godzinach  
od  7. 30  do  15. 30.
          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie informuje, że Wydziale
Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 
została  uruchomiona  infolinia pod numerem 800 100 990 za pośrednictwem 
której, osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje z zakresu ustawy                   
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
        Informacje  udzielane  będą w godzinach pracy urzędu;  od poniedziałku do 
piątku  w godzinach  od 7 30 do  15 30, we wtorki  od 8 00 do  16 00.
         Ponadto  informujemy, że na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu  
Wojewódzkiego   została utworzona zakładka pn. „Rodzina 500+”
https://rzeszow.uw.gov.pl/rodzina-500-plus/ - gdzie są opublikowane  materiały 
dotyczące  ustawy  o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.  
       

Kierownik  
                     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
                            Bożena Kubik 
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Pytania i odpowiedzi dotyczące PROGRAMU  500 PLUS

Czym jest Program „Rodzina 500 plus”?
Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł 
miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej 
zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.
  
Pierwsze dziecko to…
to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia
  
Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe?
Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od 
dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium 
dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie,                    
w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.
  
Od kiedy można składać wnioski o świadczenie wychowawcze?
Wnioski można składać od pierwszego kwietnia, czyli od momentu startu programu „Rodzina 
500 plus”.
  
Ważne terminy dla rodziców!
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli                            
od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone                        
z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.
  
Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane 
od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.
  
Okres przejściowy dla gmin
Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj.
od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia 
wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie 
świadczenie wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia 
będzie mogła nastąpić wcześniej.
  
Kiedy decyzja i wypłata świadczenia?
W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku 
kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten 
miesiąc do końca tego miesiąca.
  
Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą 
najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym 
wniosek został złożony.
  
Jak będzie wypłacane świadczenie.
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub 
opiekunów, czyli przelewem na konto lub w gotówce
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OSTROWY TUSZOWSKIE OSTROWY TUSZOWSKIE

Obchody Dnia 
Babci i Dziadka

  Dnia 21.01.2016 r. w Szko-
le Podstawowej w Ostrowach Tu-
szowskich odbyło się uroczy-
ste spotkanie z okazji Dnia Bab-
ci i Dziadka. Zaproszeni bab-
cie i dziadkowie licznie przyby-
li, aby podziwiać występy swo-
ich wnucząt. Dla kochanych gości 
przygotowano poczęstunek oraz 
wiele niespodzianek. Nie zabra-
kło życzeń dla Babć i Dziadków 
stu lat życia w szczęściu i zdro-
wiu. Uczniowie szkoły zaprezen-
towali swój program artystyczny. 

Oprócz montażu słowno – mu-
zycznego, dziadkowie obejrze-
li także pokaz tańca krakowiak w 
wykonaniu swoich wnucząt. Na 
twarzach zebranych gości malował 
się uśmiech, radość, łzy szczęścia i 
wzruszenia.

  Spotkanie upłynęło w mi-
łej i serdecznej atmosferze, a dzie-
ci, poprzez prezentowany pro-
gram artystyczny wyraziły kocha-
nym babciom i dziadkom, swo-
ją wdzięczność za trud włożony w 
ich wychowanie.

Zabawa Karnawałowa „Szok” w szkole

  W dniu 6 lutego 2016 roku tradycyjnie, tuż przed feriami 
odbyła się zabawa karnawałowa dla uczniów naszej szkoły.
  W sobotę od samego rana o piękną dekorację korytarza 
zadbała Rada Rodziców, która na czele z Panią Przewodniczą-
cą Urszulą Korycińską podjęła się organizacji całego balu kar-
nawałowego. W bajkowej scenerii, przy pięknej muzyce dzieci 
bawiły się wspaniale. Dodatkową atrakcją były konkursy i zaba-
wy, które dostarczyły mnóstwa radości. Najmłodsi nie zawiedli 
w swej pomysłowości, dzięki czemu na balu nie zabrakło księż-
niczek, rycerzy, piratów, Spiderman`ów i czarodziejek.
  Wspaniała muzyka sprawiła, że bawili się zarówno mali, 
jak i dorośli. Zabawę uprzyjemnił pyszny poczęstunek przygo-
towany przez Radę Rodziców. Starsi uczniowie również bawi-
li się cudownie, a dobrą muzykę i zabawę serwował DJ z Panią 
Wodzirej.
  Nad całością zabawy czuwała pani dyrektor, Elżbieta Dzie-
dzic wraz z nauczycielami, wychowawcami klas i rodzicami.
Tegoroczna zabawa karnawałowa należała do udanych. Wszy-
scy byli zmęczeni tańcami, ale zadowoleni.

  9 lutego w 
Szkole Podsta-
wowej w Ostro-
wach Tuszow-
skich gościł cyrk 
„Szok”. Cyrkow-
cy zaprezentowa-
li uczniom, na-
uczycielom i ro-
dzicom program 
artystyczny, zawierający elementy żon-
glerki, tresury zwierząt, akrobacji, a tak-
że sztuki iluzji. Niektórzy z widzów mo-
gli wypróbować swoje możliwości w po-
szczególnych dyscyplinach, spośród pu-
bliczności zostali wybrani ochotnicy do 
wzięcia udziału w przedstawieniu. Peł-
ni zapału, z różnym skutkiem, próbowa-
li dotrzymać kroku zawodowcom, co czę-
sto wzbudzało ogólną radość. Zapierającą 
dech w piersiach chwilą była, gdy artystka 
pojawiła się z wężem i wyszła do publicz-
ności, aby każdy mógł go dotknąć. Arty-
ści zaprezentowali godzinne przedstawie-
nie, podczas którego podziwiano niezwy-
kły pokaz umiejętności. Występ cyrkow-
ców nagrodzono gromkimi brawami.
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LGD LASOVIA stara się o 6 milionów złotych w ramach programu LEADER +  
W 2008 roku Gmina Cmolas przystąpiła do Stowarzyszenia LGD Lasovia. Gmina stoi przed wielką szansą 
na środki finansowe na rozwój obszarów wiejskich, a w tym na walkę z bezrobociem, tworzenie 
warunków do rozwoju przedsiębiorczości i ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego.  

  

W skład Lokalnej Grupy Działania LASOVIA wchodzi 5 gmin wiejskich Cmolas, Mielec, Niwiska, Ostrów  
i Tuszów Narodowy. LGD LASOVIA liczy w sumie 42 342 mieszkańców. Stowarzyszenie ma na celu 
aktywizować obszary wiejskie poprzez wykorzystanie lokalnych inicjatyw i pomysłów oraz wsparcie dla grup 
defaworyzowanych. Gmina Mielec wspólnie z pozostałymi czterema gminami walczy o dodatkowe środki 
na te cele.  

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 (PROW 2014-2020) jest „podejście LEADER” wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

- Program włącza do działania lokalnych partnerów np. przedsiębiorców, instytucji samorządowych, 
publicznych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych z terenu LGD LASOVIA. Oddanie władzy 
obywatelom, aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich, ma rozwinąć małe ojczyzny, szczególnie te 
najsłabiej dofinansowane – informuje Eugeniusz Galek, wójt Gminy Cmolas i Prezes Zarządu Lasovi. 

LGD LASOVIA to grupa doświadczona, która zrealizowała zadania we wcześniejszym rozdaniu środków na 
lata 2007-2013. Praktyka, konsultacje i szczegółowa analiza pozwoliła na wypracowanie nowej Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. W tej perspektywie finansowej 
zaplanowane jest do realizacji szereg działań m.in. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
oraz rozwój turystyczny obszaru”, „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości” oraz 
„Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie aktywności społecznej”. Budżet na realizację Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Lata 2014-2020 jest zaplanowany na około 
6 000 000 zł ( strategia dostępna na stronie www.lasovia.com.pl ) 

Połowa środków jest zaplanowana na wsparcie projektów pomagających zakładać nowe przedsiębiorstwa 
i pomoc w rozwoju już istniejących. Strategia zakłada wsparcie dla 3 grup defaworyzowanych, które 
otrzymają dodatkowe punkty podczas ubiegania się o pomoc. W skład tych grup zalicza się osoby 
długotrwale bezrobotne, kobiety powracające na rynek pracy i osoby do 35 roku życia. 

- Obecnie Strategia na lata 2014-2020 została złożona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego i aktualnie czekamy na ogłoszenie wyników. Po weryfikacji dokumentów, będzie ogłoszona 
lista rankingowa i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia i podpisania odpowiedniej umowy, będziemy 
mogli przystąpić do realizacji działań zaplanowanych w strategii LGD LASOVIA – dodaje wójt Galek. 

Aktualne informacje, dotyczące szkoleń, naborów wniosków, kryteriów, będą sukcesywnie umieszczane na 
naszej stronie internetowej www.lasovia.com.pl  Po więcej informacji można się udać do siedziby biura LGD, 
które znajduje się przy ul. Sikorskiego 2a w Mielcu lub pod nr telefonu 17 788 53 00. 

 

 

         Lokalna Grupa Działania  LASOVIA 

Zaproszenie

  Dyrektor Zespołu Szkół w Cmolasie serdecz-
nie zaprasza do udziału w IV Powiatowym Kon-
kursie Matematycznym 1 z 10, kierowanym do 
uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów po-
wiatu kolbuszowskiego,  który odbędzie się 09 

kwietnia 2016r. o godzinie 9.00 w budynku Zespołu 
Szkół w Cmolasie. Konkurs został objęty honorowym 
patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego. 
Regulamin i karta zgłoszenia znajdują się na stronie in-
ternetowej szkoły zscmolas.pl.

Na zgłoszenia czekamy do 20 marca 2016r.
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Cała szkoła czyta dzieciom
OSTROWY TUSZOWSKIE

OSTROWY TUSZOWSKIE

  „Czytanie, to najlepsza zabawa, jaką sobie 
ludzkość wymyśliła” – tak zwykła mawiać Wisła-
wa Szymborska. Podejmując myśl noblistki, peda-
godzy Szkoły Podstawowej w Ostrowach Tuszow-
skich wykazują szereg aktywności, których celem 
jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci, za-
szczepianie pasji czytania i rozwijania wyobraźni. 
W ramach rządowego programu „Książka moich 
marzeń” biblioteka szkolna wzbogaciła się o kilka-
dziesiąt nowych pozycji książkowych, które ucznio-
wie mogli obejrzeć na wystawie nowości 7 stycz-
nia 2016r. Wystawa cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem, każdy mógł znaleźć dla siebie coś inte-
resującego i atrakcyjnego. Książka bowiem rozwi-
ja myślenie, pobudza fantazję, dostarcza rozrywki i 
emocji. Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych. 
Mamy nadzieję, że czas spędzony nad kartami cie-
kawej książki to bezcenna alternatywa dla godzin 
spędzonych przed ekranami telewizorów i kompu-
terów, to czas, który korzystnie wpływa na kondycję 

umysłową każdego człowieka. Wystawa nowego księ-
gozbioru połączona została z rozpoczęciem akcji „Cała 
szkoła czyta dzieciom”. Co czwartek uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Ostrowach Tusz. będą wspólnie spo-
tykać się na przerwie, aby słuchać czytanych książek. 
Akcję zainaugurowała p. Dorota Kopeć – bibliotekarka 
szkoły czytając książkę Łukasza Wierzbickiego „Afry-
ka Kazika”.

Dbamy o ptaki

  Dokarmianie ptaków w trak-
cie zimy może uratować życie wie-
lu zwierzętom. Bez wsparcia ludzi, 
mniej doświadczone, stare bądź 
osłabione ptaki mają nikłe szan-
se na przeżycie w okresie mrozów 
i obfitych opadów śniegu. Ptaki, 
które spotykamy na balkonie lub 
w ogrodzie, chętnie zjedzą z nasze-
go karmnika nasiona słonecznika, 
konopi, maku, siemienia lniane-
go, pszenicy, kukurydzy oraz rze-
paku i rzepiku. Nie pogardzą rów-
nież wszelkiego rodzaju orzechami 
drobno siekanymi. Najlepiej z na-

sion zrobić mieszankę, aby różne 
gatunki ptaków mogły coś dla sie-
bie wybrać.
  Dlatego uczniowie klasy II i 
III Szkoły Podstawowej w Ostro-
wach Tusz. pod okiem wychowaw-
czyni Danuty Komanieckiej wyko-
nali karmniki dla ptaków i rozwie-
sili wokół szkoły. Przez całą zimę 
dokarmiają ptaki dosypując im je-
dzenie do ptasiej stołówki. Zachę-
camy też inne dzieci do opieki nad 
ptakami w czasie zimy.

Nabór do 
oddziałów 

sportowych 
w Zespole Szkół 

w Cmolasie 

  Dyrektor Zespołu Szkół w 
Cmolasie prowadzi w roku szkol-
nym 2016/2017 nabór uczniów 
do oddziałów sportowych tj. klasy 
czwartej szkoły podstawowej i kla-
sy pierwszej gimnazjum.
  Kandydaci do klas sporto-
wych powinni złożyć wniosek do 
Dyrektora ZS w Cmolasie termi-
nie do 7 kwietnia 2016r. Procedu-
ry rekrutacji oraz wzór wniosku do 
pobrania w  sekretariacie oraz na 
stronie internetowej szkoły: zsc-
molas.pl
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Hala w OWiR w Cmolasie cieszy się zainteresowaniem 

Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega 

pożarom”

  Koniec 2015 i początek 2016 
roku należał sportowców, którzy 
bardzo licznie odwiedzili Cmolas. 
Ostatnie dwa tygodnie 2015 roku 
na obozie w Cmolasie spędziły ka-
dry Podkarpacia dziewcząt w siat-
kówce oraz dziewcząt i chłopców w 
piłce ręcznej. Ogółem okres przed-
świąteczny i świąteczno-nowo-
roczny na treningach w Ośrodku 
Wypoczynku i Rekreacji spędzi-
ło70 zawodników. W drugim ty-
godniu stycznia 2016 roku ferie zi-
mowe rozpoczęły dzieci i młodzież 
z województwa małopolskiego. W 
tym czasie na obozie przygotowu-
jącym do sezonu piłkarskiego w 
Ośrodku przybywali mali zawod-
nicy z Tarnovii Tarnów, Unii Tar-
nów  i Cracovii  Kraków. Ostatnie 
dni stycznia (pierwszego półrocza 
dla dzieci z  województwa mazo-
wieckiego) na obozie sportowym 
organizowanym w ramach lekcji 
gościliśmy kadrę siatkarzy i siat-

karek z Gimnazjum 39 im. Aga-
ty Mróz-Olszewskiej z  Warszawy. 
Pierwsze dwa tygodnie lutego na 
obozie w OWiR Cmolas spędzi-
ły zawodniczki Gminnego Ludo-
wego Klubu Sportowego z Nada-
rzyna koło Warszawy. Okres pod-
karpackich ferii był natomiast cza-
sem przygotowań do sezonu pił-
karskiego piłkarzy Junaka Słoci-
na, Orlika Nowa Dęba  oraz bar-

dzo licznej grupy zawodników tre-
nujących w Akademii Piłkarskiej 
-  Piłkarskie Nadzieje Mielec. Fe-
rie zimowe na sportowo spędzi-
ło w Cmolasie ponad 250 dzie-
ci i młodzieży. Z szerszego punk-
tu widzenia każdy obóz to nie tyl-
ko klienci Ośrodka lecz też bardzo 
liczni klienci okolicznych sklepów, 
punktów usługowych, itp.  

  2 marca br. w Urzędzie Gmi-
ny w Cmolasie odbyły się elimi-
nacje gminne do XVIII Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”. Turniej ten 
ma na celu popularyzowanie prze-
pisów i kształtowanie umiejęt-
ności w zakresie ochrony ludno-
ści, ekologii, ratownictwa i ochro-
ny przeciwpożarowej. W szcze-
gólności służy popularyzowaniu 
wśród dzieci i młodzieży znajo-
mości przepisów przeciwpożaro-
wych, zasad postępowania na wy-
padek pożaru, wiedzy na temat 
techniki pożarniczej i podręczne-

go sprzętu gaśniczego, organizacji 
ochrony przeciwpożarowej oraz 
historii i tradycji ruchu strażackie-
go. Uczestnicy Turnieju startowali 
w dwóch kategoriach wiekowych: I 
grupa - uczniowie szkół podstawo-
wych, II grupa - uczniowie szkół 
gimnazjalnych. W turnieju wzięło 
udział 12 uczestników. Zdobywcy 
pierwszych miejsc: Katarzyna Ma-

zur – Szkoła Podstawowa w Cmo-
lasie; Szymon Partyka – Publiczne 
Gimnazjum w Cmolasie będą re-
prezentować naszą gminę w elimi-
nacjach powiatowych, które odbę-
dą się 18.03.2016r. w Kolbuszowej. 
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Opiekun: M. Wilk
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Nasi sąsiedzi - Zwierzaki duże i małe

  To hasło Międzynarodowego Konkursu Plastycz-
nego dla dzieci i młodzieży z województwa podkar-
packiego z Polski i kraju preszowskiego ze Słowacji, w 
którym Zespół Szkół w Cmolasie, a tym samym naszą 
gminę reprezentują uczniowie ze szkoły podstawowej i 
gimnazjum: Kamila Kosiorowska - klasa I a SP, Emilia 
Marcinkiewicz - klasa I a SP, Weronika Rębisz - klasa I 
a SP, Amelia Tataru - klasa I a SP, Szymon Lubera - kla-
sa I a SP, Antoni Mastalerz - klasa I a SP, Sylwia Maziarz 
- klasa III a gimnazjum, Anita Róg  - klasa III, a gimna-
zjum: Justyna Zagroba  - klasa III a gimnazjum
Agnieszka Chmielowiec  - klasa III c gimnazjum
  Głównym celem konkursu jest nawiązanie i umoc-
nienie kontaktów oraz współpracy międzynarodo-
wej poprzez kulturę i sztukę. Nasi  uczniowie wykona-
li prace malarskie, które zgodnie z regulaminem przed-
stawiały  wyobrażenie ulubionego, dowolnego zwierzę-
cia   domowego, dzikiego i ginącego gatunku, a nade 
wszystko odzwierciedliły ich wyobraźnię, wrażliwość i 
ekspresję twórczą.
Opiekunowie: M. Wiśniewska i R. Krakowska

  Od początku roku szkolnego 2015/16 w Zespo-
le Szkół w Cmolasie są zbierane plastikowe nakręt-
ki dla  Kacperka Serafina  z Majdanu Królewskiego w 
ramach akcji  „Nakrętki zbieramy - niepełnospraw-
nym pomagamy”. Dzięki dużemu zaangażowaniu dzie-
ci, młodzieży i dorosłych udało się nam uzbierać 220 
kg  nakrętek, które przekazaliśmy   rodzicom chłopca. 
Akcja ta jest organizowana w naszej szkole od kilku lat 
i trwa nadal, dlatego zapraszamy i zachęcamy wszyst-
kich do zaangażowania się w tą szlachetną i jakże po-
trzebną akcję - pomocy potrzebującym dzieciom.
Koordynator akcji - pedagog szkolny ZS w Cmolasie 
R.Krakowska

Nakrętki dla Kacperka

Bale w karnawale 
w Akademii Przedszkolaka

  Karnawał to miła tradycja przepełniona mu-
zyką, tańcem i śpiewem, którego ważnym elemen-
tem są bale karnawałowe. Dla przedszkolaków bal 
karnawałowy to niezwykłe i magiczne wydarzenie, 
często wyczekiwane przez wiele tygodni. Tak też 
było u nas, i w końcu doczekaliśmy się.
  W dniu 21 stycznia 2016r. w Niepublicznym 
Przedszkolu Akademii Przedszkolaka w Cmolasie 
odbył się bal karnawałowy.
  W tym dniu od samego rana w przedszkolu 
pojawiały się bajkowe postacie. Można było spo-
tkać księżniczki, wróżki, motylki, a także piratów, 
policjantów, zorro, strażaków....nie sposób wszyst-
kich wymienić.
  Zabawę zaczęliśmy tuż po śniadaniu, kiedy 
to udaliśmy się do sali zielonej, która na ten dzień 
zmieniła się w bajkową salę balową. Wystrój sali 
wprowadził nas w radosny nastrój i zachęcał do za-
bawy.
  Na sali balowej czekały na nas panie wodzi-
rejki, przebrane za klaunów, które zabrały dzieci w 
bajkowy świat. Było dużo tańców, śpiewu i śmie-
chu. Były też uwielbiane przez dzieci bańki mydla-
ne oraz konkursy z nagrodami. W trakcie zabawy 
odwiedziła nas Myszka Minnie, a na zakończenie 
dzieci otrzymały drobne upominki.
  Kiedy zabawa dobiegła końca z żalem żegnali-
śmy się z paniami wodzirejkami, gdyż wspólna za-
bawa przyniosła nam wiele radości.
  Dzieci długo wspominały bal i już odliczają 
miesiące do następnego balu.
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Dzień Babci i Dziadka w Akademii Przedszkolaka
  W dniu 29 stycznia 2016r w 
Niepublicznym Przedszkolu Aka-
demii Przedszkolaka w Cmola-
sie odbyła się uroczystość z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka. Dziadko-
wie wraz z babciami licznie przy-
byli na tę uroczystość, by podzi-
wiać występy swoich wnucząt. A 
było co...
  Przedszkolaki przygotowały 
na tą okazję przedstawienie pt. ,,12 
życzeń’’, w trakcie którego recyto-
wały wiersze, śpiewały piosenki 
i tańczyły. Goście byli poruszeni, 
niejednemu łza się w oku zakrę-
ciła. Po występie dzieci wręczyły 
dziadkom i babciom własnoręcz-

nie wykonane prezenty. Następnie 
wszyscy delektowali się pysznymi 
ciastami domowego wypieku. W 
czasie poczęstunku odbywały się 
konkursy, w których brali udział 
nasi goście wraz z wnuczętami.
  Spotkanie przebiegło w bar-
dzo miłej i ciepłej atmosferze. Ży-

czeń, uśmiechów i uścisków nie 
było końca. Do tych wszystkich 
życzeń dołączył się wójt Gminy 
Cmolas p. Eugeniusz Galek, który 
zaszczycił nas swoją obecnością.
  Jeszcze raz wszystkim dziad-
kom i babciom życzymy: ,,Wszyst-
kiego najlepszego!’’

„Kopciuszek” 
w Samorządowym 
Ośrodku Kultury

  W Samorządowym Ośrod-
ku Kultury w Cmolasie w sobotę 5 
marca wystawiony został Interak-
tywny spektakl pt.„Kopciuszek” 
w adaptacji i reżyserii Małgorza-
ty Lubery i Katarzyny Bojdy Kulig. 
W rolę bohaterów wcielili się ak-
torzy – amatorzy: Agnieszka Dra-
gan, Jolanta Lubera, Mateusz Ko-

zioł, Grzegorz Serafin, Sylwia My-
tych, Gabriela Serafin i Katarzyna 
Bojda Kulig. Miłym zaskoczeniem 
dla naszych małych widzów była 
możliwość wejścia na scenę by 
móc wspólnie z aktorami współ-

tworzyć przedstawienie. Maluchy 
śpiewały, tańczyły z wróżką, se-
gregowały skarpetki, przymierza-
ły „kopciuszkowy pantofelek”. To 
było wspaniałe przedstawienie.

Ferie na wesoło w GBP 
w Cmolasie Oddział 

dla dzieci
  W dniach od 15 do 26 lutego 
2016r. w GBP w Cmolasie odbyły 
się zajęcia dla dzieci  pod hasłem 
„Ferie na wesoło”. 
  Zajęcia przeznaczone były dla 
dzieci, które chciały ciekawie i we-
soło spędzić czas z książką i zaba-
wą.
  W programie przewidzia-
no wiele ciekawych zajęć plastycz-

nych, literackich i ruchowych. 
Uczestnicy między innymi wyko-
nywali piaskowe obrazki, robili pi-
sanki z bibuły i kolorowego papie-
ru, malowali ilustracje do legendy 
o dębie Bartku, z plasteliny lepili 
domowe zoo oraz kolorową pocz-

tówkę z ferii i flakoniki metodą de-
coupage.
  Poza tym dzieci miały możli-
wość zapoznania się jak bezpiecz-
nie korzystać z komputera i inter-
netu , wysłuchać pogadanki na te-
mat „Jak bronić się przed przemo-
cą, co każde dziecko wiedzieć po-
winno” . Wszystkie chętnie uczest-
niczyły w różnych grach i zaba-
wach ruchowych , planszowych 
czy rozwiązywaniu zagadek, rebu-
sów i krzyżówek. Na zakończenie 
zajęć dzieci otrzymały słodycze i 
drobne upominki.
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Gala XIV Festiwalu Teatrów
  W styczniowe, niedzielne po-
południe  (17.01.2016r.), piosen-
ką „The Middle of starting over” 
Daria Posłuszna, uczennica kla-
sy I gimnazjum, wprowadziła wi-
dzów, licznie zgromadzonych na 
sali widowiskowo-sportowej, w 
festiwalowy klimat teatrów. Mot-
to zaś tegorocznego festiwalu mia-
ło ze sobą przesłanie, że wartość 
człowieka poznajemy niezawodnie 
po tym, jak on umie spędzać czas 
wolny.
  Ten czas wolny, który mło-
dzi aktorzy poświęcili na pracę ze 
sztuką, przez kilka tygodni do-
starczał mieszkańcom społeczno-
ści lokalnej wiele radości, emocji 
i rozrywki. W tym też dniu efekty 
ich pracy zostały nagrodzone. 
  Ogłoszenie wyników poprze-
dził gościnny występ zespołu „Boj-
cory”, prowadzonego przez panią 
Stanisławę Magda. Grupa ta od 
kilku lat z sukcesami reprezentu-
je szkołę podczas Festiwalu Mowy 
Lasowiackiej w Cmolasie. Zespół, 
przedstawił inscenizację „Podpło-
myki” przypominając zebranym 
tradycje naszych ojców.
  Zwyczajem minionych lat 
na wstępie wyróżnień w kategorii 
„Aktor”, sołtys wsi Cmolas, Rad-
ny Powiatu kolbuszowskiego, pan 
Krzysztof Sochacki, wybrał i na-
grodził aktorów z Cmolasu: Patry-
ka Zubę i Kamilę Piechotę. Podob-
nie państwo Bożena i Krzysztof 
Maliborscy, właściciele firmy Rek-
mal, którzy uhonorowali najmłod-
szych aktorów: Kingę Szczęch i 
Łukasza Misiaka.
Wyróżnienia w kategorii Aktor  
otrzymali:Sebastian Wilk – SP Ja-
godnik, Nikodem Jachyra – SP Sie-
dlanka, Kacper Marzec – Gimna-
zjum w Trzęsówce, Anna Krakow-
ska – SP Ostrowy Baranowskie, 
Roksana Gul – SP Cmolas, Ame-

lia Gacek – SP Siedlanka, Kinga 
Maziarz – SP Ostrowy Tuszow-
skie, Karolina Lewandowska – SP 
w Trzęsówce, Wojciech Maciąg – 
Gimnazjum w Cmolasie, Miłosz 
Kraczkowski – SP Ostrowy Bara-
nowskie, Aleksandra Kościelna – 
Gimnazjum w Cmolasie, zdobyw-
czyni Grand Prix w tej kategorii.
  Po wręczeniu wyróżnień w 
kategorii Aktor, przyszedł czas na 
spotkanie z muzyką klasyczną w 
wykonaniu Sylwii Maziarz, któ-
ra zagrała na pianinie: ”Taniec 
wieszczki cukrowej” – Piotr Czaj-
kowski, „River flows in you” – 
Yiruma i „Walc a – moll” – Fryde-
ryk Chopin.
  Po występie młodej artyst-
ki, tradycją lat minionych, odby-
ło się losowanie terminów prezen-
tacji XV Festiwalu Teatrów w roku 
szkolnym 2016/17, który rozpocz-
nie się 20.11.16
  Kolejnym punktem Gali było 
przyznanie wyróżnień za Realiza-
cję.
Wyróżnienia w kategorii Reżyse-
ria otrzymały przedstawienia: „Le-
genda o Dzielnym Mokasynie” 
– SP w Trzęsówce, „Przedświą-
teczna gorączka” – Gimnazjum w 
Cmolasie, „Klątwa Złotej Kaczki” 
– Gimnazjum w Trzęsówce, „Ba-
śniowy ambaras” – SP w Ostro-
wach Tuszowskich.
Wyróżnienia w kategorii Sceno-
grafia otrzymały przedstawienia: 

„Pali się” – SP w Porębach Dymar-
skich, „Legenda o Dzielnym Mo-
kasynie” – SP w Trzęsówce, „Jaś i 
Małgosia” – SP w Siedlance, „Ta-
jemniczy ogród” – SP w Trzęsów-
ce, „Klątwa Złotej Kaczki” – Gim-
nazjum w Trzęsówce.
Wyróżnienia w kategorii Kostiumy 
otrzymały przedstawienia: „Pery-
petie z magią” – SP w Cmolasie, 
„Czerwony Kapturek” – SP w Ha-
dykówce, „Kłótnia Pór Roku” – SP 
w Trzęsówce, „Tajemniczy ogród” 
– SP w Trzęsówce, „Książę szuka 
żony” – SP w Woli Rusinowskiej.
6. „Legenda o Dzielnym Mokasy-
nie” – SP w Trzęsówce.
  Młoda poetka Anita Róg 
przedstawiła publiczność swoje 
wiersze: „Czarodziej maj” i „Lewa 
strona życia”. Recytacja zastała 
wzbogacona projekcją rysunków 
samej autorki.
W kategorii Przedstawienia Jury 
przyznało następujące nagrody i 
wyróżnienia:
Gimnazjum - I miejsce – „Klą-
twa Złotej Kaczki” – Gimnazjum 
w Trzęsówce, I miejsce – „Przed-
świąteczna gorączka” – Gimna-
zjum w Cmolasie.
Szkoła Podstawowa klasy IV – VI
Wyróżnienie – „Baśnie na wesoło” 
– SP w Siedlance.
Wyróżnienie – „Baśniowy amba-
ras” – SP w Ostrowach Tuszow-
skich, III miejsce – „Książę szuka 
żony” – SP w Woli Rusinowskiej, 
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II miejsce – „Legenda o Dzielnym 
Mokasynie” – SP w Trzęsówce, II 
miejsce – „Tajemniczy ogród” – SP 
w Trzęsówce, I miejsce – „Perype-
tie z magią” – SP w Cmolasie
Szkoła Podstawowa klasy I – III
Wyróżnienie – „Pali się” – SP w 
Porębach Dymarskich.
Wyróżnienie – „Wszyscy jesteśmy 
tacy sami” – SP w Jagodniku
III miejsce – „Jaś i Małgosia” – SP 
w Siedlance, II miejsce – „Czerwo-
ny Kapturek” – SP w Hadykówce
I miejsce – „Kłótnia Pór Roku” – 
SP w Trzęsówce.
Grand Prix – „Czerwony Kapturek 
szuka Księcia” – SP w Ostrowach 
Baranowskich.
  Tradycją lat minionych zosta-
ła przyznana nagroda publiczno-
ści. Złożyły się na nią głosy przy-
znawane przez widzów, a odda-
wane po zakończeniu prezentacji 
przedstawień w każdą niedzielę. 
W tym roku uznanie publiczności 
zdobyło przedstawienie „Klątwa 
Złotej Kaczki”, w którym zapre-
zentowali się uczniowie z Gimna-
zjum z Trzęsówki. Sponsorem na-
grody jest pan Ryszard Sukiennik.
Dyrektor, pan Krzysztof Wrona, 
pożegnał wszystkich gości przy-
byłych na tegoroczną Galę i zapro-
sił na kolejny Festiwal, który odbę-
dzie się już w tym roku.
  Na zakończenie Gali wystąpi-
li uczniowie Zespołu Szkół w Trzę-
sówce śpiewając o teatrze w naszej 
szkole na melodię starej irlandz-
kiej pieśni, do której słowa napisał 
pan Ryszard Wrona.
Źródło:http://zs.trzesowka.org/2016/01/18/
gala-xiv-festiwalu-teatrow/

Ferie zimowe na wesoło w GBP Filia Trzęsówka

  Ferie zimowe to wymarzony 
czas na wiele ciekawych zajęć dla 
dzieci. Dlatego w dniach od 16 do 
26 lutego 2016r., Filie Biblioteki w 
Trzęsówce, przygotowała specjal-
ną  ofertę spotkań z książką i za-
bawą. Dzieci  brały udział w za-
jęciach ruchowych, plastycznych 
i umysłowych. Największym po-
wodzeniem wśród młodszych cie-
szyły się kolorowanki z ulubiony-
mi postaciami z bajek, chętnie gra-
ły w gry stolikowe, „Państwa-mia-
sta” oraz kalambury. Dużym zain-

teresowaniem cieszyły się  zajęcia 
plastyczne i manualne, gdzie dzie-
ci lepiły różne stworki z plasteliny, 
masy solnej oraz suchej porcelany. 
Na zakończenie zajęć dzieci otrzy-
mały słodki poczęstunek.

  Zakład Usług Komunalnych 
w Cmolasie, działając na podsta-
wie Ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzeniu ścieków (Dz.U.2015 
poz.139t.j.) informuje, że w związ-
ku ze znacznym zwiększeniem 
przypływu ścieków na oczyszczal-
nię podczas opadów deszczu, ZUK 
Cmolas w najbliższych miesią-
cach, tj. od kwietnia do listopada 
2016r. przeprowadzi komplekso-
wą kontrolę przyłączy kanalizacyj-
nych w celu wyeliminowania nie-
legalnych przyłączy do sieci kana-
lizacyjnej wód opadowych (desz-
czówki) i drenaży. Zgodnie z art.28 
ust.4 i 4a, Ustawy o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i odprowadze-
niu ścieków, odprowadzanie wód 
opadowych i drenażowych do ka-
nalizacji sanitarnej jest przestęp-
stwem, za które grozi kara ogra-
niczenia wolności albo grzywny w 
wysokości do 10 000,00 zł.
  W związku z powyższym pro-
si się odbiorców usług o usunię-
cie nielegalnych przyłączy w nie-
odwołalnym terminie do dnia 

31.03.2016r., w celu uniknięcia 
ewentualnych konsekwencji praw-
nych i finansowych.
  Począwszy do dnia 
01.04.2016r. nastąpi kontrola 
wszystkich przyłączy kanalizacyj-
nych profesjonalnym sprzętem do 
wykrywania nielegalnych przy-
łączy.  Ponadto prosi się odbior-
ców usług, o umiejętne korzysta-
nie z urządzeń kanalizacyjnych, a 
mianowicie nie wrzucanie do ka-
nalizacji odpadów stałych tj. tek-
styliów, włókien, podpasek, chu-
steczek higienicznych dla dzieci, 
plastików,  itp.  Przestrzeganie za-
sad umiejętnego korzystania z sie-
ci kanalizacyjnej i likwidacja nie-
legalnych przyłączy wód opado-
wych   i drenażowych pozwoli na 
ograniczenie rosnących corocznie 
kosztów związanych z odprowa-
dzaniem oczyszczaniem ścieków 
(energia, remonty pomp i urzą-
dzeń, zatory na sieci itp.)

Dziękujemy za zrozumienie.
ZUK Cmolas

ZAWIADOMIENIE ZUK CMOLAS
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„Liga pięciu miast” w Cmolasie

  20 stycznia w Hali Widowi-
skowo-Sportowej odbył się ostat-
ni Turniej w ramach „Ligi pię-
ciu miast”. Turniej ten był uwień-
czeniem i podsumowaniem cy-
klu zmagań turniejowych drużyn 
Oldbojów w piłce nożnej. Gospo-
darzami poprzednich turniejów w 
ramach Ligi były miasta skąd po-
chodzą drużyny grające w Lidze. 
Pierwszy Turniej odbył się Łańcu-
cie, kolejny w Biłgoraju, trzeci tur-

niej odbył się w Rudniku, czwarty 
w Nisku. Podsumowanie całej Ligi 
odbyło się natomiast w Cmolasie. 
Ostatni piąty już Turniej rozgry-
wany był o Puchar Wicemarszał-
ka Województwa Podkarpackiego 
Pana Bogdana Romaniuka. 
  Zwycięstwo w całej „Li-
dze pięciu miast„ odnieśli piłka-
rze „Kazików” Kolbuszowa. Dru-
gie miejsce zajęła drużyna „Old-
bojów” Łańcut, trzecie drużyna 

„Sparty” Biłgoraj, czwarte miejsce 
drużyna z Niska, natomiast ostat-
nią lokatę zajęła drużyna z Rudni-
ka. 
  W Turnieju o Puchar Wice-
marszałka Województwa Podkar-
packiego pierwsze miejsce wywal-
czyła drużyna z Łańcuta, drugie 
Sparta Biłgoraj, natomiast trzecie 
„Kaziki” Kolbuszowa.

OSTROWY TUSZOWSKIE

Ferie zimowe w 
Ostrowach Tuszowskich

  Jak co roku, w czasie ferii zi-
mowych, Filia Biblioteki Publicz-
nej w Ostrowach Tuszowskich i 
Centrum Edukacji Ekologicznej 
zorganizowały dla dzieci zajęcia 
po pod hasłem „Zimowe zabawy z 
książką i przyrodą”.
  W planie zajęć były m. in gry, 
zabawy, zajęcia plastyczno- tech-
niczne, literackie, zajęcia z wyko-
rzystaniem Internetu, rozgrywki 
szachowe i w warcaby, spacery do 

pobliskiego lasu i na Ścieżkę przy-
rodniczo- edukacyjną „Po złoto na 
Górę”, zajęcia z wykorzystaniem 
Internetu. W czasie zajęć dzieci 
wykonywały m.in. pracę zatytuło-
waną „Zimowy krajobraz”, ilustra-
cje do czytanych bajek, baśni. W 
ramach zajęć „Sieciaki- bezpiecz-
ny Internet” uczyły się, jak bez-
piecznie korzystać z Internetu. Po-
znały zwierzęta Arktyki i Antark-
tydy, grały w gry edukacyjne. 

Babeczki dla Babć i Dziadków 
z DPS w Cmolasie

  22.01.2016 r. uczniowie kla-
sy II C gimnazjum wraz ze swoim 
opiekunem udali się do Domu Po-
mocy Społecznej w Cmolasie. 
  Wręczyli pensjonariuszom i 
pracownikom około siedemdzie-
siąt babeczek, do których dołączy-
li najserdeczniejsze życzenia z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka. W tę ak-
cję zaangażowali się szczególnie: 
Agata Kopeć, Marta Białek, Aga-
ta Serafin, Karolina Czachor, Mo-
nika Dziedzic oraz Jakub Magda z 
klasy II C. 
Szkolne Koło Caritas
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Warsztaty „Zwyczaje i obyczaje ludowe związane ze Świętami Wielkiej Nocy”

Szkolny Konkurs Matematyczny 1 z 10 o tytuł Mistrza Logicznego Myślenia

  W dniu 07.03.2016r. w Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Ostrowach Tuszowskich rozpoczę-
ły się warsztaty  zatytułowane „Zwyczaje i obycza-
je ludowe związane ze Świętami Wielkiej Nocy”. 
Uczestniczyli w nich uczniowie tutejszej szko-
ły podstawowej. Dzieci poznały dawne zwyczaje i 
tradycje związane z Wielkanocą.  Z dużym zaan-
gażowaniem wykonywały palmy na Niedzielę Pal-
mową. Na kolejnych spotkaniach przewidziane jest 
wykonywanie pisanek, dekoracji i stroików na stół 
wielkanocny.
  Zachęcamy wszystkie chętne dzieci do wzię-
cia udziału w kolejnych zajęciach.

  W Zespole Szkół w Cmola-
sie w dniu 9 marca 2016r. odbył się 
Szkolny Konkurs matematyczny 
1 z 10 o  tytuł Mistrza Logicznego 
Myślenia. Uczniowie szkoły pod-
stawowej i gimnazjum zmagali się 
w części ustnej konkursu z trudny-
mi pytaniami z zakresu logiki ma-
tematycznej. W konkursie prze-
prowadzonym niczym telewizyj-
ny teleturniej „Jeden z dziesięciu”, 
tytuł Mistrza w szkole podstawo-
wej zdobyła  Daria Czachor, kl.6b, 
a tytuł Wicemistrza Michał Mikoś, 
kl.5b. W gimnazjum Mistrzem zo-

stała Anna Lubera kl.3a, zaś Wi-
cemistrzami: Jakub Lubera kl.1c i 
Kacper Wilk kl.3b. Cała piątka bę-
dzie reprezentować naszą szkołę 
w Powiatowym Konkursie Mate-

matycznym 1z10, który odbędzie 
się w 9 kwietnia 2016r. w Zespole 
Szkół w Cmolasie.

PRZEKAŻ 1% PODATKU
Szanowni Państwo

posiada status organizacji pożytku publicznego.
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas

Przekazując 1% swojego podatku możecie Państwo wspomóc naszą działalność świadczoną 
w głównej mierze na rzecz dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Gminy Cmolas.

Jak to zrobić? - Wystarczy wskazać organizację na formularzu PIT!
Po wypełnieniu odpowiedniego formularza PIT

(PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38), należy obliczyć ile wynosi 1% należnego podatku.
Następnie we wskazanej rubryce PIT wpisać:

Już teraz dziękujemy Państwu za każdą nawet najmniejszą kwotę. 
• (numer KRS) – 0000014715
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Płyń 
po zdrowie

  Ośrodek Wypoczynku i Re-
kreacji serdecznie zaprasza i za-
chęca do aktywności ruchowej na 
pływalni. Pływanie to dyscypli-
na sportowa oraz forma aktywno-
ści fizycznej, która rozwija mięśnie 
całego ciała. Pływanie korzystnie 
wpływa na kręgosłup, kształtuje 
mięśnie klatki piersiowej oraz re-
dukuje napięcie mięśniowe. Sport 
wodny jest adresowany do wszyst-
kich – niezależnie od wieku i płci, 
a szczególnie do osób, które mają 
problemy z kręgosłupem i nad-
wagą. Pływanie bowiem umożli-
wia szybkie spalanie kalorii. Pły-
wanie poprawia ogólny stan zdro-
wia, kształtuje mięśnie kręgosłu-
pa, odchudza i daje dużą satys-
fakcję – to tylko jedne z wielu za-
let tej dyscypliny sportu. Aktyw-
ność wodna wpływa na kondycję 

oraz jest zbawienna dla całego cia-
ła. Jest przeznaczona dla wszyst-
kich bez względu na wiek i płeć, 
zarówno dla ludzi aktywnych fi-
zycznie, jak i dla tych, którzy do-
piero zaczynają trenować. Sport 
ten jest idealny dla ludzi mających 
schorzenia kręgosłupa. Aktywność 
fizyczna wzmacnia mięśnie i redu-
kuje uczucie bólu, poprawia kon-
dycję naszego ciała, koryguje wady 
postawy, wzmacnia szkielet, zapo-
biega skrzywieniom kręgosłupa. 
Ludzie, którzy bardzo często pły-
wają, prawie nigdy się nie garbią i 

mają prostą sylwetkę. Gimnastyka 
w wodzie bardzo korzystnie wpły-
wa na pracę serca i całego układu 
krwionośnego. Woda wywiera ci-
śnienie na nasze ciało. Limfa wy-
pierana jest z tkanek do układu na-
czyniowego. Serce pompuje okre-
śloną ilość krwi. Naczynia krwio-
nośne stają się bardziej elastyczne, 
więc mięśnie całego ciała są bar-
dziej dotlenione. Podczas pływa-
nia organizm układa się w pozy-
cji poziomej, co wpływa korzyst-
nie na serce, które pompuje ideal-
nie krew.

CMOLAS

„Płyń po zdrowie”

Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji serdecznie zaprasza i zachęca do aktywności ruchowej na 
pływalni. Pływanie to dyscyplina sportowa oraz forma aktywności fizycznej, która rozwija 
mięśnie całego ciała. Pływanie korzystnie wpływa na kręgosłup, kształtuje mięśnie klatki 
piersiowej oraz redukuje napięcie mięśniowe. Sport wodny jest adresowany do wszystkich –
niezależnie od wieku i płci, a szczególnie do osób, które mają problemy z kręgosłupem i 
nadwagą. Pływanie bowiem umożliwia szybkie spalanie kalorii. Pływanie poprawia ogólny 
stan zdrowia, kształtuje mięśnie kręgosłupa, odchudza i daje dużą satysfakcję – to tylko 
jedne z wielu zalet tej dyscypliny sportu. Aktywność wodna wpływa na kondycję oraz jest 
zbawienna dla całego ciała. Jest przeznaczona dla wszystkich bez względu na wiek i płeć, 
zarówno dla ludzi aktywnych fizycznie, jak i dla tych, którzy dopiero zaczynają trenować.
Sport ten jest idealny dla ludzi mających schorzenia kręgosłupa. Aktywność 
fizyczna wzmacnia mięśnie i redukuje uczucie bólu, poprawia kondycję naszego ciała, 
koryguje wady postawy, wzmacnia szkielet, zapobiega skrzywieniom kręgosłupa. Ludzie, 
którzy bardzo często pływają, prawie nigdy się nie garbią i mają prostą sylwetkę.
Gimnastyka w wodzie bardzo korzystnie wpływa na pracę serca i całego układu 
krwionośnego. Woda wywiera ciśnienie na nasze ciało. Limfa wypierana jest z tkanek do 
układu naczyniowego. Serce pompuje określoną ilość krwi. Naczynia krwionośne stają się 
bardziej elastyczne, więc mięśnie całego ciała są bardziej dotlenione. Podczas pływania 
organizm układa się w pozycji poziomej, co wpływa korzystnie na serce, które pompuje 
idealnie krew.

Serdecznie zapraszamy

* BILET ULGOWY
- dzieci od 3 lat,

- uczniowie oraz studenci za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
- emeryci i renciści za okazaniem legitymacji,
- osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem, po okazaniu zaświadczenia, 

Dzieci do lat 3 bezpłatnie – za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek

Ilość 
godz.

BILET NORMALNY BILET ULGOWY*

Dni 
powszednie 

od godz. 
630-1500

  

Dni 
powszednie 

od godz. 
1500-2200

Weekendy 
(sb-nd) i 
dni św. 700-
2200

Dni 
powszednie 
od godz. 630-

1500

Dni 
powszednie 

od godz. 
1500-2200

Weekendy 
(sb-nd) i dni 
św. 700-2200

1h 5,00 6,00 7,00 4,00 5,00 6,00

2h 9,00 11,00 13,00 7,00 9,00 11,00
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KOLĘDOWANIE I WERNISAŻ WYSTAWY IKON
  Wieczór Kolęd oraz Wernisaż 
wystawy ikon Pani Kazimiery Za-
groby 10 stycznia w sali widowi-
skowej Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Cmolasie odbył się Wer-
nisaż wystawy ikon Pani Kazimie-
ry Zagroby oraz Wieczór Kolęd.
  W melodie kolęd i pastorałek 
wsłuchujemy się i śpiewamy tyl-
ko raz do roku, w okresie Bożego 
Narodzenia. Żeby więc nasycić się 
najpiękniejszymi polskimi, świą-
tecznymi melodiami mieszkań-
cy gminy Cmolas i nie tylko, mie-
li okazję spotkać się w Samorządo-
wym Ośrodku Kultury. Tegorocz-
ny Wieczór Kolęd połączony był z 
wystawą ikon Pani Kazimiery Za-
groby. Na scenie można było po-
dziwiać występy uczennic ze Szko-
ły Podstawowej im. prof. J. Czeka-
nowskiego w Cmolasie: Wiktorii 
Zagroby, Katarzyny Mazur, Karoli-
ny Mokrzyckiej, Gabrieli Zawadz-
kiej, Patrycji Witkowskiej i Joanny 
Myszki, które przygotowała Pani 
Ewa Jóźwik. Dziewczynki wspól-
nie zaśpiewały kolędy pt.”Lulajże 
Jezuniu”, „Gdy śliczna Panna” oraz 
„Przybieżeli do Betlejem”.
  Kolejne kolędy na scenie wy-
konały uczennice Publicznego 
Gimnazjum im. ks. W. Borowiu-
sza w Cmolasie: Oliwia Nowic-
ka „Jezus Malusieńki”, Agata Sera-
fin „Dzisiaj w Betlejem”, Anita Róg 
„Cicha Noc”, a następnie wspólnie 
Agata Serafin i Anita Róg zaśpie-
wały świąteczną piosenkę pt.”Poje-
dziemy saniami”. Uczennice przy-

gotował Pan Tomasz Wilk. 
  Po występach wokalnych na 
scenie wystąpił Zespół Ludowy 
Cmolasianie, który zaprezentował 
barwne widowisko obrzędowe pt. 
„Kolęda z Turoniem”.
  Wspaniała atmosfera święto-
wania przebiegała pośród wysta-
wy sakralnych obrazów autorstwa 
Kazimiery Zagroby. Eksponowa-
ne ikony, to efekt blisko dwulet-
niej pracy Pani Kazimiery, która 
niezwykle ciekawie opowiadała o 
nich zwiedzającym. Na uroczysty 
wieczór przybyli również goście w 
osobach: Ks. Michał Bator – Pro-

boszcz Parafii pw. Przemienienia 
Pańskiego w Cmolasie, Pan Euge-
niusz Galek – Wójt Gminy Cmo-
las, Pan Krzysztof Sochacki – Rad-
ny Powiatu kolbuszowskiego, Rad-
ni Gminy Cmolas Pan Jan Magda i 
Pani Lidia Pietras, Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Porębach Dy-
marskich – Pani HalinaMokrzyc-
ka oraz Przewodnicząca KGW w 
Cmolasie – Pani Bronisława Pro-
kopiec. Wystawę można było zwie-
dzać jeszcze przez kolejny tydzień i 
cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem.
SOK w Cmolasie
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Ferie 
z SOK-iem
  Samorządowy Ośrodek Kul-
tury w Cmolasie po raz kolejny 
przygotował bogaty program ferii, 
który zawierał interesujące pomy-
sły jak aktywnie, bezpiecznie i cie-
kawie spędzić szkolną przerwę zi-
mową.. Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. W pierwszym tygodniu od-
były się zajęcia plastyczne oraz te-
atralne, nie zabrakło zajęć teni-
sa stołowego oraz gier i zabaw in-
tegracyjnych. Dzięki zaangażowa-
niu młodych uczestników udało 
się stworzyć pieski z origami oraz 
oryginalne figurki z masy solnej. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się zajęcia prowadzone przez wo-
dzireja Panią Annę Marut, podczas 
których nie zabrakło gier i zabaw, 
które wyzwalały ducha rywalizacji, 
ale także radość ze wspólnej zaba-
wy. W drugim tygodniu ferii gro-
no miłośników gry w tenisa stoło-
wego wzięło udział w turnieju. Jed-
ną z wielu atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów, był także wy-
jazd do kina na film pt.,, Misiek 
w Nowym Jorku”. Liczba uczest-
ników ferii blisko 90 uczestników 
z terenu Gminy Cmolas, którzy 
uczestniczyli każdego dnia w za-
jęciach trwających od godz. 11.00 
do 13.00. świadczy o tym, że ofer-
ta podobała się wszystkim i nasza 
placówka była chętnie odwiedza-
na. Ferie dobiegły końca, pozosta-
ły miłe wspomnienia i wiele po-
zytywnych wrażeń. Zapraszamy 
znów za rok.


