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  Tegoroczne Dni Cmolasu przy-
padły na 24,25 i 26 czerwca 2016 r. 
W piątek 24 czerwca w Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Cmolasie 
odbył się wieczór autorski z Ani-
tą Róg promujący jej   tomik wier-
szy pt. ,,Twarzą wiatru”. Sala wido-
wiskowa wypełniona była poezją, 
a wszystkiemu towarzyszyła wy-
stawa prac plastycznych wykona-
nych przez samą autorkę wierszy. 
Wśród licznych zaproszonych gości 
byli byli także poeci: Mirosław Gru-
dzień, Ryszard Mścisz oraz Małgo-
rzata Żurecka, którzy wyrazili wie-
le ciepłych słów pod adresem po-
ezji Młodej Poetki z naszej gminy 
(fot. nr 1i 2).
  W sobotę 25 czerwca na kor-
cie przy pływalni krytej rozegra-
no Gminny Indywidualny Amator-
ski Turniej Tenisa Ziemnego o Pu-
char Wójta Gminy Cmolas. Był to 
pierwszy tego rodzaju turniej w na-
szej gminie i miał na celu promocję 
aktywnego wypoczynku oraz po-
pularyzację tenisa ziemnego wśród 
mieszkańców Gminy Cmolas. Z po-
wodu  upalnej pogody Turniej roz-
poczęto tuż po godzinie 7:00 rano. 
W kategorii seniorów wystartowało 
3 amatorów – pasjonatów gry w te-
nis ziemny. Zawodnicy walczyli sys-

Dni Cmolasu 2016 

temem pucharowym do dwóch wy-
granych setów. Ostatecznie pierw-
sze miejsce wśród seniorów zajął 
Pan Wojciech Piekarczyk z Hady-
kówki, wygrywając oba swoje mecze 
stosunkiem  punktów 2:00 raz 2:1. 
Drugie miejsce zajął Pan Wiesław 
Kosiorowski z Hadykówki, nato-
miast trzecie Pan Krzysztof Urban z 
Cmolasu. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe puchary oraz dy-
plomy.  Mecze juniorów z uwagi 
na zbyt niebezpieczne dla zdrowia 
warunki pogodowe przełożono na 
29 czerwca. Sobotni dzień to tak-

że atrakcje na pływalni, gdzie bilet 
wstępu w ramach jednodniowej ak-
cji „Basen za grosz”, kosztował wła-
śnie tyle. Pływalnię odwiedziło bli-
sko 180 osób (fot. nr 3).
  26 czerwca, uroczyste obchody 
„Dni Cmolasu” odbywały się na sta-
dionie sportowym w Cmolasie. Im-
preza rozpoczęła się od sporej por-
cji atrakcji dla dzieci. Od godziny 
15.00 na wszystkie dzieci i ich rodzi-
ców czekały pełne humoru zabawy, 
tańce i konkursy. Wszystkie dzieci 
zaangażowane w zabawy otrzyma-
ły nagrody. (fot. nr 4 i 5) Nieodpłat-

CMOLAS ne zaplecze rekreacyjne: trampoli-
na, zjeżdżalnia, dmuchany zamek, 
kule do bubble football cieszyły się 
także ogromnym zainteresowaniem 
dzieci. Następnie przyszedł czas na 
pokaz eksperymentów, które doty-
czyły praktycznie każdego działu fi-
zyki. Podczas pokazów dzieci wcie-
liły się w rolę pomocników naukow-
ców i z pasja tworzyły zadziwiające 
efekty (fot. nr 6 i 7).
  Przyszedł czas na prezentacje 
wokalne i taneczne. Popisy te rozpo-
częły się od występu Anny Chmie-
lowiec i Macieja Gacka. Gromkie 
brawa publiczności świadczyły o 
zachwycie publiczności (fot. nr 8). 
W  atmosferze oklasków na sce-
nie zaprezentowali się finaliści IV 
Powiatowego Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej – Cmo-
las 2016 r.: Aleksandra Szuban, Oli-

wia Urban,  Oliwia Nowicka i Mar-
celina Karkut. Popisy wokalne prze-
platane były pokazami taneczny-
mi zespołów tańca współczesnego 
działających przy Samorządowym 
Ośrodku Kultury w  molasie: „Mo-
tyw I”, „Motyw II”, „ Motyw Mini” 
z Cmolasu, „Poza” i „Poza Mini” z 
Trzęsówki oraz Zespołu taneczne-
go „Wielka Szóstka” z Zespołu Szkół 
w Cmolasie (fot. nr 9,10,11,12, 13 i 
14). Po prezentacjach dziecięcych i 
młodzieżowych, na scenie pojawi-
ła się oczekiwana, przez wyjątko-
wo liczną publiczność, gwiazda di-
sco-polo Zespół Power Play. Znani 
z ognistego temperamentu i niezwy-
kłej przebojowości, z natury nie lu-
bią robić wokół siebie dużego szu-
mu, ale gdy tylko się pojawili porwa-
li wszystkich do dobrej zabawy. Ze-
spół wykonał największe swoje hity 

m.in. „Zawsze coś (oj tam oj tam)”, 
„Skok w bok”, „Kochaj mnie”, „Co 
ma być to będzie”, „Najpiękniej”, 
,,Lubisz to lubisz”. Sceniczne show 
dopełnił zespół Diadem przebojami 
„Klown”, „Miałaś co chciałaś” oraz 
DJ Disco-Duck&DJ CristoV. Tańce 
i zabawę przed sceną przerwał po-
kaz fajerwerków, po którym miło-
śnicy tańca i dobrej zabawy bawili 
się do późna przy dźwiękach zespo-
łu „Brass”(fot. nr 15,16 i 17).
  Organizatorami tegorocznych 
„Dni Cmolasu” był Urząd Gminy 
Cmolas, Samorządowy Ośrodek 
Kultury w Cmolasie, Ośrodek Wy-
poczynku i Rekreacji w Cmolasie. 
Patronat Medialny nad imprezą ob-
jęło: Twoje Radio Cmolas, Korso 
Kolbuszowskie i Super Nowości.
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Konkurs czytelniczy „Najlepszy czytelnik roku 2015/2016”

Sukces gimnazjalistki
na szczeblu międzynarodowym! Nagroda dla Pani Marii Rzeszutek - kierownika Zespołu Ludowego „Cmolasianie” - 

za reżyserię widowiska obrzędowego pt. „ Wróżby Andrzejkowe”

Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka

  Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie wspólnie 
z biblioteką szkolną Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Hadykówce oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Jagodniku zorganizowała konkurs czytelniczy, który 
trwał od października 2015 r. do maja 2016 r.
  Konkurs miał na celu rozbudzić potrzebę czytania 
i motywacji dzieci do kulturalnego spędzania wolnego 
czasu oraz wzbudzić w dzieciach poczucie szacunku dla 
książek i nawyku korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 
W konkursie wzięło udział 84 małych czytelników. Spo-
śród uczestników komisja wyłoniła zwycięzców. 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Hadykówce:
I miejsce - Micek Bernadetta
II miejsce - Mokrzycki Karol i Posłuszna Wiktoria
III miejsce - Posłuszny Paweł i Ziętek Paweł
Wyróżnienia:
1. Pakłos Julia
2. Ziółkowski Bartosz
3. Serafin Julia
4. Bukała Nikodem
5. Witkowska Patrycja

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jagodniku ; 
kategoria Szkoła Podstawowa klasy 0-III:
I miejsce - Dawid Guźda  i Klaudia Maciąg
II miejsce - Paulina Posłuszny
III miejsce - Filip Noga
Wyróżnienia:
1. Maja Czachor
2. Wiktoria Babiarz
3. Marcelina Kozioł
4. Paulina Sudoł
5. Zofia Branas

kategoria przedszkole:
I miejsce - Hubert Mokrzycki
II miejsce - Karolina Maciąg
III miejsce - Aleksandra Sumara i Ewelina Pachucka
Wyróżnienia:
1. Filip Fryc
2. Maciej Wilk
3. Aleksandra Pszeniczny

Zwycięzcy i wyróżnieni  w konkursie otrzymali dyplomy 
i nagrody książkowe. Gratulujemy  laureatom. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zachęcamy 
do dalszego korzystania z naszej biblioteki.

GBP w Cmolasie

  Podczas tegorocznego XXVIII 
Wojewódzkiego Konkursu pt. „Lu-
dowe Obrzędy i Zwyczaje”, w dniach 
23-24 kwietnia 2016r . w MGOK 
w Sędziszowie Młp., wystąpił Ze-
spół Ludowy „Cmolasianie”. Gru-
pa zaprezentowała widowisko ob-
rzędowe pt. ”Wróżby Andrzejko-
we”, przedstawiające zwyczaje lu-
dowe odprawiane w nocy z 29 na 
30 listopada, w wigilię św. Andrze-
ja. W widowisku zostały przedsta-
wione elementy tradycji andrzej-
kowych praktykowanych w naszym 
regionie. Celem Konkursu organi-
zowanego corocznie, jest ochrona 
przed zanikaniem oraz populary-
zacja obrzędów i zwyczajów ludo-
wych. Komisja oceniająca prezenta-
cję, brała pod uwagę autentyczność 
obrzędów i zwyczajów, gwarę, mu-
zykę, pieśni, taniec, stroje oraz re-
kwizyty. W tym roku jury doceni-

  Nasi sąsiedzi „Zwierzaki duże i małe” to ty-
tuł Międzynarodowego Konkursu Plastycznego 
dla dzieci i młodzieży, w którym praca malarska 
Sylwii Maziarz - uczennicy klasy III a gimnazjum 
Zespołu Szkół w Cmolasie  została zakwalifikowa-
na do udziału w wystawie spośród 1094 prac jakie 
wpłynęły zarówno z województwa podkarpackiego 
jak i z kraju preszowskiego ze Słowacji. Praca Syl-
wii przedstawiała wyobrażenie konia – zwierzęcia 
domowego, a na niektórych terenach dzikiego na 
niepowtarzalnym, baśniowym tle.

Opiekun - Renata Krakowska

  „Mama i tata ileż te słowa mają w sobie treści. Z nimi związane są 
nasze najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa – nasze pierwsze ra-
dości, zabawy, marzenia, tęsknoty. Każdy z nas chowa w sercu wdzięcz-
ność za to, że dali nam najpiękniejszy dar – życie.”

  Z tej wyjątkowej okazji spotkaliśmy się 29 maja b.r w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w Cmolasie, aby uroczyście obchodzić: Dzień Matki, 
Dzień Ojca i Dzień Dziecka. Na scenie, dla wszystkich rodziców wystąpi-
ły dzieci, które poprzez prezentacje artystyczne wyraziły wdzięczność za 
ich miłość i trud włożony w wychowanie. Jako pierwsza na scenie wystą-
piła Oliwia Urban, która zaśpiewała utwór Majki Jeżowskiej ,,Kolorowe 
Dzieci”, a nieco później ”A ja wolę moją mamę”. Kolejno zaprezentowa-
ły się zespoły tańca współczesnego działające w Samorządowym Ośrod-
ku Kultury. Motyw Mini zatańczył układ pt. ,,Kołysanka”, Motyw II wy-
stąpił z układem ,,Słodki rock and roll” natomiast tancerze z grupy Mo-
tyw I zaprezentowali widowiskową inscenizację pt. ,,W mieście strachu”. 
Choreografem wszystkich zespołów jest Pani Magdalena Chlebek. Grupa 
teatralna „Orlęta” ze Szkoły Podstawowej w Cmolasie wystąpiła w barw-
nym przedstawieniu pt. ,,Perypetie z magią” Agnieszki Wątorek. Całość 
wyreżyserowały Pani Edyta Urban oraz Pani Marta Stec. Miłą atmosferę, 
Natalia i Oliwia Urban, podtrzymały utworem „Od rana mam dobry hu-
mor”, a na zakończenie Anita Róg wykonała utwór pt. ”Małgośka” Mary-
li Rodowicz oraz „Zawsze tam gdzie ty” Lady Punk. Wszystkie występy 
nagrodzone były gromkimi brawami.

CMOLAS - SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

ło P. Marię Rzeszutek, współzałoży-
cielkę i kierowniczkę Zespołu Ludo-
wego Cmolasianie przyznając Jej na-
grodę za najlepszą reżyserię.
  Zespól Ludowy „Cmolesia-
nie” wystąpił w następującym skła-
dzie: J. Chmielowiec, H. Dziuba, 
W. Dziuba, M. Gul, W. Halat, T. Ja-
dach, B. Kosiorowska, K. Marszałek, 
K. Szczepanek, K. Łagoda, J. Wilk, 
M. Wilk, K. Ziętek, B. Marszałek, 
J. Szczepanek, J. Mazur.
Serdecznie gratulujemy!
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  Nie często zdarza się, aby tra-
dycyjnie śpiewane „sto lat”, z racji 
chwili, modyfikowano w sekwencji 
życzeń na lat „dwieście”. Tak właśnie 
było 11 kwietnia 2016r. w miejsco-
wości Cmolas gm. Cmolas, gdzie 
Pani Maria Rzeszutek obchodziła 
Jubileusz swoich setnych urodzin. 
  Urodziła się 11 kwietnia 1916r. 
w  miejscowości Staniszewskie, 
w której mieszkała do roku 2010. 

Jednak ze względu na wiek i fakt, 
że nie posiada rodziny, jako pod-
opieczna Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Raniżowie została skie-
rowana do Domu Pomocy Społecz-
nej w Cmolasie. Tutaj znalazła spo-
kój i zadowolenie, odzyskała wigor 
i chęci do życia. Rodzinna atmos-
fera panująca w Ośrodku pozwoli-
ła Pani Marii otworzyć się na naj-
bliższe otoczenie i czerpać radość 

Dzień Rodziny w Akademii Przedszkolaka w Cmolasie

Stu letnie urodziny w Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie

  W maju i w czerwcu obcho-
dzimy trzy bardzo ważne święta: 
Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz 
Dzień Ojca. Przedszkolaki z Akade-
mii Przedszkolaka uczciły te święta 
podczas festynu z okazji Dnia Rodzi-
ny, który odbył sie 4 czerwca 2016r.
  W to sobotnie popołudnie sala 
przedszkolna zapełniła się po brze-
gi przedszkolakami, ich rodzicami 
i ich rodzeństwem, którzy przyszli 
wspólnie świętować.
  Dzieci przygotowały na ten 
dzień zabawne przedstawienie 
,,O żabce małej co rodziców nie słu-
chała”. Swoim śpiewem , tańcem 
i wierszami zachwyciły publiczność 
tak, że niejednemu łza się w oku za-
kręciła. Następnie dzieci wręczy-
ły rodzicom własnoręcznie zrobio-
ne upominki, jako podziękowanie 
za miłość i troskę, którą otrzymują 
każdego dnia.

  Nagrodą za udany występ były 
słodycze, które podarował dzieciom 
Wójt Gminy Cmolas Eugeniusz Ga-
lek, który zaszczycił nas swoją obec-
nością.
  Następnie wszyscy w dobrych 
humorach udali się na plac przed-
szkolny, gdzie pod kierunkiem wo-
dzireja rozpoczął się festyn rodzin-
ny. Były konkursy, tańce i zabawa 
z chustą animacyjną.

  Uwieńczeniem całego festynu 
były harce dzieci na  dmuchanym 
placu zabaw i zjeżdżalni. Było gwar-
no i wesoło, a uśmiechy nie znikły 
z twarzy dzieci aż do końca zabawy.
  W podzięce za ten wyjątkowy 
dzień, pełen wspólnej zabawy dzie-
ci wręczyły  rodzicom kwiaty, któ-
re kilka miesięcy temu same zasia-
ły, a następnie pielęgnowały.

z życia. Dom Pomocy Społecznej 
w Cmolasie zapewnia profesjonal-
ną całodobową opiekę i pielęgna-
cję, pomoc w czynnościach życio-
wych i załatwianiu spraw osobistych 
i urzędowych, rehabilitację, terapię 
zajęciową. Aktywizacja podopiecz-
nych jest zadaniem priorytetowym 
DPS w Cmolasie, ma bowiem na 
celu rozwijanie zainteresowań oraz 
mobilizację ich do aktywnego wy-

korzystania wolnego czasu. Zdrowy 
i aktywny tryb życia nie tylko daje 
przyjemność ale również przedłu-
ża życie, czego przykładem jest dzi-
siejsza uroczystość zorganizowana 
dla Pani Marii, dodaje sił do walki 
z chorobą, poprawia samopoczu-
cie. Pani Maria jako podopieczna 
Domu Pomocy korzysta z artetera-
pii oraz muzykoterapii, które przy-
noszą jej ogromną radość. Poza tym 
Dom proponuje także inne zajęcia 
takie jak biblioterapia, zajęcia kuli-
narne, ergoterapia, cieszące się bar-
dzo dużym zainteresowaniem pod-
opiecznych, którzy chętnie z nich 
korzystają. 
  Uroczystość setnych urodzin 
pani Marii odbyła się w budynku 
Domu Pomocy Społecznej im. Ks. 
Wojciecha Borowiusza w Cmola-
sie. W tym niezwykłym dla Jubilatki 
dniu towarzyszyli jej przedstawiciele 
władz samorządowych gminy Cmo-
las: wójt gminy Pan Eugeniusz Ga-
lek, z-ca Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Cmolasie Pani Aneta 
Fryc, dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej Pan Zbigniew Lubera oraz 
przedstawiciel Placówki Terenowej 
KRUS w Kolbuszowej Pani Wiesła-
wa Piechota. W spotkaniu ponadto 
udział wzięli wszyscy pensjonariusze 
DPS, a także jego pracownicy. Ob-
chody jubileuszowe rozpoczął dy-
rektor placówki Pan Zbigniew Lube-
ra witając wszystkich obecnych go-
ści. Po czym głos zabrał Wójt Gmi-

ny Pan Eugeniusz Galek słowami 
„Spotykamy się dzisiaj w Domu Po-
mocy Społecznej w Cmolasie, aby 
pokłonić się pięknej historii 100 lat 
życia Naszej Dostojnej Jubilatki, ży-
cia, które ujęte w ramy książki, sta-
nowiłoby w wielu dziedzinach prze-
wodnik dla młodych pokoleń, „jak 
żyć” - mówił zwracając się do Ju-
bilatki i zebranych gości. Szanow-
nej Jubilatce, Pani Marii Rzeszu-
tek w uroczystym dniu setnej rocz-
nicy urodzin, w imieniu własnym 
i samorządu gminy Cmolas złożył 
serdeczne życzenia wszystkiego co 
najlepsze i najpiękniejsze. By nigdy 
nie zabrakło szczęścia, zdrowia i po-
myślności. Niech dobry Bóg darzy 
łaskami na dalsze lata życia w zdro-
wiu i radości - życzył Jubilatce go-
spodarz gminy. Pan Wójt zwraca-

jąc się do Szanownej Jubilatki wyra-
ził radość, że widzimy ją w dobrym 
zdrowiu. Powiedział, że setne uro-
dziny to piękna i skłaniająca do za-
dumy rocznica. Oznacza wszak cały 
wiek wypełniony codziennymi ra-
dościami i troskami, ale także pracą 
i poświęceniem dla dobra bliskich. 
Życzył pani Marii długich lat życia 
w dobrym zdrowiu oraz aby każ-
dy kolejny dzień był radosny, pe-
łen życzliwości i miłości osób naj-
bliższych po czym wręczył Dostoj-
nej Jubilatce upominek, list gratu-
lacyjny oraz bukiet kwiatów. Swo-
je listy gratulacyjne przesłali rów-
nież Prezes Rady Ministrów Pani 
Beata Szydło, Wojewoda Podkar-
packi Pani Ewa Leniart oraz Kie-
rownik Oddziału KRUS w Kolbu-
szowej. Z najlepszymi życzeniami 
oraz kwiatami pospieszyli też obec-
ni goście. Nie zabrakło tortu urodzi-
nowego i toastów na cześć Pani Ma-
rii. Na zorganizowanym przyjęciu, 
po części oficjalnej goście ucztowa-
li przy obficie zastawionym stole.
  Jeszcze raz serdecznie gratu-
lujemy tak pięknego jubileuszu, ży-
czymy Pani Marii na kolejne lata 
dużo dobrego zdrowia, cierpliwo-
ści w zmaganiu się z wszelkimi nie-
dogodnościami dnia codziennego 
oraz jeszcze wielu lat zasłużonego 
odpoczynku.

Aneta Fryc
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Zespoły z SOK na XXVIII Przeglądzie Dziecięcych 
Zespołów Tanecznych Kaczucha 2016 w Krośnie

VII Gminny Konkurs Matematyczny
„Mistrz Tabliczki Mnożenia” klas I – III, Ostrowy Baranowskie 2016

Wycieczka do Straży Pożarnej w Kolbuszowej

  13 maja 2016 r. odbyła się 
XXVIII edycja Przeglądu Dziecię-
cych Zespołów Tanecznych Kaczu-
cha organizowana przez Państwowe 
Pomaturalne Studium Kształcenia 
Animatorów Kultury i Biblioteka-
rzy w Krośnie. Jak co roku młodych 
tancerzy przyjęły gościnne mury Re-
gionalnego Centrum Kultur Pogra-
nicza w Krośnie. W taneczne szran-
ki stanęło 63 zespoły w tym prawie 
1200 utalentowanych młodych tan-
cerzy z całej Polski południowo-
wschodniej, od Ustrzyk Górnych po 
Kielce i Sandomierz. Na przestron-
nej scenie sali widowiskowej było ko-
lorowo, muzycznie, głośno i bardzo 
wesoło. Rywalizacji zespołów towa-
rzyszyła atmosfera wspólnej zaba-
wy, wzajemnego dopingu i życzli-
wej pomocy. Wśród barwnych stro-
jów i ciekawych scenografii zespo-
ły prezentowały bardzo różnorod-
ne i trudne choreografie do tema-
tu przewodniego tegorocznej edy-
cji przeglądu, którym był „Kaczu-
cha na wakacjach”. W Przeglądzie 

  Już po raz siódmy uczniowie 
klas I – III wzięli udział w gminnym 
konkursie matematycznym zorgani-udział wzięły także zespoły działają-

ce w Samorządowym Ośrodku Kul-
tury w Cmolasie: „Motyw I”, który 
zaprezentował inscenizację rucho-
wą pt: ,,W mieście strachu” oraz ze-
spół „Poza”, który zatańczył układ ta-
neczny pt. „Błogie lenistwo”. Opieku-
nem zespołów jest choreograf - Pani 

Magdalena Chlebek. Każda z grup 
prezentowała swoje umiejętności 
w jednej z siedmiu kategorii tanecz-
nych. Nasi młodzi tancerze za swo-
je występy oprócz gromkich braw 
otrzymali wyróżnienie. Zespołom 
serdecznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów .

OSTROWY BARANOWSKIE

OSTROWY BARANOWSKIE

nia. Nad przebiegiem konkursu czu-
wało profesjonalne jury pod prze-
wodnictwem Pani Marii Bryk, ma-
tematyka z ZS w Cmolasie. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali dy-
plomy i gry planszowe, a zwycięzcy 
również puchary, które wręczył Pan 
Wójt Eugeniusz Galek. Organizacja 
konkursu wsparta została przez Sto-
warzyszenie Rozwoju Gminy Cmo-
las, Radę Rodziców NSP w Ostro-
wach Baranowskich, Panią Marię 
Kraczkowską. Serdecznie dziękuje-
my, a wszystkim uczestnikom Gratu-
lujemy!!! Podziękowania należą się 
również nauczycielom, którzy czu-
wają nad przygotowaniem swoich 
uczniów do konkursu i dbają o to, 
aby każdego roku była reprezenta-
cja z każdej szkoły.

Danuta Gacek

  W dniu 30 marca 2016 r., 
uczniowie z Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Ostrowach Bara-
nowskich odwiedziły Komendę Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Kolbuszowej. Po przybyciu na 
miejsce, dzieci serdecznie przywi-
tali Panowie Strażacy, a Pan st. kpt.  
Paweł Tomczyk oprowadził i zapo-
znał dzieci z pracą strażaków. Bar-
dzo ciekawie opowiadał o zacho-
waniu bezpieczeństwa w różnych 
sytuacjach oraz sposobach wzywa-
nia pomocy. Dzieci obejrzały pre-
zentację oraz została przeprowa-
dzona pogadanka o bezpiecznym 
obchodzeniu się z ogniem i szko-
dliwości wypalania traw. Dziecia-
ki zwiedziły również pomieszcze-

zowanym przez Niepubliczną Szkołę 
Podstawową w Ostrowach Baranow-
skich. Konkurs miał na celu zachę-
cenie do nauki i doskonalenie umie-
jętności posługiwania się tablicz-
ką mnożenia. W konkursie wzięło 
udział 13 reprezentantów ze wszyst-
kich szkół podstawowych, którzy 
23 marca walczyli o miano „Mistrza 
tabliczki mnożenia”. Okazało się, że 
wśród nich jest wielu uzdolnionych 
matematycznie uczniów. Mistrzami 
tabliczki mnożenia zostali: I miej-
sce – Filip Płaza z ZS w Cmolasie, 
II miejsce – Miłosz Kraczkowski 
z NSP w Ostrowach Baranowskich, 
III miejsce – Mateusz Sudoł  z NSP 
w Jagodniku. Uczniowie otrzyma-
li do rozwiązania kilka różnorod-
nych zadań dotyczących wykorzy-
stania znajomości tabliczki mnoże-

nia, w których odbierane są zgło-
szenia o pożarach lub wypadkach. 
Dużo radości sprawił dzieciom po-
kaz umundurowania oraz narzę-
dzi i urządzeń wykorzystywanych 
w pracy strażaków. Dzieci z ogrom-
nym zainteresowaniem i podziwem 
oglądały nowoczesny sprzęt gaśni-
czo-ratunkowy, a także jego zasto-
sowanie w codziennej pracy. Jed-
nak największą atrakcją była moż-
liwość przymierzenia prawdziwego 
hełmu i odzieży strażackiej oraz po-
kaz zjazdu po rurze do akcji ratun-
kowej. Każdy miał okazję wejść do 
samochodu, założyć hełm strażac-
ki i poczuć się przez chwilę praw-
dziwym strażakiem.

Danuta Gacek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w ramach programu dofinansowania mikro,  małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw oferuje bez-

zwrotne wsparcie finansowe.

 W ramach programu obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu 
pracy ZUS dofinansuje:

a) Projekty inwestycyjne - które odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, mo-
dyfikacji, i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych). Przy-
kładowe działania w projektach inwestycyjnych, to zakup i instalacja: osłon do niebezpiecznych stref maszyn 
i urządzeń, urządzeń ochronnych czułych na nacisk, systemów sterowania związanych z bhp, elementów sygna-
lizacji i ostrzegania, urządzeń oraz elementów wentylacji, kabin oraz obudów dźwiękoizolacyjnych, itp. Mak-
symalna kwota dofinansowania dla projektu wynosi od 100 000 do 400 000 zł.

b) Projekty o charakterze doradczym - zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, 
w tym w szczególności realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz 
planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie bhp. Przykładowe działania w projektach do-
radczych, to: identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy, wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szko-
dliwych, dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej i wiele tp. działań. Maksymalna kwota dofinan-
sowania dla projektu wynosi od 40 000 do 100 000 zł.

c) Projekty inwestycyjno - doradcze – łączące działania powyższych projektów (pkt I i II). Maksymalna kwota 
dofinansowania w ramach tych projektów wynosi od 140 000 do 500 000 zł.
 Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 22 560 16 00 oraz na stronie internetowej:
www.zus.pl/prewencja.
 Wnioski należy przesyłać na adres:
ZUS Departament Prewencji i Rehabilitacji,
 ul. Szamocka 3/5, 01-748 Warszawa.
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OSTROWY TUSZOWSKIE CMOLAS - WERYNIA

CMOLAS

„Jestem już czytelnikiem”
  W dniach 10 i 20 maja 2016 r. 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Cmolasie Oddział dla dzieci odby-
ło się uroczyste Pasowanie na Czytel-
nika Biblioteki uczniów klas pierw-
szych a i b Zespołu Szkół w Cmo-
lasie.
  Pierwszaki wraz ze swoimi wy-
chowawczyniami odwiedziły biblio-
tekę aby poznać zasady korzystania 
ze zbiorów bibliotecznych, oraz zo-
stały zapoznane z regulaminem bi-
blioteki. Podczas wesołej zabawy 
i quizu z „Zaczarowaną książką” mali 
czytelnicy zostali wprowadzeni w za-
czarowany świat książek dla dzieci 
i achęceni do korzystania z księgo-
zbioru naszej biblioteki. Na zakoń-

czenie nowi czytelnicy złożyli przy-
rzeczenie, że będą kochać i szanować 
książki. Wszyscy uczniowie zosta-
li pasowani na czytelników. Na pa-
miątkę tego wydarzenia każde dziec-
ko otrzymało książeczkę do samo-

dzielnego czytania. Mamy nadzie-
ję, że od tej pory każdy pierwszak 
będzie często odwiedzał bibliotekę 
i rozbudzi w sobie potrzebę czyta-
nia oraz poznawania nowych boha-
terów książkowych.

 GBP w Cmolasie

Ale w koło jest wesoło! Uczniowie pełni
radości życia

  W dniu 6.06.2016 w Centrum Edukacji Ekologicznej Pusz-
cza Sandomierska w Ostrowach Tuszowskich odbyło się spotka-
nie integracyjne przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka zorga-
nizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Cmolasie dla 
przedszkolaków z Gminy Cmolas.
Na spotkanie przybyły dzieci z Przedszkola Niepublicznego 
„Ochronka św. Józefa” z Cmolasu oraz Niepublicznego Przed-
szkola „Jagódka” z Jagodnika. Dzieci zachęcane przez panią 
wodzirej tańczyły, śpiewały i wesoło bawiły się z chustą Klan-
za. Z uwagą wysłuchały przeczytaną im bajkę o kogutku Ziut-
ku i jego przygodach. Na zakończenie zabawy wszystkie dzieci 
otrzymały słodki poczęstunek.

GBP w Cmolasie

 W poniedziałek 25 kwietnia br. w Ze-
spole Szkół Agrotechniczno – Ekonomicz-
nych w Weryni odbył się finał VIII Powia-
towego Konkursu Poezji i Prozy „Radość 
Życia”. Celem konkursu adresowanego do 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych było zachęcenie młodzieży do roz-
wijania twórczości literackiej. Organizato-
rzy poinformowali, że wpłynęło ponad sto 
prac. Do grona 46 finalistów zakwalifikowa-
ło się czterech uczniów z cmolaskiego gim-
nazjum. Podczas finału recytowali albo od-
czytywali swoje utwory. Jury oceniało orygi-
nalność ujęcia tematu, pomysłowość formy 
i kompozycję,  poziom językowy prezentacji, 
a także sposób interpretacji tekstu. Czwór-
ka naszych uczniów została nagrodzona.                                                                                                                  
W kategorii poezja szkoła gimnazjalna: 
Anita Róg III a  - I miejsce,
Aleksandra Kościelna III b - II miejsce,  
Weronika Posłuszna III b – wyróżnienie.                                                                                   
W kategorii proza szkoła gimnazjalna:
Bartłomiej Zięba III c - III miejsce

D. Piórek

CMOLAS

„Biblioteka inspiruje”

  W dniach od 8 maja do 15 maja 2016 r. w Ty-
dzień Bibliotek pt. „Biblioteka inspiruje” w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Cmolasie i Filiach odbyło się 
wiele spotkań z czytelnikami, pasowania na czytelni-
ka, wystaw prac artystów ludowych oraz wycieczek 
do biblioteki. Tydzień Bibliotek to program promocji 
czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie 
roli czytania i zainteresowania książką szerokich krę-
gów społeczeństwa, zwiększanie prestiżu zawodu bi-
bliotekarza. Nowoczesność naszej biblioteki  stwarza 
atrakcyjną ofertę edukacyjno-kulturalną, swobodnego 
korzystania ze środków przekazu- internet, oraz mi-
łego spędzenia czasu z książką. Odbyło się wiele im-
prez czytelniczych:

GBP Oddział dla dzieci:
9 maja 2016 r. Spotkanie czytelnicze pt ”Książkowy 
omnibus” z uczniami kl. II z Zespołu Szkół w Cmolasie.
10 i 20  maja 2016 r. Pasowanie na czytelnika pt.”Je-
stem już czytelnikiem” uczniów klas pierwszych z Ze-
społu Szkół w Cmolasie.
13 maja 2016 r. Spotkanie czytelnicze pt.” W świecie 
wierszy J. Brzechwy” uczniów kl. III z Zespołu Szkól 
w Cmolasie

GBP Filia Ostrowy Tuszowskie
10 maja 2016 spotkanie pt „ Święto naszej biblioteki” 
uczniowie z klas 0 i I.
13 maja 2016 spotkanie uczniów klasy II – VI z artystą 
ludowym , panią Bożeną Maziarz z Ostrów Baranow-
skich pod hasłem: „Ocalmy od zapomnienia” 

Spotkanie Bibliotekarzy Powiatu Kolbuszowskiego.
11 maja 2016 w Staniszewskiem gmina Raniżów od-
było się XIV Spotkanie Bibliotekarzy z terenu powia-
tu kolbuszowskiego, w którym wzięli udział wójt i bi-
bliotekarze  naszej gminy.

 GBP w Cmolasie

IV Gminny Konkurs Przyrodniczo- 
Ekologiczny „Ja i środowisko”

  24 maja w Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Ostrowach Tuszowskich odbył się IV Gminny Kon-
kurs Przyrodniczo- Ekologiczny „Ja i środowisko”. 
Wzięło w nim udział 24 uczniów, zwycięzców eta-
pu szkolnego z poszczególnych szkół z terenu gmi-
ny Cmolas. Celem konkursu było: 
- zdobywanie i pogłębianie przez uczniów wiedzy 
z zakresu przyrody, ekologii i ochrony środowiska,
- wdrażanie uczniów do zachowań proekologicznych,
- budzenie ciekawości poznawczej i zainteresowań 
przyrodniczych,
- spotkanie miłośników przyrody.
  Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu 
składającego się z pytań dotyczących zagadnień przy-
rodniczych i ekologicznych. Jak podkreśliła prze-
wodnicząca komisji konkursowej, pani Bogusława 
Zięba, nauczycielka PSP w Woli Rusinowskiej, pod-
sumowując cały konkurs, wszyscy uczniowie wyka-
zali się dużą wiedzą i sprawnie poradzili sobie z za-
daniami związanymi z wyżej wymienionymi zagad-
nieniami. Laureatami konkursu zostali:
W kategorii kl. II-III:
I miejsce- Karolina Stec- ZS w Cmolasie
II miejsce- Patryk Witas- NSP w Ostrowach Bara-
nowskich
III miejsce- Patrycja Ruman- SP w Ostrowach Tu-
szowskich
Wyróżnienie: Konrad Wilk- ZS w Cmolasie i Klau-
dia Rzeszutek- SP w Ostrowach Tuszowskich

W kategorii klas IV-VI
I miejsce- Piotr Janus- ZS w Cmolasie
II miejsce- Patrycja Kaczor- ZS w Trzęsówce
III miejsce- Kinga Dudek- SP w Ostrowach Tu-
szowskich
Wyróżnienie: Michał Lewandowski- ZS w Cmola-
sie i Patryk Brózda- NSP w Hadykówce

tekst i foto: CEE w Ostrowach Tuszowskich

OSTROWY TUSZOWSKIE
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XIV Gminny Festiwal Tańca
X Edycja Maratonu Teatralnego

„Myśli człowieka”

OSTROWY TUSZOWSKIE

OSTROWY BARANOWSKIE

CMOLAS - DZIKOWIEC

  24 kwietnia 2016r. w Szkole Podstawowej w  stro-
wach Tuszowskich już po raz XIV odbył się Gminny 
Festiwal Tańca. Do konkursu przystąpiło 11 zespo-
łów tanecznych w trzech kategoriach wiekowych. Jury 
w składzie Katarzyna Boroń, Renata Bebło i Ewelina 
Szymańska-Smoleń wyłoniło zwycięzców i przyzna-
ła następujące miejsca zespołom. 
Klasy 0 – III
I miejsce – Cmolaskie zerówiaczki – Zespół Szkół 
w Cmolasie
II miejsce – Jagódki – Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa w Jagodniku
III miejsce - Dzwoneczki - Niepubliczna Szkoła Pod-
stawowa w Ostrowach Baranowskich
IV miejsce - Ostrowiaczki - Szkoła Podstawowa 
w Ostrowach Tuszowskich
V miejsce - Gwiazdeczki - Niepubliczna Szkoła Pod-
stawowa w Hadykówce
Klasy IV-VI
I miejsce – Wielka szóstka – Zespół Szkół w Cmolasie
II miejsce – Crazyyoungsters – Szkoła Podstawowa 
w Ostrowach Tuszowskich
III miejsce – Dancing Queens – Zespół Szkół w Trzę-
sówce
IV miejsce – Dancing Kids – Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa w Hadykówce

Gimnazjum
I miejsce - Zespół z Zespołu Szkół w Cmolasie
II miejsce - Sweets girls - Zespół Szkół w Trzęsówce
  Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagro-
dy książkowe.
  W przerwie konkursu wystąpiły zespoły gościnne 
z Kolbuszowej, Niwisk i Majdanu Królewskiego.

tekst:  SP w Ostrowach Tuszowskich

Dzień dziecka w Ostrowach Baranowskich

  Dzień Dziecka  w Niepublicz-
nej Szkole Podstawowej był wyjąt-
kowo obchodzony na końcu maja 
i przebiegał nadzwyczaj radośnie. 
Nauczyciele zadbali o liczne atrakcje 
i wesołą zabawę. Na imprezę przyby-
ły również z rodzicami najmłodsze 
dzieci z naszej miejscowości, które 

jeszcze nie chodzą do szkoły. Dzieci 
bawiły się wspólnie z nauczycielami 
na boisku szkolnym. Piękna pogo-
da dopisywała. Olbrzymią atrakcją 
były dwie dmuchane zjeżdżalnie. 
  Największą frajdę sprawiły 
dzieciom, jak same mówiły z uśmie-
chem na twarzy m.in.: „Dmucha-

  15 kwietnia w Miejskim Domu 
Kultury w Kolbuszowej odbył się fe-
stiwal pod hasłem ,,Bliżej Teatru”. Na 
scenie prezentowali się uczniowie 
ze szkół podstawowych, gimnazjów 
i  szkół średnich. Każdy mógł wy-
stąpić i zaprezentować swoje umie-
jętności aktorskie. 

  13 kwietnia 2016 r. w Samorządowym Centrum Kultu-
ry w Dzikowcu odbył się III Powiatowy Konkurs Recytator-
ski poświęcony pamięci św. Jana Pawła II pod hasłem „My-
śli człowieka”. Zespół Szkół w Cmolasie reprezentowali: We-
ronika Posłuszna, Anita Róg, Daria Czachor i Jakub Parys. 
Komisja konkursowa oceniała interpretację tekstu, dobór re-
pertuaru i ogólny wyraz artystyczny. Rywalizacja odbywała 
się w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV- V 
oraz gimnazja i szkoły średnie.
Jury wyłoniło laureatów:
W kategorii: gimnazja i szkoły średnie:
I miejsce: Weronika Posłuszna kl. III b
II miejsce: Anita Róg kl. III a
W kategorii: szkoły podstawowe klasy IV – VI:
III miejsce: Jakub Parys kl. VI a
Cieszymy się z sukcesów naszych uczniów i życzymy powo-
dzenia w kolejnych konkursach.

M. Czwałga

  Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej pod opieką P. Marty Stec 
i P. Edyty Urban również uczestni-
czyli w tym przedsięwzięciu. „Mali 
aktorzy” mogli poczuć się jak praw-
dziwi artyści, gdyż kostiumy, efekty 
świetlne i muzyka, która towarzy-
szyła im podczas wystawiania sztu-
ki pt. ,,Perypetie z magią”, pomogła 
im przeżyć niezapomniane chwile.
W tym dniu nie było przegranych, 
ponieważ był to przegląd różnych 
inscenizacji, powiązany z obchoda-
mi Międzynarodowego Dnia Teatru. 
Każda szkoła otrzymała pamiątko-
wy dyplom, ramkę na zdjęcie swo-
ich aktorów i książkę.

  17 kwietnia w Zespole Szkół 
nr  2 w Kolbuszowej odbędą się 
warsztaty teatralne dla uczestni-
ków imprezy, a w Miejskim Domu 
Kultury zaprezentują się profesjo-
nalni aktorzy z Teatru Wandy Sie-
maszkowej z Rzeszowa. 
  Ostrów Tuszowskich. Po aka-
demii mogliśmy wysłuchać pieśni 
w wykonaniu Koła Gospodyń Wiej-
skich oraz zobaczyć jak dawniej sku-
bano pióra czy robiono masło. Izba 
pamięci  stanowi ważny element 
dziedzictwa kulturowego (mate-
rialnego i duchowego). 

tekst i foto: SP w Ostrowach Tuszowskich 

ne zjeżdżalnie, bo na co dzień się 
ich nie ma”.
  Było wspólne grillowanie kieł-
basek, smaczne soki dla wszystkich 
dzieci oraz pyszne lody.

Danuta Gacek

CMOLAS
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CMOLAS

Akademia z okazji rocznicy Chrztu Polski.

  We wtorek 17 maja 2016r. w Szkole Podstawowej 
w Ostrowach Tuszowskich odbyła się uroczysta akade-
mia upamiętniająca 1050-lecie Chrztu Polski. Ucznio-
wie klasy V oraz VI przedstawili ciekawą inscenizację, 
rys historyczny tego wydarzenia oraz jego ogromne zna-
czenie dla naszego kraju. Pomysłodawcą i realizatorem 
akademii była p. Anna Kasak.

 tekst i foto: SP w Ostrowach Tuszowskich

  25 maja 2016 r. w auli Zespołu Szkół w Jeżowem 
odbył się finał V Podkarpackiego Konkursu Twórczości 
Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”. W konkursie wzięło 
udział 124. uczestników z kilku powiatów Podkarpacia. 
Anita Róg znalazła uznanie w oczach jury, które przyzna-
ło jej II miejsce w kategorii poezji i wyróżnienie w ka-
tegorii prozy. Ogłoszenie wyników literackich zmagań 
poprzedziły krótkie warsztaty twórcze oraz artystyczna 
prezentacja dokonań młodzieży. Patronat nad konkur-
sem sprawują: Kwartalnik Literacko – Artystyczny „Fra-
za” w Rzeszowie, Związek Literatów Polskich – Oddział 
w Rzeszowie, Starosta Niżański – Robert Bednarz, Stowa-
rzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli i Gmin-
ne Centrum Kultury w Jeżowem.
Serdecznie gratulujemy Anicie podwójnego sukcesu!

M. Czwałga

Najlepsi gimnazjalni poeci i prozaicy

Konferencja „W trosce o środowisko 
przyrodnicze”

  12 maja w Centrum Edukacji Ekologicznej 
„Puszcza Sandomierska”w Ostrowach Tuszowskich 
odbyła się Konferencja pod hasłem „W trosce o śro-
dowisko przyrodnicze”. Jej celem było przedstawie-
nie wybranych tematów dotyczących ochrony śro-
dowiska, turystyki na obszarach chronionych oraz 
ukazanie piękna przyrody naszego regionu. 
Wygłoszone zostały prelekcje:
1. „Zadania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska w polskim systemie ochrony przyrody”,
„Obszary specjalnej ochrony przyrody natura 2000 
w powiecie kolbuszowskim”- dr Wojciech Wdo-
wik – I zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji  
Ochrony Środowiska i Wojewódzki Konserwator 
Ochrony Przyrody 
2. „Turystyka na obszarach chronionych”- mgr Sta-
nisława Bańcarz - koordynator projektu Centrum 
Edukacji Ekologicznej i Ścieżki przyrodniczej „Po 
złoto na Górę”
3. „Beskid Niski- cuda natury”- mgr inż. Jan Stachy-
rak,  były dyrektor Zarządu Zespołu Karpackich Par-
ków Krajobrazowych w Krośnie.
4. „Walory przyrodnicze Gminy Cmolas”- mgr To-
masz Wilk- nauczyciel geografii w ZS w Cmolasie.
  W konferencji udział wzięli uczniowie i na-
uczyciele szkół z terenu gminy Cmolas oraz zapro-
szeni goście. Podsumowanie i zakończenie konferen-
cji odbyło się pod „grzybkami” na Zielonej Szkole 
przy wspólnym ognisku.

 tekst i foto: CEE w Ostrowach Tuszowskich

Otwarcie Izby Pamięci
  2 czerwca 2016r. w Szkole Pod-
stawowej w Ostrowach Tuszowskich  
otwarta została Izba Pamięci i Tra-
dycji. Uroczystego przecięcia wstę-
gi dokonali wójt Lesław Budzisz, ks. 
Ryszard Madej, pani Marta Fryc, 
pani Danuta Zuba, pani Anna Ski-
ba i pani dyrektor Elżbieta Dziedzic 
w otoczeniu zaproszonych gości oraz 
nauczyciele i uczniowie.
  W odnowionym pomieszcze-
niu wyeksponowane zostały szkol-
ne pamiątki czy dawne przedmio-
ty codziennego użytku. Zbiory zo-
stały przedstawione w różnych eks-
pozycjach.
  Zostały tam zgromadzone ma-
szyny i urządzenia rolnicze tj. kul-
tywator, pług, kosa, cepy. Kolejna 
ekspozycja to przedmioty z życia 
codziennego mieszkańców z wypo-
sażenia domu i jego obejścia. Na-
stępna ekspozycja została zaaranżo-
wano na wzór pomieszczenia wiej-
skiego z kuchnią, w której znajdzie-
my przedmioty z jej wyposażenia, 
tj.: kredens, stół, stolnicę, sita, sit-

ka, skopki,  czerpaki, garnki, dzba-
ny, zastawę stołową ze sztućcami, 
wazy, talerze.
  Na wystawce są także: kołowro-
tek, maszyna do szycia, maszynki do 
mielenia, żelazka na duszę, młyn-
ki do kawy, lampy naftowe, gramo-
fon narty i inne. Zobaczyć też moż-
na narzędzia rolnicze i rzemieślni-
cze, elementy zaprzęgów i sprzęty 
domowe, takie jak: maselnice, cep, 
chomąto, część uprzęży końskiej, 
dymarkę do pszczół, grabie do sia-
na, kankę do mleka, kopydło szew-
skie, krzesełko pasterskie, lampę sy-
gnalizacyjną, piłę do cięcia drewna, 
podkowy końskie, strug, uzdy do 
koni, wiertarkę ręczną, gramofon,  
oraz pamiątki militarne. 

  W Izbie zgromadzono wiele 
cennych pamiątek, w tym dzienni-
ków, kronik, fotografii, dyplomów,  
dokumentów. Wszystkie pamiątki 
zostały pieczołowicie zgromadzo-
ne i wyeksponowane przez nauczy-
cielki panią Annę Kasak i panią Do-
rotę Kopeć.  Otwarcie Izby Pamięci 
poprzedzone było uroczystą akade-
mią podczas której uczniowie kla-
sy V i VI przypomnieli najważniej-
sze miejsca Ostrów Tuszowskich. Po 
akademii mogliśmy wysłuchać pie-
śni w wykonaniu Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz zobaczyć jak daw-
niej skubano pióra czy robiono ma-
sło. Izba pamięci  stanowi ważny ele-
ment dziedzictwa kulturowego (ma-
terialnego i duchowego). 

tekst i foto: SP w Ostrowach Tuszowskich 

Święto Rodziny
  W dniu 11 czerwca 2016r. 
już po raz kolejny  Święto Rodzi-
ny w Szkole Podstawowej w Ostro-
wach Tuszowskich zgromadziło wie-
lu ludzi. Byli rodzice uczniów naszej 
szkoły z najbliższą rodziną, ucznio-
wie i nauczyciele. Imprezę przy-
gotowała Dyrekcja, Rada Rodzi-
ców, Grono Pedagogiczne. W tym 
roku przygotowanie programu arty-

stycznego przypadło najmłodszym 
uczniom. Uroczystość otworzyła 
Pani Dyrektor Szkoły Elżbieta Dzie-
dzic, która powitała zgromadzonych 
gości .W dalszej kolejności na rodzi-
ców czekała niespodzianka- dzieci 
z oddziałów przedszkolnych i klas 
I - VI recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki skierowane do mam i tatu-
siów.  Część artystyczną święta za-
kończyło prezentacja utworów wy-
konanych na instrumentach przez 
naszych uczniów.W drugiej czę-

ści pikniku na dzieci czekało mnó-
stwo wspaniałych atrakcji: zabawa 
z DJ, lody, napoje, kiełbaska z gril-
la, dmuchawce. Społeczność szkoły 
oraz Rada Rodziców bardzo serdecz-
nie dziękuje wszystkim sponsorom, 
dzięki którym można było zorgani-
zować tak wspaniałą uroczystość. 
Byli to: Jerzy Cyran, OSP – Ostro-
wy Tuszowskie, Paweł i Ewelina No-
wiccy, Nadleśnictwo Mielec, Jaro-
sław Rzeszutek, Joanna Wilk, Ka-
tarzyna Cudo, Joanna Cyran, Mar-
ta i Andrzej Fryc i Teresa Maziarz.

SP w Ostrowach Tuszowskich

OSTROWY TUSZOWSKIE OSTROWY TUSZOWSKIEOSTROWY TUSZOWSKIE
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Umowy ramowe pomiędzy Samorządem 
Województwa a LGD podpisane 

  23 maja br. zostały zawar-
te umowy o warunkach i sposo-
bie realizacji strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez spo-
łeczność (tzw. umowy ramowe) po-
między Samorządem Wojewódz-
twa Podkarpackiego a 28 Lokalny-
mi Grupami Działania z terenu wo-

jewództwa podkarpackiego, któ-
re w grudniu ubiegłego roku zło-
żyły wnioski o wybór strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez 
społeczność (LSR). Spośród LSR 
złożonych w konkursie, 26 będzie 
współfinansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (EFRROW) w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) 
oraz 2 LSR współfinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego (EFMR) 
w ramach Programu Operacyjne-
go „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 
2014-2020). W ramach zawartych 
umów LGD będą dysponowały kwo-
tą niemal 239 mln złotych na reali-
zację celów zawartych w strategiach.                                                    
W obecnej perspektywie finanso-
wej LSR obejmują swoim zasię-
giem obszar niemal całego woje-
wództwa podkarpackiego i skupia-
ją łącznie 1 524 661 mieszkańców.                                   
Umowę tę podpisała także LGD LA-
SOVIA, której członkiem między in-
nymi jest Gmina Cmolas. Wiążemy 
z tym spore nadzieje bowiem umoż-
liwia to możliwość ogłaszania nabo-
rów wniosków na realizację opera-
cji, zgodnie z przyjętymi procedu-
rami wyboru i oceny. 

Na zdjęciu – przedstawiciele LGD w trakcie uroczystości związanej z podpisaniem umów.

 

         Cmolas, 2016-06-16 

INFORMACJA  

 Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz.353) 

podaję do publicznej wiadomości informacje: 

1) o przyjęciu dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Cmolas” wraz 
z Prognozą Oddziaływania na Środowisko i o możliwościach zapoznania się z jego 
treścią oraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie 
opracowywania dokumentu, a także podsumowaniem wynikającym z art. 55 ust. 3  ww. 
ustawy, 

2) dokument Planu został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/121/16 Rady Gminy w Cmolasie 
z dnia 10 czerwca 2016 roku, 

3) ww. uchwała wraz z załącznikami, uzasadnieniem i podsumowaniem została 
zamieszczona na stronie internetowej: www.cmolas.biuletyn.net w zakładce: 
Przedmiotowy zakres działalności. Ponadto z treścią ww. uchwały, uzasadnieniem i 
podsumowaniem można zapoznać się bezpośrednio w Referacie Rozwoju 
Gospodarczego w Urzędzie Gminy Cmolas, pokój nr 14.  

Wójt Gminy Cmolas 
   Eugeniusz Galek 

 

 

Cmolas, 2016-06-14

INFORMACJA
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz.353) 

podaję do publicznej wiadomości informacje: 

1) o przyjęciu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Cmolas na lata 2016 – 2022”
wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko i o możliwościach zapoznania się z jego 
treścią oraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie 
opracowywania dokumentu, a także podsumowaniem wynikającym z art. 55 ust. 3  ww. 
ustawy, 

2) dokument Strategii został przyjęty Uchwałą Nr XVII/110/16 Rady Gminy w Cmolasie 
z dnia 19 maja 2016 roku,

3) ww. uchwała wraz z załącznikami, uzasadnieniem i podsumowaniem została 
zamieszczona na stronie internetowej: www.cmolas.biuletyn.net w zakładce: 
Przedmiotowy zakres działalności.

Wójt Gminy Cmolas

Ponadto z treścią ww. uchwały, uzasadnieniem 
i podsumowaniem  można zapoznać się bezpośrednio w Referacie Rozwoju 
Gospodarczego w Urzędzie Gminy Cmolas, pokój nr 14.  

Eugeniusz Galek
 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Cmolas 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 6a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. 
poz.446) oraz art.17 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777)

informuje się,
że w dniu 10 czerwca 2016r. Rada Gminy w Cmolasie podjęła Uchwałę Nr XVIII/125/16 o przystąpieniu 

do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cmolas na lata 2016-2022
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777) rewitalizacja stanowi 
proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób komplekso-
wy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji. 
Rewitalizacja powinna być dobrze zaplanowana i uwzględniać sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną, być 
kompleksowym, wielowymiarowym procesem, którego głównym celem jest trwałe podniesienie jakości życia 
na obszarze kryzysowym i zdegradowanym. Musi więc zawierać dopasowane do danego miejsca działania ak-
tywizacyjne, edukacyjne, kulturalne oraz integrujące lokalną społeczność. Skuteczność procesu rewitalizacji 
zależeć będzie od partycypacji społecznej. W związku z tym Gminny Program Rewitalizacji będzie opracowa-
ny przy  udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych, między innymi poprzez 
szeroko zakrojone konsultacje społeczne.
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Cmolas na lata 2016-2022 będzie stanowił niezbędny dokument, umoż-
liwiający ubieganie się o środki unijne w ramach  programów związanych z rewitalizacją w perspektywie finan-
sowej lat 2014-2020.
Wszelkie informacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cmolas na lata 2016-2022 dostęp-
ne będą na stronie internetowej www.cmolas.pl w specjalnie utworzonym banerze: Gminny Program Rewita-
lizacji, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.cmolas.biuletyn.net/ w zakładce: Przedmiotowy zakres 
działalności, a także w siedzibie Urzędu Gminy Cmolas, 36-105 Cmolas 237b, pokój nr 14.

       Wójt Gminy Cmolas
         Eugeniusz Galek
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PORĘBY DYMARSKIE

PORĘBY DYMARSKIE

CMOLAS-DYNIÓW-KOLBUSZOWA

Prezentacje artystyczne Zespołu Cmolasianie
  22maja 2016r. w Dynowie w ra-
mach eliminacji do Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych w Kazimierzu nad Wisłą od-
był się XXV Przegląd Kapel, Śpiewa-
ków i Instrumentalistów Ludowych 
„Pogórzańska Nuta”. Wśród wie-
lu uczestników nie mogło również 
zabraknąć naszego Zespołu Cmola-
sianie, który wykonał dwa utwory: 

„12 aniołów”oraz „Jedziemy, jedzie-
my,otwierajcie wrota”. Ponadto na-
szych artystów mogliśmy podziwiać 
na XX-tych Prezentacjach Twórczo-
ści Ludowej Lasowiaków i Rzeszo-
wiaków, które odbyły się 5 czerw-
ca b.r. w Skansenie Muzeum Kul-
tury Ludowej w Kolbuszowej oraz 
na Pikniku Rodzinnym w Cmolasie. 
Zespół zaprezentował licznie zgro-

madzonej publiczności widowisko 
obrzędowe - „Oczepiny”. Cmolasia-
nom serdecznie dziękujemy za pie-
lęgnowanie tradycji ludowej, pieśni 
i muzyki z uwzględnieniem auten-
tycznego repertuaru, a także kulty-
wowanie dawnych zwyczajów i ob-
rzędów, jakie niegdyś towarzyszyły 
mieszkańcom Cmolasu.

PORĘBY DYMARSKIE

OSTROWY BARANOWSKIE

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich niesie pomoc potrzebującym

Dzień Dziecka nieco inaczej

Projekt „KREATYWNY ZAKĄTEK- warsztaty plastyczne” zakończony

  Kolejny już raz odpowiedzieliśmy na apel Pod-
karpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie, do-
tyczący zbiórki darów do paczek z okazji Dnia Dziec-
ka dla podopiecznych objętych opieką hospicyjną. Or-
ganizatorem zbiórki, która trwała od 9 do 20 maja br. 
było Szkolne Koło „Caritas” przy Niepublicznej Szko-
le Podstawowej w Porębach Dymarskich. W akcję włą-
czyli się uczniowie, nauczyciele i pracownicy placówki. 
Zebrane dary (słodycze, zabawki, bajeczki, itp.) zosta-
ły przekazane do hospicjum. Składamy podziękowania 
tym, którzy włączyli się w zbiórkę i gestem dobrej woli 
i solidarności przyczynili się do rozweselenia tych, któ-
rym na co dzień uśmiech nie przychodzi z łatwością.

tekst i foto: Władysława Stolarz

  1 czerwca wszyscy uczniowie 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Porębach Dymarskich udali się na 
wycieczkę do Sandomierza, by zwie-
dzić najciekawsze zabytki tego uro-
czego miasta i nieco inaczej spędzić 
Dzień Dziecka. Zwiedziliśmy Stare 
Miasto, rynek, zabytkowe kamie-
niczki, Katedrę, przeszliśmy pod-
ziemną trasą turystyczną. Byliśmy na 
Bramie Opatowskiej, gdzie z tarasu 
widokowego podziwialiśmy piękną 
panoramę okolicy. Złożyliśmy wizy-
tę w Zbrojowni Rycerskiej, w której 

  16 czerwca br. odbyło się uro-
czyste podsumowanie projektu 
„KREATYWNY ZAKĄTEK- warsz-
taty plastyczne”. Wzięli w nim udział 
wszyscy uczniowie szkoły, nauczy-
ciele oraz zaproszeni goście w oso-
bach: p.Lesław Budzisz- zastępca 
Wójta Gminy Cmolas, p.Edyta Kus- 
Mokrzycka – dyrektor Samorządo-
wego Ośrodka Kultury w Cmola-
sie, p.Halina Rozmus-Kosiorowska 
– prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
Gminy Cmolas, p.Jakub Augustyn- 
redaktor rozgłośni „Twoje Radio 
Cmolas”, p.Renata Krakowska- na-
uczyciel i pedagog Publicznego Gim-
nazjum im. Wojciecha Borowiusza 
w Cmolasie,  p.Teresa Maciąg – soł-

mogliśmy przymierzać zbroje i sza-
ty rycerskie. Podczas spaceru pięk-
nymi sandomierskimi uliczkami 
podziwialiśmy zamek, Dom Dłu-
gosza oraz Collegium Gostomia-
num. Przechodziliśmy także przez 
„ucho igielne”. Ostatnim emocjonu-
jącym punktem wycieczki był rejs 
statkiem po Wiśle. Zmęczeni, z ba-
gażem nowych wrażeń wróciliśmy 
do domów. Wycieczka była udana, 
pogoda i humory dopisały.

tekst i foto: Władysława Stolarz

CMOLAS

Powiatowy Konkurs p.n. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”

Dzień Matki i Ojca w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ostrowach Baranowskich.

  26 kwietnia 2016 r. w Samorzą-
dowym Ośrodku Kultury w Cmola-
sie, odbył się II Powiatowy Konkurs 
p.n. „Porozmawiajmy o uzależnie-
niach”. Organizatorem konkursu 
jest Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Kolbuszowej, który 
swoim działaniem chciał pobudzić 
aktywność społeczną do działania 
na rzecz własnego zdrowia. Celem 
konkursu jest popularyzacja twór-
czej aktywizacji i edukacji młodzieży 
w zakresie profilaktyki uzależnień.

Dzień Matki i Ojca w Niepublicz-
nej Szkole Podstawowej w Ostro-
wach Baranowskich.
  2Uczniowie Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Ostrowach 
Baranowskich nie zapomnieli o ro-
dzicach, zaprosili swoich bliskich 
3 czerwca 2016 roku na uroczystość 
z okazji Dnia Matki i Ojca. Przygo-
towywali się pod okiem swoich wy-
chowawców, by ta wizyta była peł-
na radości i wzruszeń. Uczniowie 
przygotowali specjalny program ar-
tystyczny: śpiewali, tańczyli, recyto-

W konkursie I miejsce zajęła gru-
pa z Zespołu Szkół w Dzikowcu za 
spektakl „W poszukiwaniu miłości”,
II miejsce grupa z ZS w Trzęsówce 
„Taka historia”,
III miejsce ZS w Kupnie „Każdy ma 
swojego anioła”
IV miejsce Gminne Gimnazjum 
w Raniżowie „Ktoś mnie ocalił”.
Zwycięski Zespół weźmie udział 
w VII Wojewódzkim Przeglądzie 
Małych Form Teatralnych „Poroz-
mawiajmy o uzależnieniach” w dniu 
8 czerwca 2016r.

wali, odgrywali scenki, składali pięk-
ne życzenia swoim rodzicom, którzy 
oglądali te występy z uśmiechem, ale 
i czasem z łezką wzruszenia. Każdy 
z gości otrzymał również prezent 
własnoręcznie przygotowany przez 
swoje dziecko. Podczas uroczysto-
ści życzenia wszystkim zgromadzo-
nym rodzicom składali również za-
proszeni goście. Atmosfera tej uro-
czystości była podniosła, ale i bar-
dzo radosna, przebiegała w bardzo 
rodzinnej i miłej atmosferze.

tekst i foto:Danuta Gacek

tys wsi Poręby Dymarskie oraz p.Ja-
nina Jadach- przewodnicząca Rady 
Rodziców. Uroczystość rozpoczęła 
p.Halina Mokrzycka – dyrektor tu-
tejszej szkoły, która powitała zebra-
nych gości, nauczycieli i uczniów 
oraz wprowadziła w tematykę uro-
czystości. Następnie uczennica klasy 
IV Julia Halat odczytała szczegóło-
we sprawozdanie z realizacji projek-

tu, które połączone było z prezenta-
cją multimedialną. Uroczystość za-
kończyła się zwiedzaniem wystawy  
prac wykonanych w czasie trwania 
projektu, a potem odbył się poczę-
stunek. Składamy gorące podzięko-
wania Regionalnej Fundacji Rozwo-
ju „Serce” z Kolbuszowej za życzli-
wość i wsparcie finansowe.

tekst i foto: Władysława Stolarz
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  Okres wakacji letnich 2016 roku upływnie na realizacji prioryteto-
wegozadania Ministerstwa Sportu i Turystyki „Umiem Pływać”. W ra-
machrealizacji tego zadania w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia ucznio-
wieklas I, II, III Szkół Podstawowych z terenu gminy Cmolas mogą-
skorzystać z bezpłatnych lekcji nauki i doskonalenia pływania. Aby-
zwiększyć szanse udziału w zajęciach uczniów ze szkół spozamiejsco-
wości Cmolas w 2016 roku zorganizowany zostanie równieżtransport 
na zajęcia. Zachęcamy licznego udziału w zajęciach jakodoskonałej for-
my przygotowania do nowego roku szkolnego oraz lubprzygotowa-
nia solidnych podstaw do treningów pływania w ramachsekcji pły-
wackiej. Poniżej przedstawiamy ogólny plan zajęć dlawszystkich szkół.

OSTROWY BARANOWSKIE

OSTROWY TUSZOWSKIE

CMOLAS CMOLAS

Wycieczka uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowach Baranowskich

Wycieczka do Rzeszowa Wspomnienie
o Janie Pawle II

  Dnia 07 czerwca 2016 r. ucznio-
wie wraz z nauczycielami Nie-
publicznej Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Baranowskich wy-
brali na wycieczkę do Rzeszowa. Naj-
pierw udaliśmy się do Centrum Za-
baw dla Dzieci „Fantazji” w Rzeszo-
wie - największego podkarpackie-

  12 maja 2016r. uczniowie klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej 
w Ostrowach Tuszowskich pojechali do kina na film pt. „Księga dżun-
gli” 3D. Po obejrzeniu filmu uczniowie udali się do kina 9D na krótkie 
seanse filmowe o bardzo ciekawych efektach specjalnych. Następnie po-
jechali do Parku Trampolin Happy Jump. W trakcie tych zabaw ucznio-
wie mogli doświadczyć uczucia lekkości oraz miękkiego lądowania w ba-
senie wypełnionym miękkimi kostkami. Wyjazd do Rzeszowa był wspa-
niałym pomysłem. Dzieci były bardzo zadowolone, ponieważ miło i przy-
jemnie spędziły swój czas.

tekst i foto: SP w Ostrowach Tuszowskich

go centrum rozrywki dla najmłod-
szych. Dzieci w miłej i przyjaznej at-
mosferze spędziły czas bawiąc się na 
dużych dmuchanych zjeżdżalniach, 
w basenach z piłkami, chodząc po 
labiryntach rur i przejść. 
  Następnie uczniowie odwiedzi-
li wystawę z klocków Lego w Mil-
lenium Hall.
  Najbardziej ciekawe budowle 
z klocków to: rekonstrukcja Boein-
ga 747 Air Force One należącego do 
prezydenta Stanów Zjednoczonych. 
Boeing z klocków Lego został wy-
konany w skali 1:7. Model ten po-
chłonął ponad milion klocków ma 
11 metrów długości i 3 metry wy-
sokości.

  Przez cały rok szkolny, podob-
nie jak w poprzednich latach na te-
renie Zespołu Szkół w Cmolasie 
uczniowie brali udział w akcji chary-
tatywnej – zbiórki plastikowych na-
krętek dla Kacperka Serafina z Maj-
danu Królewskiego. Dzięki wielkie-
mu zaangażowaniu uczniów, ro-
dziców i pracowników szkoły uda-
ło się nam uzbierać przez cały rok 
605 kilogramów nakrętek, które są 
zapewne „kroplą w morzu potrzeb”, 
ale „kroplą dobrych serc dla małe-
go Kacperka. 

Koordynator akcji
Renata Krakowska

  „Architekci edukacji” - to ha-
sło konkursu plastycznego ogłoszo-
nego przez APIS Polska z siedzibą w 
Jarosławiu, w którym nasza szkoła 

Nakrętki
dla Kacperka

„Architekci edukacji”
przeszła I etap. Polegał on na wyko-
naniu pracy plastycznej  pt. „Przy-
szłość edukacji” w określonej re-
gulaminem technice. W konkursie 
tym Zespół Szkół w Cmolasie re-
prezentują uczennice gimnazjum 
- Agnieszka Chmielowiec - III c, Syl-
wia Maziarz - III a, Marcelina Ru-
man - III c i Justyna Zagroba – III a, 
które stanęły na wysokości zadania 
i stworzyły prace malarskie, ukazu-
jące ich wyobrażenia na temat edu-
kacji w przyszłości. Przed nami II 
etap konkursu – głosowanie SMS, 
które rozpocznie się 17 paździer-
nika 2016 r. i potrwa do 14 listopa-
da 2016 r. Nagroda dla zwycięskiej 
placówki jest bardzo atrakcyjna, a 
jest nią - plac zabaw lub fitness park. 
Dlatego mamy nadzieję, że II etap 
konkursu będzie dla nas pomyślny 
i da nam szansę na wygraną!

tekst i foto: Renata Krakowska

  Na wystawie dzieci oglądały 
Interaktywną Mapę Europy, poka-
zującą granice państw, ich stolice, 
flagi, a także księstwa europejskie.  
Zabawy klockami Lego kazały się 
wspaniałą frajdą i niezapomnianym 
przeżyciem. Następnie Przejechali-
śmy do Podkarpackiego Centrum 
Edukacji Ekologicznej, gdzie Panie 
ciekawie opowiadały o przyrodzie, 
a także przepłynęliśmy po Wisłoku 
katamaranem wyposażeni w lornet-
ki, aby dokładnie obserwować życie 
na wodzie. Ciekawe zajęcia z wyko-
rzystaniem mikroskopów bardzo 
zainteresowały dzieci. Wróciliśmy 
pełni wrażeń i bardzo zadowoleni.

tekst i foto: Danuta Gacek

  Dzień 18 maja to data urodzin 
Ojca Świętego, Jana Pawła II. Z racji 
tego i ku pamięci Wybitnego Pola-
ka w szkole odbyła się akademia, na 
którą zaproszono wspaniałych go-
ści, min. Wójta Gminy Cmolas, pa-
nią Prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
Gminy Cmolas, Sołtysa wsi Hady-
kówka, panią przewodniczącą Koła 
Gospodyń Wiejskich w Hadyków-
ce, Radę Rodziców działającą przy 
NSP w Hadykówce, rodziców i na-
uczycieli. Montaż słowno-muzycz-
ny prowadzili uczniowie klasy IV, V 
i VI przy udziale całej społeczności 
szkoły. Nad całością akademii czu-
wała Pani Dyrektor, która po uro-
czystym apelu zaprosiła wszystkich 
na kremówki, dobrze znany nam pa-
pieski przysmak. 

 tekst i foto: NSP w Hadykówce

HADYKÓWKA
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JAGODNIK

CMOLASCMOLAS

Magiczny Dzień Dziecka w Jagodniku

Warsztaty malarskie w cmolaskim gimnazjum„Stop dopalaczom”Pływanie świetna sprawa!
Szkolne Mistrzostwa w Pływaniu

  17 czerwca uczniowie z Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Ja-
godniku uczestniczyli w Szkolnych 
Zawodach w Pływaniu. Celem było 
propagowanie pływania oraz moż-
liwości sprawdzenia swoich umie-
jętności pływackich w rywalizacji 
sportowej w klasach I- III. Zawo-
dy były doskonałą okazją do rywa-
lizacji w swojej grupie wiekowej. 
Najlepsi zawodnicy: Klasa I: Bar-
tłomiej Urban – I miejsce, Paulina 
Posłuszny – II miejsce, Dawid Guź-

  To hasło przewodnie Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego 
ogłoszonego przez Głównego In-
spektora Sanitarnego, którego ce-
lem było wykonanie pracy plastycz-
nej w formie plakatu w ramach ak-
cji informacyjno - edukacyjnej na 
temat profilaktyki ukierunkowanej 
na przeciwdziałanie używanie środ-
ków zastępczych i nowych substan-
cji psychoaktywnych. Zespół Szkół 
w Cmolasie w konkursie tym re-
prezentują 3 uczennice: Agnieszka 
Chmielowiec - III c – praca plastycz-
na „Można żyć inaczej! Wyrzuć do-
palacze”, Patrycja Wilk - III c  - pra-
ca plastyczna  „STOP”, Justyna Za-
groba - III a  - praca plastyczna „Nie 
daj się skusić”.

Opiekun Renata Krakowska

JAGODNIK

Przez siedem dni uczennice gimnazjum z Zespołu Szkół 
w Cmolasie uczestniczyły w warsztatach malarskich zor-
ganizowanych na terenie szkoły przez nauczycielkę pla-
styki p. Renatę Krakowską. Nie pierwszy raz młodzież 
udowodniła, że drzemie w niej ogromny potencjał, a nade 
wszystko talent i wrażliwość plastyczna, co znajduje od-
zwierciedlenie w obrazach malowanych techniką olejną, 
jakie „wyszły” spod pędzla młodych artystek. 
W warsztatach uczestniczyły: Agnieszka Chmielowiec, 
Marcelina Ruman, Patrycja Wilk, Sylwia Maziarz, Ani-
ta Róg, Justyna Zagroba, Karolina Staszałek. Wszystkie 
prace zostaną zaprezentowane na wystawie w nowym 
roku szkolnym.

  W niedzielę 5 czerwca 2016r. w hali widowisko-
wo – sportowej OWiR-u w Cmolasie, w iście rodzin-
nej atmosferze odbył się finał IV Powiatowego Fe-
stiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Jak co 
roku młodzi wykonawcy mogli liczyć na wsparcie 
przede wszystkim najbliższych: rodziców, rodzeń-
stwa i dziadków. Wśród zaproszonych gości nie za-
brakło oczywiście włodarza gminy Cmolas p. Euge-
niusza Galka oraz sołtysa Cmolasu p. Krzysztofa So-
chackiego, dyrektorów szkół i podległych jednostek. 
Swoją obecnością zaszczycili nas także radni Gminy 
Cmolas. Ostateczny werdykt Jury w składzie: dr Jo-
anna Brzęś – przewodnicząca, Justyna Fedus – czło-
nek, Piotr Klocek – członek. 

CMOLAS

  Laureaci festiwalu Piosenki IV Powiatowego Fe-
stiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
Kategoria „Zespół I-III”
1. PSP w Lipnicy
2. NSP w Hadykówce
3. ZS w Cmolasie
Kategoria „Zespoły IV-VI”
1. PSP w Lipnicy
2. ZS w Cmolasie
3. SP w Ostrowach Tuszowskich
Kategoria „Zespoły Gimnazjum”
1. ZS w Cmolasie
2. ZS nr2 w Kolbuszowej
3. ZS w Trzęsówce
Kategoria „Soliści I-III”
1. Aleksandra Szuban ZS Cmolas
2. Aleksandra Szumierz PSP Kopcie
3. -------------
4. Konrad Krupa ZS Trzęsówka, Wiktoria Bajek ZS 
Wola Raniżowska
Kategoria „Soliści IV-VI”
1. Oliwia Urban ZS Cmolas
2. Marcelina Kopeć PSP Kopcie
3. Patrycja Karkut NSP w Hadykówce
Kategoria „Soliści Gimnazjum”
1. Marcelina Karkut Gimnazjum nr2 Kolbuszowa
2. Daria Posłuszna ZS w Trzęsówce
3. Karolina Trojnacka Gimnazjum nr2 Kolbuszowa
GRAND PRIX - Marcelina Karkut Gimnazjum nr2 
Kolbuszowa
  Gratulujemy wszystkim uczestnikom niedzielne-
go finału i już dziś zapraszamy na kolejną V edycję fe-
stiwalu w 2017 roku!

tekst i foto: ZS Cmolas

Finał IV Powiatowego Festiwalu Piosenki Dzieci i Młodzieży – 2016 za nami!

da - III miejsce, Klasa II: Jakub Bo-
rowiec – I miejsce, Wiktoria Boro-
wiec – II miejsce, Gabriela Guź-
da – III miejsce, Klasa III: Szymon 
Noga – I miejsce, Oliwier Stobier-
ski – II miejsce, Sebastian Wilk – III 
miejsce. Zwycięzcy otrzymali meda-
le i dyplomy, a pozostali uczestnicy 
pamiątkowe dyplomy ufundowane 
przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Jagodnik ,,Nasza Wieś”.  Konkurs 
cieszył się dużym zainteresowaniem. 

mgr Anna Kuźma 

  W Niepublicznej Szkole Pod-
stawowej i Przedszkolu ,,Jagódka” 
w Jagodniku hucznie obchodzono 
Dzień Dziecka. W programie na ten 
dzień przygotowano mnóstwo atrak-
cji między innymi pokaz iluzjonisty. 
Dzieci mogły korzystać z ogromnej 
dmuchanej zjeżdżalni, trampoliny, 
placu zabaw i boiska szkolnego. Na-

uczyciele przygotowali specjalnie dla 
nich konkursy w postaci toru prze-
szkód oraz rozgrywek w piłkę noż-
ną. Był też grill z gorącymi kiełba-
skami. Wszystkie dzieci otrzymały 
soczki i słodkości. Wychowanko-
wie nasi miło wspominają ten dzień.

mgr Katarzyna Lewandowska.
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  W bieżącym roku, Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczone zostały następujące pary 
małżeńskie z terenu gminy Cmolas:
1. Władysława i Józef Bajor          Trzęsówka
2. Stanisława i Michał Piechota         Trzęsówka
3. Janina i Stanisław Kozioł         Trzęsówka
4. Joanna i Tadeusz Baracz         Cmolas
5. Maria i Bolesław Mokrzyccy         Cmolas
6. Janina i Franciszek Magda         Cmolas 
7. Genowefa i Tadeusz Myszka         Cmolas
8. Maria i Franciszek Micek         Cmolas
9. Terlaga Zofia           Cmolas
10. Genowefa i Adam Książek         Poręby Dymarskie
11. Józefa i Stanisław Rząsa         Hadykówka
12. Helena i Edward Czajkowscy         Ostrowy Baranowskie
13. Kazimiera i Czesław Pipała         Ostrowy Tuszowskie
14. Danuta i Marian Rzeszutek         Ostrowy Tuszowskie
  „Szanowni Jubilaci możecie z dumą stwierdzić, że dobrze wywiązywaliście się ze swoich obowiązków wo-
bec siebie, dochowując sobie przez tyle lat wierności małżeńskiej. Z tej tak miłej okazji, jubileuszu Waszego po-
życia małżeńskiego składam Wam, Drodzy Jubilaci gratulacje za chlubne przeżycie tak pięknej, wspólnej drogi 
życia. Za Waszą ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia, łzy radości, noce nieprzespane, słowa otuchy, za każ-
dy siwy włosy na Waszej skroni. Moje skromne słowa nie byłyby pełne, gdybym w tak ważnym dniu nie złożył 
Państwu życzeń na przyszłość. Życzę Wam, Drodzy Państwo długich i pogodnych lat życia. Życzę wszystkiego 
najlepszego w następnych latach! – tymi słowami Eugeniusz Galek zakończył swoje wystąpienie.
  Złote Gody to jubileusz, za sprawą, którego patrzyliśmy na dostojnych Jubilatów z podziwem i szacunkiem, 
którzy mimo różnych przeciwności losu dotrzymali danego sobie przyrzeczenia. Długoletnie pożycie małżeń-
skie jest dowodem przyjaźni i miłości. Niewątpliwie szacunek, jakim nieustannie od chwili ślubu darzą siebie 
małżonkowie stanowi sekret zgodnego życia. Miłość jest dawaniem oraz budowaniem, cierpliwym znoszeniem 
i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku.
 Aneta Fryc

  Dzień 25 maja 2016 roku to wielkie święto dla 14 par mał-
żeńskich z gminy Cmolas, które 50 lat temu wstąpiły w zwią-
zek małżeński. Uroczystość, która odbyła się w Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Cmolasie była wyjątkowym wyda-
rzeniem. W tym doniosłym dniu Jubilatom towarzyszyła ro-
dzina oraz zaproszeni goście na czele z Wójtem Gminy Cmo-
las Panem Eugeniuszem Galkiem, Sekretarzem Gminy Cmolas, 
Panem Marianem Posłusznym, Z-cą Kierownika Urzędu Sta-
nu Cywilnego ,Panią Anetą Fryc, Posłem na Sejm Panem Zbi-
gniewem Chmielowcem, a także Dyrektorem Samorządowe-
go Ośrodka Kultury w Cmolasie Panią Edytą Kus-Mokrzycką. 
Uroczystość rozpoczęła się od przywitania wszystkich zgroma-
dzonych, oficjalnego przemówienia i złożenia życzeń. 
  Pary małżeńskie zostały udekorowane Medalem Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie, który w imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy, wręczył Poseł na 
Sejm RP Pan Zbigniew Chmielowiec natomiast z rąk Wójta 
Gminy Cmolas, Pana Eugeniusza Galka Jubilaci otrzymali sto-
sowne legitymacje, kwiaty, prezenty a także listy gratulacyjne. 
  Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką szampa-
na, a gromkie sto lat odśpiewano przy akompaniamencie Ka-
peli „Raniżowianie”, którzy zapewnił oprawę artystyczną jubi-
leuszu. Jak co roku, w uroczystości wzięli udział sołtysi z miej-
scowości Jubilatów, którzy ze swej strony obdarowali Jubilatów 
kwiatami. Pary małżeńskie świętowały swój jubileusz w iście 
rodzinnej atmosferze, otoczeni przez swoich najbliższych oraz 
władze gminne. Organizatorzy zadbali również o stronę kuli-
narną imprezy w postaci poczęstunku w trakcie trwania uro-
czystości, a także obiadu dla wszystkich zaproszonych gości.

Z miłością przez życie

Dzień dziecka w Niepublicznej 
Szkole Podstawowej w Hadykówce

HADYKÓWKA   W ramach obchodów Między-
narodowego Dnia Dziecka w NSP 
w Hadykówce dla uczniów przy-
gotowano wiele atrakcji: dmucha-
ną zjeżdżalnię, tory z klocków edu-
kacyjnych, malowanie twarzy, mecz 
piłki siatkowej, kiełbaski z grilla, 
lody, watę cukrową i mnóstwo za-
baw przy dźwiękach muzyki. Ko-
mitet Rodzicielski przygotowując 
słone i słodkie przekąski, finansu-
jąc dmuchane atrakcje kolejny raz 
stanął na wysokości zadania i swo-
im zaangażowaniem wsparł nauczy-
cieli. Licznie przybyłym rodzicom 
dziękujemy za pomoc w organiza-
cji tego święta. Radość na twarzach 
dzieci i niezapomniane emocje są 
największą zapłatą dla wszystkich 
organizatorów. Wszystkim uczniom 
życzymy spełnienia marzeń, słoń-
ca, radości i pomyślności.

tekst i foto: NSP w Hadykówce

PORĘBY DYMARSKIE

„Klasy integracyjne w Szkole Podstawowej w Porębach Dymarskich”
  Stowarzyszenie Rozwoju Gmi-
ny Cmolas organ prowadzący Szko-
łę Podstawową w Porębach Dymar-
skich zaprasza rodziców i dzieci za-
interesowanych ideą kształcenia 
i wychowania integracyjnego do za-
poznania się z ofertą szkoły w dniach  
od 22-08-2016 do  26-08-2016r. od 
9:00 do 14:00.
  Klasa integracyjna to miejsce, 
gdzie stwarza się doskonałe warun-
ki do nauki i rozwoju psychospo-
łecznego dzieci prawidłowo rozwi-
jających się, a także o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. W kla-
sie integracyjnej pracuje dwóch na-
uczycieli: w klasach I-III - nauczy-
ciel kształcenia zintegrowanego, kla-
sach IV-VI - nauczyciele poszczegól-
nych przedmiotów oraz nauczyciel 
wspierający. Obecność dwóch na-

uczycieli zapewnia dostosowanie 
metod i form nauczania do indy-
widualnych potrzeb i możliwości 
każdego dziecka. Dzieci w takich 
klasach uczą się nie tylko szacun-
ku dla drugiego człowieka, ale rów-
nież tolerancji.
  Szkoła Podstawowa w Porę-
bach Dymarskich posiada doświad-
czenie w pracy z dziećmi niepełno-
sprawnymi i ma warunki do stwo-
rzenia klas integracyjnych. Posia-
da bardzo dobrze wyposażoną pra-
cownię komputerową, tablice inte-
raktywną, nowoczesne sale lekcyj-
ne, bardzo dobrze wyposażoną salę 
dla oddziału przedszkolnego, salę 
zabaw. Uczniowie naszej szkoły co 
roku osiągają bardzo wysokie wy-
niki ze sprawdzianu po szóstej kla-
sie; (W 2016 r. osiągnęliśmy najlep-

sze wyniki wśród szkół w Gminie 
Cmolas) W szkole pracuje doskona-
le przygotowana kadra pedagogicz-
na, stale doskonaląca swój warsztat; 
Uczniowie naszej szkoły otrzymu-
ją staranne przygotowanie do szkół 
ponadpodstawowych, zajmują czo-
łowe miejsca w olimpiadach przed-
miotowych, konkursach, turnie-
jach i zawodach sportowych Szko-
ła zapewnia opiekę świetlicy szkol-
nej w godzinach dostosowanych do 
potrzeb dzieci i rodziców. Posia-
da własną stołówkę, gdzie przyrzą-
dzane są smaczne domowe posiłki. 
Otoczenie szkoły gwarantuje bez-
pieczny pobyt dziecka w placówce; 
dogodny dojazd z wszystkich oko-
licznych miejscowości.
Zapraszamy na tydzień otwarty 
w naszej Szkole.
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  Dnia 19 czerwca w Niepublicz-
nej Szkole Podstawowej i Przed-
szkolu ,,Jagódka” w Jagodniku od-
był się już po raz ósmy ,,Piknik ro-
dzinny”. Plac szkolny tego dnia 
był specjalnie przygotowany na tą 
okazję, ustawiono namioty, stoliki, 
a przed sceną ułożono podłogę. Na 
wstępnie pani Dyrektor i pani Pre-
zes Stowarzyszenia powitały zapro-
szonych gości. Swoją obecnością 
w tym dniu zaszczycili nas między 
innymi Radna Sejmiku Wojewódz-
kiego - p. Ewa Draus, Wójt Gmi-
ny Cmolas – p. Eugeniusz Galek, 
sekretarz Gminy - p. Marian Po-
słuszny, Radny z Jagodnika - p. Ry-
szard Warzocha, sołtys wsi Jagodnik 
- p.Andrzej Gul oraz zastęp straża-
ków z Jagodnika na czele z prezesem 

warzyszenie Rozwoju Wsi Jagod-
nik „Nasza Wieś”. Można było sko-
rzystać z przejażdżki wozem stra-
żackim i z pomocą strażaków polać 
wodą, a także zapoznać się ze sprzę-
tem strażackim. Tatusiowie wraz ze 
swoimi pociechami rozegrali mecz 
piłki nożnej, który wzbudził wiele 
emocji wśród uczestników.
  Podczas całej imprezy rodzi-
ny zabawiał wodzirej dobrą mu-
zyką i konkursami, za które dzie-
ci były nagradzane drobnymi upo-
minkami np. balonami, bańkami 
mydlanymi itp. Zarówno rodzice 
jak i dzieci świetnie się bawili pod-
czas Pikniku. 
  Tego typu imprezy z pewnością 
pozytywnie wpływają na wzmoc-
nienie więzi rodzinnych, integru-
ją rodziców z placówką, do któ-
rej uczęszcza dziecko. Spotkania te 
są doskonałą okazją do aktywnego 
i pożytecznego spędzenia wolnego 
czasu i promują wizerunek szkoły 
i przedszkola. 
  Dziękujemy serdecznie wszyst-
kim nauczycielom, rodzicom zaan-
gażowanym w organizację, sponso-
rom i licznie przybyłym uczestni-
kom za wspólną zabawę. 
  Zdjęcia z tej imprezy dostęp-
ne są na naszej stronie internetowej: 
www.jagodnik.cmolas.org

Ewa Guźda 

JAGODNIK Piknik rodzinny

p. Eugeniuszem Bańka i komendan-
tem p. Jakubem Guźda. Po powita-
niach rozpoczęła się część artystycz-
na w wykonaniu dzieci z przedszko-
la i uczniów szkoły. Dzieci pięknie 
wyrecytowały wiersze, zaśpiewały 
piosenki i zatańczyły oraz odegra-
ły ciekawe scenki z życia rodziców.                                                                                         
Na koniec programu artystycznego, 
maluchy wręczyły rodzicom przygo-
towane prezenty wraz z życzeniami. 
Po części artystycznej na uczestni-
ków pikniku czekało wiele atrakcji 
i pyszności z grilla, różne owoce oraz 
wyśmienite domowe ciasto, upie-
czone przez rodziców. Dzieci mia-
ły do dyspozycji urządzenia rekre-
acyjne tj.: 2 zjeżdżalnie, bungee run 
(współzawodnictwo), gokarty oraz 
trampolina, które zapewniło Sto-

Odmłodzone przystanki
CMOLAS - OSTROWY TUSZOWSKIE - PORĘBY DYMARSKIE

  Na przestrzeni kwietnia i maja 
br. były kontynuowane – rozpoczę-
te w roku ubiegłym prace remon-
towe przy naszych przystankach. 
Do chwili obecnej odnowiliśmy 5 
– w Ostrowach Tuszowskich (1), 
Cmolasie (1) i Porębach Dymar-
skich (3). Zakres remontu obejmo-
wał wymianę pokrycia dachowego 

z eternitu na blachę na zadaszeniach 
w Ostrowach Tuszowskich i na jed-
nym w Porębach Dymarskich oraz 
remont tynków i ich malowanie. 
Wykonano nowe obróbki blachar-
skie dachów i ich malowanie, nowe 
posadzki z kostki brukowej w zada-
szeniach i na dojściach do zadaszeń 
pomiędzy drogą a zadaszeniem oraz 

remont i malowanie ławek. W mie-
siącu lipcu odmalowany jeszcze zo-
stanie drewniany przystanek w Porę-
bach Dymarskich. Koszt robót się-
gnął 49 tys. zł. Jak zwykle przy tej 
okazji apel do użytkowników o po-
szanowanie wspólnego dobra i po-
zytywna refleksja w tym zakresie dla 
obiektów odnowionych wcześniej.

UG Cmolas

XIII Powiatowy Konkurs Plastyczny
  3 czerwca 2016 r. w Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Świerczo-
wie odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród zwycięzcom XIII Konkursu 
Plastycznego pn. „Dary lasu”.

OSTROWY TUSZOWSKIE

  Konkurs został zorganizowa-
ny dla dzieci szkół podstawowych 
z klas 4-6 przez Nadleśnictwo Kol-
buszowa i Starostwo Powiatowe pod 
honorowym patronatem Posła na 
Sejm RP Zbigniewa Chmielowca. 

Uczeń klasy szóstej SP w Ostro-
wach Tuszowskich Witold Cyran 
zdobył I miejsce w kategorii collage 
oraz III miejsce nagrodę GRAND 
PRIX w tym konkursie.

SP Ostrowy Tuszowskie
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