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Jestem sobie przedszkolaczek, nie grymaszę i nie płaczę,
 na bębenku sobie gram, ram tam tam, ram tam tam…
A kto beksą i mazgajem, ten się do nas nie nadaje,
 niechaj w domu siedzi sam, ram tam tam, ram tam tam…

Piosenkę tą użyto w przemowie
Przez panią dyrektor to każdy ci powie
Potem pasowania nadszedł czas
Ołówek z kokardą dotknął nas
 Pani dyrektor cały czas się uśmiechała
 Taka dumna z nas była cała
 Rodzice dopisali
 Goście o nas pamiętali (pan wójt i pan poseł przyjechali)
Rodzice i goście zadanie wielkie mieli
Przysięgę również złożyć musieli
Nad występami się zachwycali
I ciągle o tym dyskutowali
 Prezentów dostaliśmy wiele
 Przynieśli je wszyscy nasi przyjaciele
 Stowarzyszenie, rodzice, goście kochani
 I tort trzymała nasza pani
Dziękujemy wszystkim zebranym, że o nas zadbali
Paniom za opiekę przyrzekamy, że o ich zdrowie będziemy dbali
Bawić się będziemy grzecznie
I spędzać czas w przedszkolu bezpiecznie
 Będziemy się uczyli piosenki i wierszyka
 Chcemy być mądrym przedszkolakiem z Jagodnika
 Bo Niepubliczne Przedszkole „Jagódka” w Jagodniku
 Jest z tego znane, że przez przedszkolaki chętnie doceniane
Ten artykuł do gazety wierszem dziś pisany 
Niech przez małych i dużych będzie więc czytany

Autor Dorota Terlaga

  W  dniach 26 i  27 listopa-
da w Hali OWiR odbyła się IV edy-
cja  turnieju halowego Tarapata Cup 
2016 rocznika 2007. W dwudnio-
wych zmaganiach na parkiecie za-
prezentowało blisko 180 zawodni-
ków z następujących Klubów: APPN 
Mielec I, Kolbuszowianka Kolbuszo-
wa, Team Przecław, KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski, APPN Mielec II, SO-
SiR Nowa Dęba, Igloopol Dębica, 
Broń Radom, APPN Mielec III, Aka-
demia Piłkarska Kolbuszowa, Ko-
szyce Wielkie, Beniaminek Radom.
Zwycięstwo w Turnieju wywalczy-
ła drużyna KSZO Ostrowiec Świę-
tokrzyski pokonując Akademię Pił-
karską „Piłkarskie Nadzieje” Mie-
lec. Trzecie miejsce zasłużenie zaję-
li młodzi zawodnicy Igloopolu Dę-
bica. Na szczególne wyróżnienie za-
służył Jakub Posłuszny z Cmolasu 
– trenujący w APPM Mielec, które-
mu przyznano wyróżnienie dla naj-
lepszego zawodnika Turnieju.

W JAGODNIKU WIELKA DRAKA
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA!

IV edycja
turnieju halowego
Tarapata Cup 2016

rocznika 2007

JAGODNIK CMOLAS

Wydawca: 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, 

36-105 Cmolas, Cmolas 212a, tel./fax 17 28 37 295, 
www.sok.cmolas.org     e-mail: sok.cmolas@o2.pl

Skład i druk: 
Zakład Poligraficzny Zdzisława Gajek

ul. Korczaka 23, 39-300 Mielec, tel. 17 581 03 11
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Bezpieczna droga do szkoły
  W dniu 28. 09.2016r. funk-
cjonariusze Komendy Powiatowej 
w Kolbuszowej odwiedzili szkołę 
podstawową w Cmolasie. Pani sierż. 
sztab. Beata Chmielowiec przepro-
wadziła praktyczne spotkanie pro-
filaktyczne z dziećmi, które rozpo-
częły w tym roku edukację szkolną. 
Pani policjantka zwróciła uwagę na 
zagrożenia, przypomniała podsta-
wowe zasady poruszania się na dro-
dze. Objaśniła również pierwszokla-
sistom znaczenie znaków i sygnałów 

CMOLAS

CMOLAS

Uchwałą Rady Gminy w Cmolasie z dnia 9 listopada 2016r. zatwierdzone zostały  taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Cmolas na 2017 
rok dla odbiorców wody i dostawców ścieków obsługiwanych przez Zakład Usług 
Komunalnych  w Cmolasie:

1.Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę;

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie Jednostka 

miary
Cena/stawka

netto

1. Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3 dostarczonej 
wody zł/m3 3,87

2.
Opomiarowana woda z
hydrantu do podlewania 

terenów zieleni (stadiony).

Cena za 1 m3 dostarczonej 
wody zł/m3 3,87

3. Pozostali odbiorcy Cena z 1 m3

dostarczonej wody zł/m3 4,49

4.
Wszyscy odbiorcy 

wymienieni 
w wierszu 1,2 i 3

Stawka miesięczna 
opłaty abonamentowej

zł/punkt 
odbioru 3,87

2. Wysokość cen i stawek opłat za odebrane ścieki;

Lp. Taryfowa grupa 
dostawców Wyszczególnienie Jednostka 

miary
Cena/stawka

netto

1. Gospodarstwa domowe Cena za 1 m3

odebranych ścieków zł/m3 3,99

2. Pozostali odbiorcy Cena z 1 m3

odebranych ścieków zł/m3 4,47
Wszyscy dostawcy 

wymienieni 
w wierszu 1 i 2

Stawka miesięczna 
opłaty abonamentowej

zł/punkt 
odbioru 3,99

1. Rzeczywisty koszt 1 m3 dostarczonej wody wynosi 4,49 zł. netto.
2. Rzeczywisty koszt 1 m3 odebranych ścieków wynosi 4,47 zł. netto.
3. Przyznaje się dotację przedmiotową do 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych 

i podlewania terenów zieleni (stadionów) w wysokości  0,62  zł. netto + VAT i do 1 m3

odebranych ścieków dla gospodarstw domowych w wysokości  0,48  zł. netto + VAT.

drogowych, które mijają w drodze 
do szkoły. Mamy nadzieję, że nasi 
najmłodsi uczniowie świadomi za-
grożeń będą bardziej bezpieczni. Za-
chęcamy rodziców, by rozmawiali 
ze swoimi dziećmi o zagrożeniach, 
jakie mogą spotkać w drodze do 
szkoły oraz o sposobach ich unik-
nięcia. Ważne jest, by rodzice przy-
pominali o podstawowych zasady 
bezpiecznego korzystania z drogi. 
Pamiętajmy, by dzieci wychodząc 
z domu miały elementy odblasko-

we. Plecak, kurtka, czy odblaskowa 
opaska na rękę, sprawiają, że dziec-
ko jest lepiej widoczne w świetle re-
flektorów, a przez to bezpieczniejsze.

ZS Cmolas

CMOLAS

IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 
o Nagrodę Wójta Gminy Cmolas. 
  W dniu 6 listopada 2016 w Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Cmola-
sie odbył się IV OTTT. Współorganizatorami Turnieju był Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie oraz 
Szkoła Tańca „Elida” z Mielca. Do udziału w Turnieju zgłosiła się rekordowa liczba ponad blisko 220 par z: 
Mielca, Krosna, Warszawy, Rzeszowa, Radomia, Boguchwały, Chorzelowa, Przemyśla, Żabna, Jasła, Kielc, Tar-
nowa, Jarosławia, Skarżyska Kamiennej, Dębicy, Jaworzna, Stalowej Woli, Bielska-Białej, Sosnowca, Krakowa, 
Tarnobrzega, Hyżnego, Lublina, Garwolina, Janowa Lubelskiego, Zamościa, Chełma, Siemianowic i Tuchowa
W poszczególnych kategoriach wiekowych i klasach tanecznych zwyciężyli:
BLOK 1
8-9 (Juvenile 1) H KOMB 4T PREMIUM - 24
Lp Partner Partnerka Klub
1. Baran Wiktor Mola Kaja GRACJA - Krosno
2. Bauer Przemysław Latawiec Katarzyna TAKT - Chorzelów
3. Filip Tomasz Mróz Zuzanna AKSEL - Rzeszów
8-9 (Juvenile 1) G KOMB 4T PREMIUM - 7
Lp Partner Partnerka Klub
1. Frydrych Bartosz Tatrzańska Natalia GRACJA - Krosno
2. Niedbała Kacper Madej Nadia GALA - Mielec
3. Jasiewicz Jakub Furgała Kornelia AKSEL - Rzeszów
10-11 (Juvenile 2) H KOMB 4T PREMIUM - 19
Lp Partner Partnerka Klub
1. Bórzyński Stanisław Potoczny Joanna TAKT - Jarosław
2. Frączek Iwo Łyszczarz Anna GASIEK - Rzeszów
3. Fus Daria Rogucka Nina TAKT - Jarosław
10-11 (Juvenile 2) G KOMB 4T PREMIUM – 9
Lp Partner Partnerka Klub
1. Antas Jakub Żygłowicz Magdalena PODKARPACIE - Jasło
2. Bartnik Gabriel Bednarczyk Wiktoria ZŁOTA PARA - Dębica
3. Kuźniar Igor Pasterz Emilia GASIEK –Rzeszów

10-11 (Juvenile 2) F KOMB 6T PREMIUM – 4
Lp Partner Partnerka Klub
1. Pogoda Maciej Haluch Nina SUKCES -Jaworzno
2. Zmarzły Oskar Więcek Kinga SzT eMiKa -Tarnów
3. Płaza Maciej Śnieżek Kinga GRACJA - Krosno
10-11 (Juvenile 2) E KOMB 6T PREMIUM -10
Lp Partner Partnerka Klub
1. Gałązka Aleks Kondrakiewicz Amelia FAST-STEP Warszawa
2. Mazur Piotr Kubas Sandra GASIEK - Rzeszów
3. Fehr Michał Nowak Maria GRACJA - Krosno
BLOK 2
12-13 (Junior 1) F KOMB 6T PREMIUM -17
Lp Partner Partnerka Klub
1. Dziereń Kamil Hoppe Amelia KIEPURA - Sosnowiec
2. Skuba Gabriel Żak Marta AKSEL - Rzeszów
3. Bryndza Patryk Żarow Nadia NOWY STYL - Bielsko-Biała
12-13 (Junior 1) E KOMB 8T PREMIUM -16
Lp Partner Partnerka Klub
1. Jakubowski Mikołaj Sikora Natalia DŻET - Rzeszów-Boguchwała
2. Wijas Jakub Posłowska Jagoda KICK - Kielce
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3. Król Wojciech Siemaszko Gabriela SzT eMiKa - Tarnów
14-15 (Junior 2) F KOMB 6T PREMIUM – 8
Lp Partner Partnerka Klub
1. Majcher Mateusz Gromaszek Estera MAGIC-DANCE - Lublin
2. Krempa Paweł Litwin Klaudia TAKT - Chorzelów
3. Michałowski Szymon Głowacka Weronika TAKT - Jarosław
14-15 (Junior 2) E KOMB 8T PREMIUM -13
Lp Partner Partnerka Klub
1. Urbański Jakub Urbańska Paulina CENTRUM TAŃCA - Radom
2. Bosak Kamil Kolisz Dominika GALA - Mielec
3. Ćwiek Wiktor Przybytniak Marta AKADEMIA TAŃCA -Warszawa
14-15 (Junior 2) D ST PREMIUM -14
Lp Partner Partnerka Klub
1. Pogorzelski Piotr Cuber Gabriela FAST-STEP Warszawa
2. Mardacz Jakub Pietrucha Gabriela DŻET - Rzeszów-Boguchwała
3. Kaczmarski Kamil Gronczewska Mira SAMBA - Tarnobrzeg
14-15 (Junior 2) D LA PREMIUM -13
Lp Partner Partnerka Klub
1. Pogorzelski Piotr Cuber Gabriela FAST-STEP Warszawa
2. Żuczek Oskar Mądry Emilia GALA - Mielec
3. Molas Błażej Kuranc Izabela ZAMEK - Lublin
BLOK 3
14-15 (Junior 2) C LA PREMIUM -7
Lp Partner Partnerka Klub
1. Szczygieł Daniel Krystek Kinga DŻET - Rzeszów-Boguchwała
2. Rembelski Jakub Bala Oliwia STUDIO TAŃCA WOLF - WARSZAWA
3. Stopyra Hubert Martyna Nikola MERENGUE - Stalowa Wola
16+ (Powyżej 15) E+F ST 4T PREMIUM - 7
Lp Partner Partnerka Klub
1. Majcher Marcel Szałaj Maryla TAKT - Jarosław
2. Małochleb Maciej Peroń Weronika SzT eMiKa - Tarnów
3. Cisiński-Nguyen Krystian Brzezińska Aleksandra ELIDA - Mielec
16+ (Powyżej 15) E+F LA 4T PREMIUM – 10
Lp Partner Partnerka Klub
1. Szczepanik Adrian Książek Monika GASIEK - Rzeszów
2. Drzazga Krzysztof Smoleń Katarzyna SEMPRE - Kraków
3. Synowiec Wiktor Stachowicz Karolina ELIDA - Mielec
16+ (Powyżej 15) D ST PREMIUM - 10
Lp Partner Partnerka Klub
1. Łygas Jakub Drabik Gabriela SAMBA - Tarnobrzeg
2. Nikoniuk Gerard Zalewa Aleksandra TAKT - Chełm
3. Koguciuk Marcin Gajewska Julia RYTM - Chełm
16+ (Powyżej 15) D LA PREMIUM -10
Lp Partner Partnerka Klub
1. Pawłowski Kornel Kapuścińska Kamila MERENGUE - Stalowa Wola
2. Koguciuk Marcin Gajewska Julia RYTM - Chełm
3. Krzemiński Grzegorz Klebach Weronika FLAMENCO - Siemianowice
16+ (Powyżej 15) C ST PREMIUM -7
Lp Partner Partnerka Klub
1. Tadla Paweł Jurewicz Monika DŻET - Rzeszów-Boguchwała
2. Juszczyk Kajetan Chwajta Gabriela GASIEK - Rzeszów
3. Pawłowski Kornel Kapuścińska Kamila MERENGUE - Stalowa Wola
16+ (Powyżej 15) B ST PREMIUM -8
Lp Partner Partnerka Klub
1. Gura Tomasz Pieczykolan Agata MYKA - Zamość

2. Chuchro Szymon Pijar Karolina ZŁOTA PARA - Dębica
3. Gołojuch Łukasz Ladzińska Karolina DŻET - Rzeszów-Boguchwała
16+ (Powyżej 15) B LA PREMIUM -5
Lp Partner Partnerka Klub
1. Wrona Grzegorz Ogiela Aleksandra CLASSIC Tuchów
2. Jucha Jakub Falda Karina GOLDEN DANCE - Przemyśl
3. Rozborski Dominik Traciak Oliwia DŻET - Rzeszów-Boguchwała
 Podczas Turnieju szczególne osiągnięcie odnotowała para Chuchro Szymon i Pijar Karolina reprezen-
tujący Klub Złota Para Dębica, którzy awansowali do klasy tanecznej a – tzw. klasy mistrzowskiej.
  Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie składa podziękowania za pomoc, życzliwość i wsparcie w or-
ganizacji Turnieju dla:Gminy Cmolas, Lokalnej Grupy Działania „Lasovia”, Pana Janusza Wiącek - Firma Eden 
Net Group z Cmolasu, Pana Ireneusza Sobolewskiego - Firma „Vidok” Rudna Mała, Państwa Bożeny i Krzysz-
tofa Maliborskich – Firma REKMAL Kolbuszowa, Warsztatów Terapii Zajęciowej Kolbuszowa- Cmolas, Fir-
my Benefit Systems sp.zo.o.Warszawa, Pana Jana Kubik - Zakład Instalacji Elektrycznych Cmolas, Pana Jana 
Pogoda - Firma Transportowa Majdan Królewski, Pani Agnieszki Drapała – PHU „Agavi” Cmolas, Pana Wie-
sława Kosiorowskiego – FHU OLIMP Cmolas, Pani Haliny Rozmus-Kosiorowskiej – Stowarzyszenie Rozwo-
ju Gminy Cmolas, Pana Wojciecha Daniel – Kraina Snu „Poduszeczka” Kolbuszowa, Pani Małgorzaty Jemio-
ło – Gminna Spółdzielnia SCh Cmolas, Firmy VanityStyle sp. z o. o. Warszawa, PSB Mrówka Kolbuszowa, Fir-
my BiuroPlus Krosno, TU Generali. Serdeczne podziękowania również dla Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Cmolasie oraz Zespołu Szkół w Cmolasie. 
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Mikołaj na sportowo

VIII Mistrzostwa Gminy Cmolas w Pływaniu 

Turniej Eliminacyjny XVIII Mistrzostw Województwa Podkarpackiego 
Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w siatkówce.

  3 grudnia b.r. w Hali OWiR 
Cmolas odbył się turniej piłki noż-
nej Oldboys 50+ o Puchar Preze-
sa Eden Net Group. w turnieju wy-
stąpiły drużyny Oldboys z Gorzyc, 
Niska, Rzeszowa - mistrzowie Pol-
ski z 2016 r. oraz drużyna gospo-
darzy turnieju Kaziki Kolbuszowa. 
Zwycięzcą Turnieju została druży-
na Oldboys z Gorzyc. Drugie miej-
sce przypadło drużynie „Kazików” 
Kolbuszowa, natomiast trzecią lo-
katę zajęli Mistrzowie Polski Old-
boys 50+ z Rzeszowa. Organizato-
rzy przygotowali dużo atrakcji dla 
wszystkich milusińskich, m. in.: wi-
zyta Świętego Mikołaja oraz moc za-
bawy na zjeżdżalniach.

  28 listopada b.r. w Hali OWiR 
odbyły się Turniej Eliminacyjny XVIII 
Mistrzostw Województwa Podkar-
packiego Strażaków PSP w siatków-
ce. Na parkiecie hali OWiR rywali-
zowały drużyny: Komenda Powiato-
wa PSP Kolbuszowa; Komenda Po-
wiatowa PSP Lubaczów; Komenda 
Wojewódzka PSP Rzeszów; Komen-
da Powiatowa PSP Jarosław. 
  Zwycięzcą Turnieju została dru-
żyna z Lubaczowa, która tym samym 
awansowała do finałów wojewódz-
kich. Drugie miejsce zajęła drużyna 
KW PSP Rzeszów, trzecie miejsce KP 
PSP Kolbuszowa.

  25.11.2016 r. na Pływalni OWiR w Cmolasie odbyły się VIII Mistrzostwa Gminy Cmolas w Pływaniu. 
Najlepszymi, w poszczególnych kategoriach, okazali się: 

CMOLAS
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CMOLAS- RZESZÓW

VIII Turniej Piłkarski z okazji Święta Niepodległości

Zespół Ludowy Cmolasianie zdobył wyróżnienie na XXXII Ogólnopolskim 
Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Trzcianie.

  11 listopada 2016 r. w  Hali 
Ośrodka Wypoczynku i  Rekre-
acji odbył się VIII Turniej Piłkar-
ski z okazji Święta Niepodległości 
o Puchar Kierownika Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej. 
w Turnieju udział wzięli: Oldboy Ni-
sko, Oldboy Rudnik, Oldboy Mie-
lec, Oldboy KKS Kolbuszowianka, 
Kaziki Kolbuszowa, Oldboy Novo-
jaworowsk (Ukraina).

CMOLAS

  Prezentacje konkursowe 32. Ogólno-
polskiego Konkursu Tańca Tradycyjnego 
odbyły się 15 października 2016 r. w Gmin-
nym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
w Świlczy w dwóch kategoriach: autentycz-
nych grup i par tanecznych. Wystąpiło 15 
grup tanecznych oraz 15 par tanecznych 
z 8 województw: mazowieckiego, śląskie-
go, lubuskiego, wielkopolskiego, małopol-
skiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego 
i podkarpackiego.
  W tym dniu także spotkały się róż-
ne pokolenia tancerzy, artyści i promoto-
rzy kultury ludowej. Ogólnopolski Konkurs 
Tradycyjnego Tańca Ludowego z przeszło 
30-letnią historią na jednej scenie zgroma-
dził tych, którzy z pasji i przywiązania do 
tradycji prezentują folklor taneczny regio-
nów, z których pochodzą. Stare tańce: szyb-
kie polki, skoczne oberki, walczyki, sztajer-
ki i tramelki wykonane zostały z młodzień-
czą werwą. 
  16 października w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Rzeszowie odbył się Koncert Ga-
lowy, podczas którego Zespół Cmolasianie 
otrzymał wyróżnienie oraz nagrodę pie-
niężną w kategorii grup tanecznych za ta-
niec pt. „Uciekła mi przepióreczka w pro-
so”. Zespół - pod kierownictwem Pani Marii 
Rzeszutek - wystąpił w następującym skła-
dzie: J. Chmielowiec, W. Dziuba, M. Gul, W. 
Halat, B. Kosiorowska, K. Łagoda, K. Mar-
szałek, K. Szczepanek, J. Wilk, M. Wilk, K. 
Ziętek. Zespołowi towarzyszyła kapela pod 
kierownictwem J. Mazura. fot. WDK Rzeszów
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Nowe place zabaw w Hadykówce, Ostrowach Baranowskich 
i Ostrowach Tuszowskich.

Międzyregionalna współpraca z Ukrainą

„Jedna nakrętka nie pomoże, ale RAZEM ZDZIAŁAMY WIĘCEJ!”

Festiwal sukcesów – Agaty, Oliwii i Julii. 

HADYKÓWKA, OSTROWY BARANOWSKIE, OSTROWY TUSZOWSKIE

CMOLAS-TARNOPOL

  Śmiało, można powiedzieć, 
że w naszej gminie drugie półro-
cze 2016r. stało pod znakiem reali-
zacji inwestycji służących naszym 
najmłodszym mieszkańcom. Zre-
alizowane zostały mianowicie trzy 
place zabaw wyposażone zarówno 
w tradycyjne urządzenia jak i ele-
menty bardzo nowoczesne. Obiek-
ty wkomponowane zostały prze-
strzennie w istniejącą infrastruktu-
rę szkolno – sportową w poszczegól-
nych wsiach. i tak w Ostrowach Tu-
szowskich są integralną częścią no-
wopowstałych również w tym roku 
boisk sportowych o nawierzchni tar-
tanowej. Urządzenia zabawowe to: 
huśtawka wahadłowa podwójna, 
huśtawka wagowo – osiowa, buja-
ki sprężynowe, piramida z lin oraz 
zestaw zabawowy. w Ostrowach Ba-
ranowskich „atrakcjami” są: zestaw 
zabawowy, bujaki sprężynowe, pira-
mida z lin, piaskownica, drążek do 
ćwiczeń oraz urządzenie zabawowe 
typu autobus. Zlokalizowane zosta-
ły na skwerze przyległym do szko-
ły – pomiędzy parkingiem a „zie-
loną szkołą”. w Hadykówce nowy 
plac – najbardziej rozbudowany usy-
tuowano na terenie przyległym do 

  Województwo podkarpackie 
prowadzi aktywną współpracę mię-
dzyregionalną z Ukrainą. Europej-
skie aspiracje Ukrainy powodują, 
że chętnie korzysta z doświadczeń 
jakie w procesie integracji nabyła 
Polska. Okazją do tego było szko-
lenie, którego współorganizatorem 
był Urząd Marszałkowski woj. pod-
karpackiego, a odbyło się 30 listo-
pada w Tarnopolu. Wzięło w nim 
udział około 50 przedstawicieli ad-
ministracji obwodu tarnopolskiego. 
Ze strony ukraińskiej była Państwo-
wa Administracja Obwodu Tarno-
polskiego. Konwencja wydarzenia 
była oparta o prezentacje i prelek-

  Obecny rok szkolny jest wyjąt-
kowy dla Publicznego Gimnazjum 
im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie 
pod względem osiągnięć artystycz-
nych, a  to dzięki utalentowanym 
uczennicom z tejże szkoły. 
  Agata Serafin i  Oliwia No-
wicka – uczennice klasy III C już 
od najmłodszych lat wykazywały 
duże zdolności artystyczne i w tym 
kierunku podjęły swoją edukację. 
Wspaniała wyobraźnia muzyczna 
i charakterystyczny wokal sprawiają, 
że ich występy zostają zauważane na 
wielu konkursach. Swoje tegorocz-
ne sukcesy rozpoczęły od pierwsze-

  Od 1 września 2016 r. w Zespole Szkół w Cmolasie ruszyła po raz kolejny akcja zbiórki plastikowych na-
krętek dla potrzebującego Kacperka i będzie trwała do czerwca. 
  W październiku odpowiedzieliśmy na apel Stowarzyszenia RAZEM ZDZIAŁAMY WIĘCEJ, które pro-
wadzi akcję zbiórki nakrętek na rehabilitację i zajęcia logopedyczne dla będącego w ogromnej potrzebie Arka 
z Zawierzbia (gmina Żyraków), przekazując 100 kg. uzbieranych nakrętek.
  I tym razem zachęcamy wszystkich do zbierania nakrętek, a przez to samo do udziału w naszej akcji po-
mocy chorym, bezbronnym i potrzebującym dzieciom bo „Jedna nakrętka nie pomoże, ale RAZEM ZDZIA-
ŁAMY WIĘCEJ!

.  Koordynator akcji - pedagog szkolny Renata Krakowska

budynku wielofunkcyjnego mienia 
gminy przy drodze krajowej nr 9. Po-
siada: zestaw zabawowy, dwa buja-
ki sprężynowe, huśtawkę podwójną, 
zestaw gimnastyczny, piaskownicę, 
dwie huśtawki „ważki” karuzelę tar-
czową, piramidę z lin. Na utwardzo-
nym placu zamontowany jest stój 
do ping – ponga i dwie ławki. Plac 
został wygrodzony i nasadzona zo-
stała zieleń izolująca. Dodatkową 
atrakcją są dwa urządzenia siłowni 
zewnętrznej. Obiekty w Ostrowach 

Baranowskich i Hadykówce – uzy-
skały dofinansowanie blisko 94 tys. 
zł. ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, natomiast plac w Ostro-
wach Tuszowskich w części z pro-
jektu budowy boiska wielofunkcyj-
nego z RPO WP. Jesteśmy przeko-
nani, że z pierwszymi promienia-
mi wiosennego słońca nasze obiek-
ty będą tętnić życiem i radością na-
szych milusińskich i ich opiekunów. 
Życzymy dobrej zabawy!

cje polskich samorządowców, któ-
rzy podzielili się doświadczeniami 
z pracy w województwie samorzą-
dowym, powiatach i gminach. Miło 
nam zakomunikować czytelnikom, 
że po raz kolejny do prezentacji za-
gadnień samorządu gminnego za-
proszony został Wójt Gminy Cmo-
las Pan Eugeniusz Galek (poprzed-

nio – wiosną był we Lwowie). – To 
wyraz uznania władz wojewódzkich, 
że gmina Cmolas należy do ścisłej 
czołówki w aktywności gospodar-
czej i osiągnięciach w infrastruktu-
rze – mówił Eugeniusz Galek. Cie-
szę się bardzo z tego powodu a re-
prezentowanie Podkarpacia na ta-
kich forach traktuję jako zaszczyt. 

Takie zestawienie współczesnej sytu-
acji Ukrainy z naszą – po raz kolej-
ny uświadomiło mi jaką poprawną 
drogą poszliśmy - ile osiągnęli i jaki 
dystans dzieli naszych sąsiadów od 
tego, co osiągnęliśmy my. Mój refe-
rat i pokaz fotografii obiektów gmin-
nych spotkał się z żywą reakcją stro-
ny ukraińskiej i wieloma pytaniami. 
Myślę, że spotkania będą kontynu-
owane – najpierw w styczniu 2017r. 
w Rzeszowie przy okazji Forum Eu-
ropa – Ukraina. Być może samorzą-
dowcy ukraińscy zawitają do Cmo-
lasu. Załączamy zdjęcia ze szkolenia.

CMOLAS

CMOLAS

go miejsca na V Festiwalu Piosenki 
Misyjnej „Serce bez Granic” w Hu-
cie Komorowskiej. Kolejny sukces 
to również pierwsze miejsce w ka-
tegorii zespołów na prestiżowym 
XIV Konkursie Polskiej i Obcoję-
zycznej Piosenki Religijnej „Lauda-
te Deo” w Rzeszowie. Nie zabrakło 
również sukcesu na VI Wojewódz-
kim Przeglądzie Piosenki Turystycz-
nej w Kolbuszowej, gdzie duet wy-
śpiewał drugą nagrodę w kategorii 
zespołów a do zacnego grona laure-
atów dołączyła Julia Cyran z klasy 
II B, która zdobyła pierwsze miej-
sce w kategorii solistów.

  Zwieńczeniem tegorocznych 
zmagań konkursowych jest nagro-
da Grand Prix w kategorii zespo-
łów na XVI Powiatowym Festiwa-
lu Piosenki Obcojęzycznej w Wideł-
ce, na którym Agata, Oliwia i Julia 
wystąpiły jako tercet. Gratulujemy 
wspaniałych osiągnięć! Dziękuje-
my rodzicom i nauczycielom, któ-
rzy w porę dostrzegli talent i poma-
gają go rozwijać. 
  Do końca roku szkolnego jesz-
cze wiele czasu i na pewno wiele 
sukcesów przed naszymi artystka-
mi. Warto jednak przypomnieć, że 
sukcesy nie przychodzą bez wysiłku. 
Drodzy uczniowie - bez poświece-
nia swojego wolnego czasu na roz-
wijanie własnych pasji nie zreali-
zujecie swoich marzeń. Drodzy ro-
dzice motywujcie swoje dzieci do 
działania i wspomagajcie w reali-
zacji tych marzeń.

T. Wilk



14

Kwartalnik nr 4 / 2016

15

Kwartalnik nr 4 / 2016

Powiatowe zawody w indywidualno-drużynowych biegach przełajowych
CMOLAS - KOLBUSZOWA

  W dniu 25 października 2016 r. 25 uczniów szkoły podstawowej w Cmolasie wzięło udział w Powiatowych 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w indywidualno-drużynowych biegach przełajowych. Zawody odbyły się na 
Stadionie Sportowym w Kolbuszowej. Rywalizowano w dwóch kategoriach wiekowych dziewcząt oraz dwóch 
chłopców (uczniowie klas 3 i 4 w biegu na 600 m oraz klas 5 i 6 w biegu na 800 m). Klasyfikację prowadzono 
indywidualnie jak również drużynowo. Drużyna składała się z sześciu zawodników. Do klasyfikacji drużyno-
wej liczyły się wyniki pięciu najlepszych. Suma punktów decydowała o miejscu zespołu. Do zawodów woje-
wódzkich awansowało po dwie drużyny z każdej kategorii oraz zawodnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca 
indywidualnie o ile ich drużynie nie udało się awansować.
Nasi uczniowie spisali się bardzo dobrze. i tak
1. Jakub Posłuszny  - 600 m  - I miejsce,
2. Hubert Wilczyński  - 600 m - III miejsce,
3. Roksana Gul  - 800 m - III miejsce.
  Drużyna młodszych dziewcząt w składzie: Czachor Natalia (10 miejsce), Kiwak Alicja (12), Lampart Pa-
trycja (13), Magda Izabela (18), Krakowska Anna (22), Kozioł Marcelina (23) zajęła czwarte miejsce.
  Chłopcy, grupa młodsza: Posłuszny Jakub (1 miejsce), Wilczyński Hubert (3), Mokrzycki Maciej (7), Jat-
czyszyn Norbert (8), Majewski Karol (13), Wójcik Szczepan (17), Kraczkowski Miłosz zwyciężyła w swojej ka-
tegorii wiekowej.
  Dziewczęta starsze: Gul Roksana (3), Piechota Kamila (4), Zielińska Aleksandra (16), Urbańska Gabrie-
la (18), Zielińska Agnieszka (21), Czachor Natalia (23) zajęła miejsce drugie mając tyle samo punktów co zwy-
cięzcy, a o ostatecznej kolejności zadecydowało wyższe miejsce najlepszej zawodniczki z drużyny.
  Chłopcy starsi: Mokrzycki Kacper (6 miejsce), Wit Kamil (7), Lubera Michał (9), Starzec Wiktor (11), Mo-
krzycki Wojciech (17), Pałys Adrian (18) zwyciężyła w swojej grupie wiekowej.
Zawody rejonowe zostaną rozegrane na wiosnę. 

    Jacek Tyczka

Zabawa Andrzejkowa w SOK

IV Wojewódzki Konkurs Ekologiczny ABC Ekologii.

  30 listopada br. zgodnie ze sta-
ropolskim obyczajem, sięgającym 
połowy XVI wieku, w Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Cmola-
sie odbył się „Wieczór wróżb”. Tego 
dnia zgodnie z tradycją, św. Andrzej 
uchylił rąbka tajemnicy dziewczę-
tom i chłopcom co do ich przyszło-
ści. Impreza odbyła się w magicznym 
nastroju, gdzie oprócz dobrej zaba-
wy: tańców, konkursów z drobnymi 
upominkami, każdy uczestnik za 
pomocą wróżb mógł zapytać o imię 

  Dnia 2 grudnia 2016r. w  Szkole Podstawowej 
w Przedborzu odbył się Wojewódzki Konkurs Ekolo-
giczny „ABC Ekologii”. Szkołę Podstawową w Cmola-
sie reprezentowała Karolina Stec z klasy III B (Opiekun: 
Alina Cichoń). Karolinka godnie reprezentowała szkołę 
i w konkursie zajęła III miejsce. Serdecznie jej gratuluje-
my i życzymy nadal zapału do nauki i dalszych sukcesów.

   A.Cichoń

CMOLAS

CMOLAS - PRZEDBÓRZ

przyszłej ukochanej (ukochanego) 
lub uzyskać odpowiedź na to „kim 
zostanie w przyszłości”. Kto chciał 
przekonać się, czy będzie miał po-
wodzenie w miłości, ustawiał buty 
i kierował je w stronę drzwi śledząc, 
który pierwszy przekroczy próg. 
Największym uznaniem cieszyły się 
konkursy taneczne, bumpy oraz ma-
lowanie twarzy. Dzieci dzielnie wal-
czyły o nagrody, bawiąc się przy tym 
wyśmienicie. Na zakończenie uczest-
nicy zabawy andrzejkowej wykonali 

pieski, które są podstawową rzeźbą 
w sztuce modelowania i skręcania 
balonów. Wszystkim uczestnikom 
Zabawy Andrzejkowej dziękujemy 
za wspólnie spędzony czas i zapra-
szamy znów za rok.

Święto
Turystyki

CMOLAS - KOLBUSZOWA

  24 listopada w Miejskim Domu 
Kultury w Kolbuszowej uczniowie 
z Zespołu Szkół w Cmolasie pod 
opieką ks. Przemysława Dudka 
wzięli udział w VI Wojewódzkim 
Przeglądzie Piosenki Turystyczno-
Młodzieżowej. Na scenie wystąpi-
li uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół średnich oraz ma-
luchy z przedszkoli. 
  Jury wyróżniło uczniów ZS 
w Cmolasie wysokimi miejscami na 
podium. Oliwia Urban (SP w katego-
rii solista) zdobyła II miejsce, Nata-
lia Pszeniczyny (SP w kategorii soli-
sta) –wyróżnienie, Julia Cyran(gim-
nazjum w kategorii solista) i miej-
sce, Oliwia Nowicka, Agata Serafin, 
Kamil Zdyrski (gimnazjum w ka-
tegorii zespoły)zdobyli II miejsce.
  Zwycięzcom serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Powiatowe zawody w Sztafetowych Biegach Przełajowych
CMOLAS - KOLBUSZOWA

  W dniu 6 października 2016 r. 22 uczniów szkoły podstawowej 
w Cmolasie wzięło udział w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Zawody odbyły się na Stadionie 
Sportowym w Kolbuszowej. Rywalizowano w dwóch kategoriach: dziew-
cząt i chłopców w biegu sztafetowym 10 x 800 m.
  Sztafeta chłopców w składzie: Kamil Wit, Krystian Wilk, Michał Lu-
bera, Kamil Guźda, Wiktor Starzec, Adrian Pałys, Wojciech Mokrzycki, 
Kacper Mokrzycki, Norbert Jatczyszyn, Łukasz Lewandowski i Kamil Za-
skalski (rezerwowy) okazała się bezkonkurencyjna i z dużą przewagą za-
jęła i miejsce dające jej awans do zawodów rejonowych.
  Natomiast sztafeta dziewcząt w składzie: Roksana Gul, Kamila Pie-
chota, Gabriela Urbańska, Aleksandra Zielińska, Agnieszka Zielińska, Da-
ria Zielińska, Zuzanna Pastuła i Magdalena Magda, Natalia Magda, Nata-
lia Suszek i Paulina Galej (rezerwowa) zajęła V miejsce.

 Jacek Tyczka
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CMOLAS CMOLAS

CMOLASPORĘBY DYMARSKIE

Twórczość artystyczna cmolaskich gimnazjalistów!

Poetyckie sukcesy Anity

Ale się działo...

Bogaty program zabaw w Akademii Przedszkolaka

  Od września w Zespole Szkół 
w Cmolasie możemy oglądać nową 
ekspozycję twórczości artystycznej 
gimnazjalistów. Są to głównie obrazy 
malowane techniką olejną, collage, 
jak również inne prace wykonane na 
warsztatach malarskich i zajęciach 
kółka plastycznego – zajęć rozwija-
jących zainteresowania i zdolności 
artystyczne uczniów, prowadzonych 

  We wrześniu po raz pierw-
szy w Niepublicznym Przedszkolu 
Akademii Przedszkolaka w Cmo-
lasie zaczęła funkcjonować druga 
grupa przedszkolna dla dzieci 3-4 
letnich. Po krótkim okresie ada-
ptacyjnym, w dniu 28 październi-
ka 2016 r. odbyło się uroczyste Pa-
sowanie na Przedszkolaka. Starsza-
ki z grupy Misiów z radością przy-
jęły do grona przedszkolaków swo-
ich młodszych kolegów z grupy Bie-
droneczek.

  W listopadzie i grudniu przed-
szkolaki z Akademii Przedszkola-
ka w Cmolasie nie miały czasu na 
nudę. Odwiedził nas Teatrzyk Zie-
lony Melonik, obchodziliśmy Dzień 
Pluszowego Misia, a 29 listopada 
2016r. odbyły się w naszym przed-
szkolu Andrzejki.
  W zaczarowanej sali, w klima-
cie tajemniczości dzieci zapoznały 

  Przypomnijmy. w czerwcu od-
była się promocja drugiego tomi-
ku poetyckiego młodej poetki Ani-
ty Róg z Porąb Dymarskich. Od 
września jest ona uczennicą Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika w Mielcu. Mimo iż przy-
było jej nauki i obowiązków, Ani-
tę nadal pasjonuje poezja. Tworzy 
kolejne wiersze oraz bierze udział 
w różnych konkursach literackich, 
osiągając sukcesy. 
  W XV Ogólnopolskim Konkur-
sie Literackim „Gniewińskie Pióro 
2016”, którego organizatorem było 
Centrum Kultury, Sportu, Turysty-
ki i Biblioteka w Gniewinie, Ani-
ta - w kategorii „poezja” – zdobyła 
pierwsze wyróżnienie. Dodać nale-
ży, iż w tegorocznej edycji konkur-
su wzięło udział 322 uczestników 
z Polski i z zagranicy.
  Kolejny wielki sukces młodej 

w systemie pozalekcyjnym. Możli-
wość realizowania się w działaniach 
plastycznych dostarcza im nowych 
wiadomości potrzebnych do dalsze-
go eksperymentowania i poszukiwa-
nia. Niejednokrotnie nasi młodzi ar-
tyści udowodnili, że nie obcy jest im 
świat sztuki. Ciągle zaskakują swo-
ją pomysłowością, kreatywnością, 
otwartością oraz poczuciem piękna 

i estetyki. Cieszy nas również to, że 
po ukończeniu gimnazjum niektó-
rzy kontynuują naukę w szkołach 
plastycznych. Ludwik van Beetho-
ven powiedział kiedyś, że „SZTUKA 
ŁĄCZY i SPAJA w JEDNOŚĆ CAŁY 
ŚWIAT, bowiem na całym świecie 
ludzie dla ludzi tworzą dzieła sztuki 
o nieprzemijającej wartości”.

Nauczyciel plastyki Renata Krakowska

poetki to i miejsce w VIII edycji 
Ogólnopolskiego Otwartego Kon-
kursu Literackiego 2016 „O różę 
Karoliny” w kategorii „poezja”. Or-
ganizatorem konkursu był Namy-
słowski Ośrodek Kultury oraz Bi-
blioteka Publiczna w Namysłowie. 
  Zarówno w  pierwszym jak 
i w drugim konkursie nagrodzone 
i wyróżnione wiersze ukazały się 
w pokonkursowych almanachach. 
Ponadto Anita otrzymała dyplomy 
i nagrody rzeczowe.
  W październiku ukazała się 
długo oczekiwana „Krynica” - kwar-
talnik mniejszości narodowej wyda-
wany w Kijowie na Ukrainie. w nim 
właśnie znalazł się cykl 22 wier-
szy Anity oraz recenzja Ryszarda 
Mścisza. 
  Ta niezwykle wrażliwa i nie-
przeciętna dziewczyna każdą wol-
ną chwilę poświęca własnej twór-

czości, a zdobyte sukcesy stały się 
bodźcem do dalszej pracy i rozwi-
jania swojej największej pasji, któ-
rą jest poezja.

W.S.

  Każda z grup zaprezentowała 
przygotowany przez siebie program 
artystyczny oraz odśpiewała ,,hymn” 
swojej grupy. Następnie wszystkie 
dzieci złożyły przysięgę ,,dzielne-
go przedszkolaka”, gdzie przyrze-
kały być mili i uprzejmi dla wszyst-
kich, nigdy nikogo nie bić i słuchać 
swoich pań. Po złożonej przysiędze, 
pan Lesław Budzisz Zastępca Wój-
ta Gminy Cmolas, pasował dzieci 
na przedszkolaków i starszaków za 
pomocą naszej czarodziejskiej kred-

ki. Na zakończenie wszystkie dzieci 
jednym chórem zaśpiewały piosen-
kę “Bo nasze przedszkole to jedna 
rodzinka”. Na pamiątkę tego waż-
nego wydarzenia dzieci otrzymały 
dyplom i pluszową maskotkę z logo 
naszego przedszkola.
  Wszystkim dzieciom serdecznie 
gratulujemy i życzymy wielu rado-
ści i sukcesów w naszej przedszkol-
nej gromadzie!
Dyrekcja, Nauczycielki i  Pracownicy 
przedszkola

się z tradycją Andrzejek. Zabawy 
prowadziły panie przebrane za wróż-
ki i czarodziejki, które przygotowały 
dla dzieci wiele ciekawych konkur-
sów i zabaw ruchowych. Na zakoń-
czenie zabawy odbyło się tradycyj-
ne lanie wosku, a dzieci otrzymały 
,,cukierkową wróżbę” .
  Już dwa dni później 1 grudnia 
do naszego przedszkola przybył Św. 
Mikołaj. Dzieci z niecierpliwością 
wypatrywały i czekały na przyby-
cie gościa. Przywitały go piosenką 
i wierszykami, a w podziękowaniu 
za prezenty wręczyły Św. Mikołajo-
wi własnoręcznie zrobiony prezent. 
Przedszkolaki zaprosiły Mikołaja na 
następny rok do naszego przedszkola 
i obiecały być bardzo grzeczne cały 
rok. Św. Mikołajowi serdecznie dzię-
kujemy za przybycie do Akademii 
Przedszkolaka!

Akademia Przedszkolaka
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Mikołajkowa niespodzianka dla maluchów

Najlepszy Czytelnik roku 2016 .

Najlepszy Czytelnik roku 2016 .

Świąteczny Kiermasz Książki

Święto jesieni

Finał programu „ŚNIADANIE DAJE MOC”

  6 grudnia 2016r. na dzieci z Akademii Przedszko-
laka w Cmolasie czekała wielka niespodzianka, odwie-
dziły nas dzieci ze Szkoły Podstawowej w Hadykówce, 
które wystąpiły w przedstawieniu pt.,,Smerfy”. Przed-
szkolakom bardzo podobał się występ, oglądały go z za-
partym tchem. Była to wspaniała mikołajkowa niespo-
dzianka dla naszych maluchów, za co serdecznie dzię-
kujemy Pani Dyrektor Agnieszce Magdzie, nauczycie-
lom oraz uczniom z Hadykówki.

 Akademia Przedszkolaka

CMOLAS

TRZĘSÓWKA

CMOLAS

CMOLAS

HADYKÓWKA

HADYKÓWKA

  23 października po raz pierw-
szy w Szkole Podstawowej w Hady-
kówce obchodziliśmy Święto Jesieni, 
podczas którego „królował” ziem-
niak. Imprezę rozpoczęła Pani Dy-
rektor, która powitała przybyłych go-
ści m.in Wójta Gminy Cmolas, Pa-
nią Prezes Stowarzyszenia Rozwo-
ju Gminy Cmolas, Sołtysa wsi Ha-
dykówka, Radnego wsi Hadyków-
ka, Rodziców i mieszkańców miej-
scowości. Przedszkolaki zadebiu-
towały w występie artystycznym. 
w wierszach i piosenkach zachę-
cały do konsumpcji kartofli. Cie-
kawy pokaz przygotowali strażacy 
z OSP w Hadykówce. Dzieci chętnie 
korzystały z możliwości oglądania 
wozu strażackiego od wewnątrz z ca-
łym wyposażeniem. Wielką atrak-
cją było pojawienie się właścicie-
li okazałych pojazdów jednoślado-
wych z klubu motocyklowego. Ro-
dzice z każdej klasy prezentowa-
li na korytarzu swoje potrawy. Za-
skoczyli nas ciekawymi przepisa-
mi i talentami kulinarnymi. Ziem-
niaki ukryte były w sałatkach, ciast-

  Filia Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Trzęsówce oraz mobli-
ny punkt biblioteczny przy Zespo-
le Szkół w Trzęsówce zorganizowa-
ły konkurs czytelniczy „Najlepszy 
Czytelnik roku 2016”, który trwał od 
stycznia 2016r. do listopada 2016r.
  Konkurs miał na celu rozbu-
dzić w dzieciach nawyk czytania 
i zamiłowania do książek oraz po-
trzebę przyjścia do biblioteki. z po-
śród czytelników wybrano najlepiej 
czytających, którzy regularnie wy-
pożyczają w punkcie bibliotecznym 

  Gminna Biblioteka Publicz-
na w Cmolasie Odział dla dzieci 
zorganizowała konkurs czytelniczy 
„Najlepsza dziesiątka 2016”, który 
trwał od stycznia 2016r. do listo-
pada 2016r.
  Miał on na celu rozbudzić na-
wyku czytania i  zamiłowania do 
książek oraz potrzebę przyjścia do 
biblioteki. z pośród czytelników wy-
brano dziesiątkę najlepiej czytają-
cych. 

  Gminna Biblioteka Publiczna w Cmolasie w dniach od 15 listopada do 16 grudnia 2016 r. zorganizowa-
ła świąteczny kiermasz książki. w ofercie znalazły się: Bajki, baśnie, kolorowanki, wycinanki świąteczne, ksią-
żeczki grające, z puzzlami, kartonowe, klasyka literatury, poradniki, książki kucharskie. Kiermasz cieszył się 
dużym zainteresowaniem. Zapraszamy na kolejny.

  W dniu 8 listopada przedszko-
laki wraz z rodzicami przygotowy-
wały pyszne i  zdrowe śniadanie. 
Od 30 września 2016 roku w Szko-
le Podstawowej w Hadykówce re-
alizowaliśmy program „Śniadanie 
Daje Moc” w ramach strategii Part-
nerstwa dla Zdrowia, które do do-
tychczasowych działań nakierowa-

kach, plackach, pierogach, szaszły-
kach, zupie. Najbardziej wyczeki-
wanym momentem była oczywiście 
degustacja. Najmłodsi mieli także 
okazję zrobić sobie zdjęcie z kucha-
rzem. Ponadto uczniowie mogli sko-
rzystać z wielu animacji specjalnie 
dla nich przygotowanych: warszta-
tach plastycznych, malowania twa-
rzy, i zabaw przy muzyce z klaunem. 
Rodzice współzawodniczyli w wie-
lu konkurencjach sportowych,pod-
czas których zdobywali złote, srebr-

ne i brązowe trofea w postaci ziem-
niaków. Podczas tego dnia nie mo-
gło zabraknąć kartofli pieczonych 
na grillu. Starania dzieci włożone 
w aranżację i świetną zabawę zo-
stały nagrodzone przez panią Dy-
rektor cukierkami.
  Dziękujemy wszystkim ro-
dzicom za pomoc w przygotowa-
niach – to również dzięki Wam ten 
dzień był wyjątkowy!

MKP

nych na walkę z niedożywieniem 
dzieci w Polsce dodaje szeroko za-
krojoną edukację najmłodszych 
oraz angażuje rodziców i nauczy-
cieli w kwestie prawidłowego ży-
wienia dzieci. Patronami honoro-
wymi programu są: Minister Edu-
kacji Narodowej, Rzecznik Praw 
Dziecka i Ośrodek Rozwoju Eduka-

cji. Przez 5 tygodni wykonywaliśmy 
różne misje: klasowe, domowe i spe-
cjalne. Śledziliśmy losy głównych bo-
haterów: Toli, Maksa i Wszystkoja-
da, wraz z którym uczniowie przy-
swajali zasady zdrowego żywienia, 
które podczas finału zostały zebra-
ne i zilustrowane w formie komik-
su. Na naszym stole śniadaniowym 
znalazły się pyszne kanapki z serem, 
szynką, twarożkiem. Przygotowali-
śmy także: przekąski na sucharach, 
myszki z jajek, soki jabłkowo-mar-
chwiowe, owocowe szaszłyki, mar-
chwiaki, owsiane gofry. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim rodzicom 
z oddziału przedszkolnego za zaan-
gażowanie w pracę podczas przygo-
towywania posiłków i wzorową re-
alizację misji domowych.

MKP

i filii biblioteki.
  Nagrodzeni w konkursie to: 
Rachwał Wiktoria, Mokrzycka Mi-
lena, Mokrzycka Natasza, Depa Ju-
lia, Altamer Eliza, Kusak Amelia, 
Chmielowiec Martyna, Krupa Kon-
rad, Krupa Michał, Augustyn Do-
minik, Chociaj Alicja, Depa Amelia, 
Kuna Aleksandra. Laureaci otrzyma-
li dyplomy i nagrody książkowe na 
uroczystym apelu w Zespole Szkół 
w Trzęsówce. Gratulujemy wszyst-
kim zwycięzcom konkursu.
  Zachęcamy wszystkich Rodzi-

  Zwycięzcami konkursu zosta-
li: Michał Staszałek, Wojciech Sasor, 
Jakub Serafin, Bartosz Blat, Woj-
ciech Łagoda, Aleksandra Zagroba, 
Karolina Stec, Maksymilian Zagro-
ba, Maciej Serafin, Natalia Małek, 
Są to czytelnicy, którzy regularnie 
odwiedzają naszą bibliotekę i sys-
tematycznie wypożyczają książki. 
Laureaci otrzymali dyplomy i na-
grody książkowe.

ców do zapisywania swoich pociech 
do biblioteki, nadmieniamy, że już 
trzylatki mogą zostać czytelnika-
mi. Prowadzony przy szkole mo-
bilny punkt biblioteczny ma na celu 
przybliżenie dostępności do bibliote-
ki i jej księgozbioru. Chcemy poin-
formować, że bibliotekarz raz w ty-
godniu przyjeżdża z książkami do 
szkoły celem wypożyczenia ich dla 
najmłodszych dzieci.Ta forma pra-
cy biblioteki cieszy się dużą popu-
larnością, dzieci chętnie wypoży-
czają książki.

                  M.J

  Gratulujemy wszystkim zwy-
cięzcom konkursu. 
  Nasza Biblioteka posiada bo-
gaty zasób książek skierowanych do 
najmłodszych, corocznie wzbogaca-
ny nową ofertą wydawniczą. Zachę-
camy wszystkich Rodziców do zapi-
sywania swoich pociech do biblio-
teki, informujemy, że już trzylatki 
mogą zostać czytelnikami. 

GBP E.M.
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OSTROWY TUSZOWSKIE

OSTROWY TUSZOWSKIEOSTROWY TUSZOWSKIE

Warsztaty „Ozdoby na choinkę”

Święto Misia w Centrum Edukacji Ekologicznej
w Ostrowach Tuszowskich

Konkurs Śmieciosztuka „Kreatywny recykling”

  W dniu 22.11.2016 r. w Cen-
trum Edukacji  Ekologicznej 
w Ostrowach Tuszowskich odbyło 
się uroczyste podsumowanie kolej-
nej już edycji Konkursu Śmieciosz-
tuka „Kreatywny recykling”. Najważ-
niejszymi celami konkursu było po-
znanie przez dzieci rodzajów surow-
ców wtórnych, skierowanie ich uwa-
gi na korzyści wynikające z segrega-
cji odpadów, popularyzacja segre-
gacji odpadów. Konkurs skierowany 
był do uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjum z terenu gminy Cmo-
las. Zadaniem uczestników było wy-
konanie figury przestrzennej z ma-
teriałów podlegających recyklingo-
wi. Jak poprzednio dzieci wykazały 
się dużą pomysłowością, kreatyw-
nością i wielością użytych materia-
łów wykonując swoje prace. Komi-
sja konkursowa w składzie:Lidia-

  23 listopada w Centrum Edu-
kacji Ekologicznej w Ostrowach Tu-
szowskich odbyła się impreza z oka-
zji Światowego Dnia Pluszowego Mi-
sia. Organizatorem spotkania była 
Filia Biblioteki Publicznej w Ostro-
wach Tuszowskich i Centrum Edu-
kacji Ekologicznej. Do wspólnej za-

  6 grudnia 2016r. Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w  Cmolasie od-
wiedziły dzieci z klasy IIa z Zespo-
łu Szkół w Cmolasie. Uczniowie tej 
klasy wraz z wychowawczynią panią 
Mariolą Wiśniewską raz w miesiącu 
regularnie już drugi rok odwiedza-
ją bibliotekę i systematycznie poży-
czają książki. „Spotkanie z książką”, 
bo tak nazwane są te wizyty, mają 
na celu zachęcić dzieci do czytania 
i wyrobienia zamiłowania i nawyku 
systematycznego korzystania z księ-
gozbioru bibliotecznego. Drugokla-
siści chętnie korzystają z takiej for-
my wypożyczeń. 
  Serdecznie dziękujemy pani 
Marioli Wiśniewskiej i rodzicom 
za to, że mali czytelnicy mają moż-
liwość skorzystania z biblioteki. Słu-
ży to dobru naszych pociech.

  Od 7 do 22 grudnia w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowach Tuszowskich trwają warsztaty pla-
styczne zatytułowane „Ozdoby na choinkę”. Skierowane są one do uczniów tutejszej szkoły. Uczestniczące 
w nich dzieci poznają tradycyjne ozdoby choinkowe wykonane z bibuły i z naturalnych słomek. Następnie sa-
modzielnie spróbują wykonać łańcuchy, bombki, jeżyki oraz aniołki. Wykonane prace zostaną zaprezentowa-
ne na wspólnie ubranej choince. 

Kolano- nauczyciel PSP w Krzątce, 
Elżbieta Rzeszutek- kierownik Filii 
Biblioteki Publicznej w Ostrowach 
Tuszowskich i Krzysztof Urban- kie-
rownik ZUK w Cmolasie wyłoniła 
następujących laureatów:
w kategorii klasy I- III 
I miejsce- Dawid Guźda- NSP 
w Jagodniku, Ewelina Myszka- ZS 
w Cmolasie
II miejsce- Klaudia Magda- ZS 
w Trzęsówce, Karol Lewandowski- 
NSP w Jagodniku
III miejsce- Anna Myszka- ZS 
w  Cmolasie, Filip Jachyra- SP 
w Ostrowach Tuszowskich
Wyróżnienie: Kacper Magda- SP 
w Porębach Dymarskich, Konrad 
Zieliński- SP w Ostrowach Tuszow-
skich, Magdalena Wójcik- SP w Ha-
dykówce, Julia Urban- ZS w Trzę-
sówce, Wiktoria Kaczmarska- SP 

w Ostrowach Baranowskich
w kategorii klasy IV- VI
I miejsce- Karolina Mokrzycka- ZS 
w Cmolasie, Barbara Wójcik- SP 
w Hadykówce
II miejsce- Karolina Litwin- ZS 
w  Cmolasi, Mateusz Róg- ZS 
w Cmolasie
III miejsce- Anna Maziarz- SP 
w Ostrowach Tuszowskich
Wyróżnienia przyznane przez Sto-
warzyszenie „Ostrowy”: Anna Fryc- 
ZS w Trzęsówce
Andżelika Fieluba- SP w Porębach 
Dymarskich, Karol Jachyra- SP 
w Hadykówce, Julia Trojnacka- SP 
w Ostrowach Tuszowskich, Anto-
nina Wrzask- ZS w Cmolasie, Ka-
mil Kościelny- SP w Ostrowach Tu-
szowskich, Wiktor Posłuszny- ZS 
w Cmolasie, Julia Mokrzycka- ZS 
w Trzęsówce. 

                 CEE

bawy zaproszono dzieci z oddziału 
przedszkolnego ze Szkoły Podsta-
wowej w Ostrowach Baranowskich 
i klas 0 i I z Ostrów Tuszowskich. 
Wszystkie maluchy zabrały ze sobą 
oczywiście swoje najukochańsze mi-
siaczki. Organizatorzy przygotowali 
dla dzieci wiele atrakcji- zabawy przy 

muzyce, zabawy z chustą animacyj-
ną, słuchanie bajki pt. „Urodziny 
Misi”, oglądanie bajki pt. „Kubuś 
Puchatek i hefalumpy” oraz słod-
ki poczęstunek. Wszystkie przed-
szkolaki zadowolone i uśmiechnię-
te opuszczały ostrowskie centrum.

Spotkanie z ciekawą książkąCMOLAS

  Podobne spotkania z książ-
ką odbywają się również w Szkole 
Podstawowej w Hadykówce. 
  W każdą środę bibliotekarz 
jeździ z książkami do punktu mo-
bilnego w tamtejszej szkole, aby 
dzieci miały możliwość ich wypo-
życzenia. Przy tej okazji odbywa-
ją się spotkania w oddziale przed-
szkolnym pt.”Książka moim przy-

jacielem” polegające na głośnym 
czytaniu przez bibliotekarza wy-
branej książki. Przedszkolaki bar-
dzo chętnie i z uwagą słuchają oraz 
odpowiadają na zadawane im pyta-
nia związane z przeczytanym tek-
stem. Jest to ciekawa i zachęcająca 
dzieci forma korzystania z książek 
i biblioteki.

GBP E.M
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HADYKÓWKA Na Świętego Andrzeja…

  Popularne andrzejki są w Pol-
sce obchodzone z nocy z 29 na 30 
listopada, w wigilię świętego An-
drzeja, który był apostołem, nato-
miast dziś jest patronem wszyst-
kich panien marzących o zamąż-
pójściu. z kolei chłopcy wróżyli so-
bie w dzień św. Katarzyny, czyli 24 
listopada (tzw. katarzynki). Współ-
cześnie obydwa obrzędy obchodzo-
ne są równocześnie jako andrzejki. 
Najmłodsi uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Hadykówce z oddzia-
łu przedszkolnego oraz klas 0 – II 
uczestniczyli w czwartek 24 listo-

pada w zabawie andrzejkowej. Wy-
chowawcy oraz Rodzice uczniów 
zorganizowali dla dzieci wspania-
łą zabawę, która rozpoczęła się od 
tradycyjnych wróżb, jak lanie wo-
sku przez ucho od klucza, który jest 
symbolem otwierania wrót przy-
szłości, następnie dzieci ustawiały 
swoje buty i przestawiały je w stro-
nę drzwi, aby dowiedzieć się, któ-
re z nich jako pierwsze zmieni stan 
cywilny, kiedy dorośnie. Nie mogło 
oczywiście zabraknąć czerwonych 
serc z imionami dziewcząt i chłop-
ców przekuwanych szpilką oraz od-
czytywania przyszłości z obierek ja-
błek rzucanych za siebie. Pojawiła się 
też szklana kula, z której dzieci loso-
wały swoją wróżbę, magiczne liczby 
oraz czarne koty, które ulokowały się 
w różnych miejscach sali i przynio-
sły ze sobą zapowiedzi tego, co czeka 
uczestników zabawy w najbliższym 
czasie i w życiu. Po emocjonujących 
wróżbach i spotkaniu z Katarzynką, 
udaliśmy się na słodki poczęstunek 
przygotowany przez Rodziców. Dzie-
ci ze smakiem kosztowały łakocie. 
Aby tradycji stało się zadość, nie 

mogło zabraknąć muzycznego ak-
centu. Uczniowie wzięli udział w za-
bawie tanecznej do najpopularniej-
szych i najbardziej lubianych hitów. 
Zorganizowano też konkurs na naj-
lepszego tancerza lub tancerkę, któ-
ry wygrały równorzędnie uczenni-
ce klasy II, które wytrwale, pomy-
słowo i z zaangażowaniem tańczyły 
do każdego rodzaju muzyki. Zaba-
wa andrzejkowa zakończyła się tań-
cem w kole, a na finał dzieci otrzy-
mały kolorowe baloniki.
  Również uczniowie z klas III – 
VI w godzinach wieczornych kulty-
wowali tradycję i obrzędy andrzejko-
we podczas zabawy tanecznej. Cieka-
wość tego, co czeka ich w przyszło-
ści została nagrodzona. Odczyty-
wanie znaczenia tajemniczych figur 
z lanego wosku, poznawanie imie-
nia przyszłej sympatii, dowiadywa-
nie się, co oznacza ulubiony kolor 
oraz wiele innych wróżb przygoto-
wanych przez wychowawców i opie-
kunów SU, zapewniły moc atrakcji 
i wrażeń. Życzymy, aby wszystkim 
spełniły się dobre wróżby!

MD



24

Kwartalnik nr 4 / 2016

25

Kwartalnik nr 4 / 2016

Mój przyjaciel - MIŚ

Wizyta Św. Mikołaja

Z życia Szkoły Podstawowej w Porębach Dymarskich

Więcej wiemy – zdrowo jemy!

  25 listopada świętowaliśmy 
w naszej szkole Światowy Dzień Plu-
szowego Misia. Uczniowie przynie-
śli do szkoły swoje ulubione ma-
skotki. Różnokolorowe, mięciut-
kie, puchate, małe i całkiem duże 
misie towarzyszyły dzieciom pod-
czas lekcji i wspólnej zabawy. w tym 
dniu przedstawiono kilka ciekawo-
stek dotyczących historii pluszowe-
go misia oraz zaprezentowano po-
pularne bajki i piosenki o głównym 
bohaterze uroczystości. Przedszko-
laki stosując mieszane techniki pla-
styczne wykonały piękne obrazki 
misiów. Ten dzień był dla wszyst-
kich wyjątkowy, bo trudno wyobra-
zić sobie świat bez tej przytulanki.

MKP

  1 grudnia w progach SP w Ha-
dykówce pojawił się święty Mikołaj, 
który nigdy nie zapomina o uczniach 
naszej placówki. Dzieci z niecierpli-
wością czekały na przybycie długo 
wyczekiwanego gościa. Radośnie po-
witały go piosenką i wręczyły drob-
ne upominki. Każde dziecko otrzy-
mało wspaniały worek z  łakocia-
mi. Uczniowie z ogromną ciekawo-
ścią odpakowywali swoje upomin-
ki, a po tej szczęśliwej chwili, mo-
gli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 
z Mikołajem

MKP

  Od października do 12 grudnia 
2016 r. uczniowie z klasy II i III SP 
w Hadykówce brali udział w jesien-
nym etapie projektu „Zdrowo jem, 
więcej wiem!” prowadzonym przez 
Fundację Banku Ochrony Środowi-
ska. Projekt objęła honorowym pa-
tronatem Małżonka Prezydenta RP 
p. Agata Kornhauser- Duda. Zało-
żeniem projektu jest zmiana nawy-
ków żywieniowych, edukacja, mo-
tywowanie do zmiany stylu życia. 
W etapie jesiennym uczniowie wraz 

HADYKÓWKA

HADYKÓWKA

PORĘBY DYMARSKIE

HADYKÓWKA

z opiekunem realizowali dwa tema-
ty: 1) Owoce i warzywa na co dzień 
i od święta, 2) Dbam o to, co jem 
i jak spędzam czas wolny. w obrę-
bie każdego z nich wykonywaliśmy 
określone zadania, których głów-
nym celem było pogłębienie wie-
dzy uczniów, szkolnej społeczno-
ści oraz rodziców na temat zasad 
zdrowego odżywiania, znaczenia 

Bierzemy udział w konkursach….
  Uczniowie naszej szkoły bar-
dzo chętnie biorą udział w licznych 
konkursach i przeglądach m.in. re-
cytatorskim Literatura i Dzieci – Na-
sze pasje (III miejsce w etapie gmin-
nym zajęła Amelia Ozga), konkur-
sie śmieciosztuki (wyróżnienia dla 
Andżeliki Fieluba i Kacpra Mag-
dy), Festiwalu Teatrów czy Festi-
walu Mowy Lasowiackiej. 
  Możemy również pochwalić się 
sukcesami na szczeblu wojewódz-
kim. Aż trzy nasze uczennice zo-
stały laureatkami konkursu „Nam 
Henryk Sienkiewicz patronuje”. Na-
grodę w kategorii plastycznej zdo-
była Natalia Dziuba, natomiast wy-
różnienia trafiły do Julii Halat (ka-
tegoria literacka) oraz Kingi Pyryt 
(kategoria literacka i plastyczna). 
Pomagamy, wspieramy…
  Nasi uczniowie biorą również 
udział w różnego rodzaju zbiórkach 
i akcjach charytatywnych. w paź-
dzierniku włączyliśmy się w ogól-
nopolska akcję „Kup Pan Szczotkę!”, 

aktywności fizycznej w naszym ży-
ciu oraz zgubnego działania na nasz 
organizm niezdrowych przekąsek, 
słodyczy, żywności typu fast-food. 
Realizacja każdego tematu wyma-
gała od naszego zespołu „Rumiane 
Buźki” wraz z opiekunem wykona-
nia czynności wg określonego pla-
nu. Dzieci uczestniczyły więc w lek-
cjach na w/w tematy, brały udział 

w konkursach, podejmowały dzia-
łania promujące wiedzę odnośnie 
zdrowego stylu życia. Rodzice dzię-
ki współuczestniczeniu w projekcie 
uzyskali konkretne informacje do-
tyczące planowania i komponowa-
nia wartościowych posiłków. 

MD

w ramach której zbieraliśmy pasty 
i  szczoteczki do zębów. Zebrane 
dary wysłane zostały do Fundacji 
Pomocy Humanitarnej „Redemp-
toris Missio” w Poznaniu, a stam-
tąd trafiły do ośrodków misyjnych 
w Afryce.
  Tradycyjnie, jak co roku zorga-
nizowaliśmy również mikołajkową 
zbiórkę dla podopiecznych Podkar-
packiego Hospicjum w Rzeszowie. 
Słodycze, środki kosmetyczne, za-
bawki oraz odzież to nasz skromny 
udział w przygotowaniu do tej dłu-
go wyczekiwanej chwili jaką jest wi-
zyta Świętego Mikołaja.
  Corocznym zwyczajem wyko-
nujemy też kartki i redagujemy ży-
czenia z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia do dzieci z Marzycielskiej 
Poczty. Jest to akcja, która polega 
na wysyłaniu tradycyjnych listów 
i kartek pocztowych do ciężko cho-
rych dzieci, których profile i adre-
sy znajdują się na stronie interne-
towej. Ten z pozoru drobny gest 
jest bezcennym wsparciem w wal-

ce z chorobą.
Zorganizowaliśmy….
  W tym roku po raz pierwszy 
w naszej szkole SU zorganizował ob-
chody Dnia Pluszowego Misia. Małe 
i duże pluszowe maskotki towarzy-
szyły dzieciakom w czasie przerw 
i na lekcjach. Na korytarzach zro-
biło się kolorowo i „misiowo”. 
  23 listopada uczniowie klas 
I-VI bawili się na dyskotece andrzej-
kowej, której organizatorem był SU. 
Podczas tego wspaniałego wieczo-
ru pełnego magii, konkursów i tań-
ców przy dźwiękach muzyki pod-
trzymaliśmy tradycję „przepowia-
dania przyszłości”. Po zakończeniu 
dyskoteki uczniowie klas IV-VI zo-
stali w szkole na nocny biwak.
  Zgodnie z tradycją, we wtorek 6 
grudnia zawitał do nas długo wycze-
kiwany gość – Św. Mikołaj. w szko-
le od rana panowała niesamowi-
ta atmosfera. Uczniowie w klasach 
z niecierpliwością czekali na pre-
zenty. Wszystkim dopisywał dobry 
humor i dało się już czuć świątecz-
ną atmosferę.
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„Miłosierdzie to podróż z serca do rąk…” Zdrowo i odlotowo! 

XV Festiwal Teatrów w Trzęsówce

XIII Gminny Festiwal Muzyków

PORĘBY DYMARSKIE CMOLAS

TRZĘSÓWKA

OSTROWY BARANOWSKIE

  Podczas jesiennego spotkania Szkolnych Kół Caritas (25.11) w Rze-
szowie ogłoszone zostały wyniki Diecezjalnego Konkursu Szkolnych Kół 
Caritas w Roku Miłosierdzia pod patronatem Biskupa Rzeszowskiego 
Jana Wątroby. Konkurs ten polegał na podejmowaniu różnorodnych form 
aktywności mających na celu promocję wolontariatu SKC, działania na 
rzecz ludzi chorych, samotnych czy pomoc bliźnim. Do konkursu chęt-
nie przystąpili wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas w Porębach Dy-
marskich (opiekunem SKC jest p. Monika Frączek, a asystentem kościel-
nym ks. Grzegorz Siciak), którzy wzięli udział w różnych akcjach, m.in. 
Góra grosza, odwiedziny osób chorych i samotnych w okresie Świąt Bo-
żego Narodzenia i Wielkanocy, misyjne kolędowanie czy współorganiza-
cja Dnia Chorego w parafii. Miło jest nam powiadomić, że zajęli w nim 
i miejsce (rejon Głogów Młp., Kolbuszowa, Sokołów Młp.). To wielki suk-
ces, który zachęca do dalszej pracy i niesienia pomocy bliźnim.

  Już po raz trzynasty Szkoła Podstawowa w Ostrowach 
Baranowskich była organizatorem Gminnego Festiwalu 
Muzyków. Do festiwalu zgłoszonych zostało 20 uczestni-
ków, wśród których 11 wystąpiło w kategorii soliści oraz 
9 w kategorii zespoły. Młodzi muzycy występowali w ka-
tegorii soliści i zespoły klas 0 – III, IV – VI oraz gimna-
zjum. Festiwal ten ma wymiar wychowawczy, daje dzie-
ciom i młodzieży, a także członkom lokalnej społeczno-
ści właściwe wzorce do sposobów kulturalnego i czynne-
go spędzania czasu wolnego, rozwoju własnych zaintere-
sowań i umiejętności. w oczekiwaniu na werdykt przed 
publicznością wystąpił zespół muzyczny z Kolbuszowej 
„Wczorajszy”. Jury w składzie: Pani Justyna Fedus, Pan Ja-
rosław Mazur oraz Pan Jakub Augustyn po wysłuchanie 
wszystkich prezentacji przyznało następujące miejsca:
w kategorii klas 0-III
I miejsce - Aleksandra Szuban SP w Cmolasie
 w kategorii zespoły szkół podstawowych
I miejsce - Zespół Gwiazdeczki ze SP w Hadykówce
II miejsce - Zespół Rondo ze SP w Hadykówce
w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej
I miejsce- Nikodem Kosiorowski ZS w Cmolasie SP
II miejsce- Hubert Urban ZS w Cmolasie SP
III miejsce- Aleksandra Czachor ZS w Cmolasie SP
Wyróżnienie - Eryk Pająk ZS w Cmolasie SP
w kategorii soliści klas gimnazjum:
I miejsce – Karolina Bystrowska,
II miejsce – Kamil Zdyrski ZS w Cmolasie PG
III miejsce – Patryk Pająk ZS w Cmolasie PG
Wyróżnienie – Zuzanna Krupa
Grand Prix XIII Gminnego Festiwalu Ostrowy Baranow-
skie 2016 – Daria Posłuszna ZS Trzęsówka
  Zwycięzcy oraz uczestnicy zostali obdarowani na-
grodami, pamiątkowymi dyplomami i pucharami. Gra-
tulujemy!

  07 października klasy piąte pod 
opieką pani Edyty Urban i pani Ma-
rii Bryk uczestniczyły w biwaku in-
tegracyjnym połączonym z Dniem 
Chłopaka. o godz. 18.00 zapozna-
liśmy się z programem, następnie 
udaliśmy się do sali gimnastycznej. 
Po godzinnej zabawie dziewczyny 
pod opieką pani Edyty poszły do 
świetlicy, aby przygotować uroczy-
stą, a zarazem ekologiczną kolację, 
a chłopcy pod opieka pani Marii po-
zostali na sali. Wszystkie nasze ko-
leżanki były podekscytowane, gdyż 
to miała być dla nas niespodzian-
ka. Oprócz różnorodnych kanapek 
,,kuchareczki” wykonały owocowe 
szaszłyki. Wyglądały bardzo efek-
townie, nie mówiąc już o smaku. 
Kiedy przyszliśmy do świetlicy, by-
liśmy zaskoczeni wystrojem stołów. 
Atmosfera była cudowna. Czuliśmy 
się fantastycznie! Podczas kolacji 
śpiewaliśmy różne piosenki przygo-
towane przez nasze wychowawczy-
nie, następnie udaliśmy się do swo-
ich klas, aby zrelaksować się przy 
grach planszowych, szachach i in-
nych zabawach. Po godzinnej uczcie 
dla umysłu czekała nas kolejna nie-

  Dnia 20 listopada 2016r., gdy 
zegar wskazywał godzinę 16:15, 
muzy boga Apollina na czele z Mel-
pomeną objęły we władanie salę wi-
dowiskowo – sportową w Zespo-
le Szkół w Trzęsówce, po czym dy-
rektor szkoły, Pan Krzysztof Wrona, 
uroczyście otworzył jubileuszowy 
XV Festiwal Teatrów. Przypomniał 
słowa Kazimierza Korda, że „Dobry 
teatr, to nie tylko kwestia środków, 
ale przede wszystkim zapału twór-
ców” oraz tych , którzy potrafią re-
alizować się na scenie. Następnie po-
witał serdecznie rodziców, nauczy-
cieli, uczniów przybyłych licznie 
na prezentacje teatralne oraz gości 
zaproszonych. Po przypomnieniu 
o głosowaniu publiczności na naj-
lepsze przedstawienie, gospodarz 
imprezy oddał głos Wójtowi Gmi-

spodzianka. Każdy chłopiec poda-
wał jedna cyfrę (od 1 do 25) i otrzy-
mywał upominek w postaci piłecz-
ki, wiatraka i gigantycznego guzika 
na sznurku. Kiedy loteria dobiegła 
końca, wszyscy bawili się swoimi 
drobiazgami. Około godziny 23.00 
wróciliśmy na salę, aby spalić zbędne 
kalorie. Graliśmy w ręczną , w pił-
kę nożną oraz w ping-ponga. Kie-
dy zbliżała się godzina 24.30 roz-
łożyliśmy materace, aby wyciszyć 
się i zapaść w głęboki sen. Niestety, 
wszyscy byli pełni wrażeń i trudno 
było usnąć. Niektórzy grali w kar-
ty, inni czytali książki, a pozostali 

rozmawiali półszeptem, gdyż pano-
wała już cisza nocna. Jednak z każ-
dą minutą robiło się coraz ciszej 
i około godziny 2.00 wszyscy usnę-
li. o godz. 6.30 była pobudka. Prze-
myliśmy zaspane oczy, poskładali-
śmy materace, posprzątaliśmy salę 
gimnastyczną i udaliśmy się do do-
mów.  Chwile spędzone w gronie 
rówieśników były niezwykłe. Mnó-
stwo atrakcji, miła atmosfera i życz-
liwość bijąca od kolegów, i koleża-
nek jeszcze bardziej zbliżyła nas do 
siebie. 
Uczniowie klas piątych Zespołu Szkół 
w Cmolasie

ny Cmolas Panu Eugeniuszowi Gal-
kowi. Wójt gminy, po krótkiej prze-
mowie życzył, by każdy występ akto-
ra był jego sukcesem, by było mało 
tremy i dużo radości.
  Jako pierwszy na scenie po-
jawił się zespół „Orlęta” ze szkoły 

podstawowej z Cmolasu. Ucznio-
wie w sztuce pt. „Bezpieczny inter-
net” uświadomili jak niebezpieczne 
jest nieumiejętne korzystanie z in-
ternetu. Kolejna grupa „Zielono 
mi” ze szkoły w Trzęsówce, w sztu-
ce „Dziecięcy pokój”, ukazała boha-

fot. L.Grabiec Korso kolbuszowskie
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terkę przeżywającą w pokoju swe 
dziecięce problemy. Następnie wy-
stąpiła grupa „Dziewiątka z Zakąt-
ka” ze szkoły podstawowej w Cmo-
lasie z przedstawieniem „Przygo-
da w Wigilię”. Zespół „Marionet-
ka” z Hadykówki zaprezentował in-
scenizację pt. „Smerfy”. Tytułowi 
bohaterowie zostali porwani przez 
Gargamela i złą czarownicę. Dzię-
ki sprytowi Papy Smerfa uwolniły 
się i wszystko dobrze się skończy-
ło. Kolejną grupą występującą na 
deskach teatru w Trzęsówce był ze-
spół „Gwiazdeczki” ze szkoły w Po-
rębach Dymarskich. Dzieci przedsta-
wiły znaną sztukę „Czerwony Kaptu-
rek”.Ostatnim zespołem teatralnym 
prezentującym swoje umiejętności 
były „Tępe Strzały” ze szkoły pod-
stawowej w Trzęsówce. Spektakl pt. 
„Czy taki diabeł straszny…”
  27 listopada 2016r. to druga 
niedziela prezentacji przedstawień 
w ramach XV Festiwalu Teatrów. 
Jako pierwsze na scenie zaprezento-
wały się dzieci z klasy zerowej z ZS 

  Wśród całej gamy zajęć dy-
daktyczno-wychowawczych, które 
są prowadzone w Niepublicznym 
Przedszkolu ,,Ochronka” Sióstr Słu-
żebniczek w Cmolasie jest również 
realizowany ogólnopolski projekt 
pt: ‚’Mały miś w świecie wielkiej 
literatury”, który ma na celu roz-
wijanie czytelnictwa i współpracę 
między przedszkolami. Jego auto-
rem jest Aneta Konefał-Dyrektor 
Przedszkola nr 1 w Kolbuszowej. 
240 misiaczków z całej Polski wy-
ruszyło w niezwykłą podróż lite-
racką. Każdy pluszak wraz z przed-
szkolakami, u których zagości, bę-
dzie się bawić, zwiedzać przedszko-
le oraz najbliższą okolicę, ale przede 
wszystkim słuchać bajek, czytanych 
przez nauczycieli. Miś wyposażony 
jest w dzienniczek, w którym dzie-
ci wpisują tytuł czytanej misiowi 
bajki, wklejają zdjęcie swojej gru-
py oraz dedykację na pamiątkę, Od-
bijają również swoje paluszki uma-
czane w farbce oraz wpisują samo-

w Trzęsówce. Młodych aktorów zo-
baczyliśmy w inscenizacji wiersza 
Juliana Tuwima pt.„Lokomotywa”. 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
z Jagodnika wystąpili w spektaklu 
zatytułowanym „Dobro zawsze po-
wraca”.Grupa teatralna Krasnolud-
ki z Ostrów Baranowskich zapre-
zentowała się w przedstawieniu pt. 
„Śnieżka”. czesnego nadały przed-
stawieniu żartobliwy charakter.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
z Ostrów Tuszowskich przedstawi-
li sztukę pt. „Sen Renaty”.
  Młodzi aktorzy klas i – III ze 

Szkoły Podstawowej w Trzęsówce 
zaprezentowali się w spektaklu „Ka-
pryśna Królewna”. Grupa teatralna 
Eksperyment wystąpiła w przed-
stawieniu pt. „Lekcja z przymru-
żeniem oka”.
  W ostatnią niedzielę prezenta-
cji festiwalowych na deskach teatru 
jako pierwsi wystąpili -
 Mali kolędnicy z Przedszkola Nie-
publicznego Św. Józefa z Cmolasu 
w bardzo radosny sposób odtworzyli 
historię pt. „Co wydarzyło się w Be-
tlejem”. Kolejna historia jaka zosta-
ła odmalowana słowem to perypetie 
pewnej królewny. Przedstawił ją ze-
spół Siedlaczki ze Szkoły Podstawo-
wej w Siedlance. Nadszedł czas na 
kolejne przedstawienia. Tym razem 
na deskach sceny stanęli starsi ak-
torzy. Grupa Horyzont z trzęsow-
skiego Gimnazjum zaprezentowa-
ła sztukę opartą na sztuce Moliera 
pt. „Skąpiec”. Nie tylko Trzęsówka 
sięgnęła po klasykę. Kółko Teatral-
ne Fiku- Miku ze Szkoły Podsta-
wowej w Siedlance zainscenizowa-
ło znaną wszystkim „Śnieżkę”. Pre-
zentacje zakończył występ Kabare-
tu Szpila z Gimnazjum z Cmolasu. 
w inscenizacji zatytułowanej ” Law, 
law, law” publiczność została wpro-
wadzona w zawiłości uczuć dam-
sko-męskich. 
  Wszystkie przedstawienia były 
gromko oklaskiwane i zapewne po-
zostaną w pamięci publiczności. Wy-
stępującym zespołom dziękujemy za 
przybycie na XV Festiwal Teatrów i  
zapraszamy na uroczystą Galę, któ-
ra odbędzie się 15 stycznia 2017r.

 źródło:zs.trzesowka.org

CMOLAS „Mały miś w świecie wielkiej literatury”

dzielnie lub przy pomocy nauczy-
ciela swoje imiona. 25 listopada, 
a więc w Dzień Pluszowego Misia 
w przedszkolu miała miejsce uro-
czysta inauguracja projektu. Pod-
czas wspólnego świętowania dzieci 
z założonymi misiowymi opaskami 
brały udział w różnych zabawach, 
tańcach, wysłuchały wiersza „Na-
prawiamy misia” Cz. Janczarskiego 
oraz dowiedziały się o konieczności 
szanowania zabawek i dbania o nie. 
Dzieci oglądnęły również prezenta-
cję multimedialną na temat misio-
wych bohaterów. Pluszaki towarzy-
szyły przedszkolakom w ciągu ca-
łego dnia, także podczas słuchania 
bajki „Miś Uszatek”, którą przeczy-
tała dzieciom siostra Barbara. Mi-
luś- miś podróżnik po wspólnych 
zabawach, śpiewach i serdecznym 

pożegnaniu wyruszył wraz ze swo-
im dzienniczkiem w pierwszą po-
dróż z Cmolasu do Przedszkolaków 
w Lublinie.
  I tak do tej pory przedszkola-
ków odwiedził Miś Jacuś który przy-
był z Niepublicznego Przedszkola 
„Słoneczny Zakątek” w Kolbuszo-
wej z grupy „Motylki”. Dzieci z ra-
dością przywitały pierwszego gościa 
oraz przeczytały mu bajeczkę „Miś 
Uszatek i przyjaciele” Cz. Janczar-
skiego. Kolejną honorową posta-
cią była piękna, malutka Różyczka, 
która pochodzi z Sikorzyna ze Szko-
ły Podstawowej im. Wandy Modli-
bowskiej z grupy 5,6-latków. w ra-
mach świątecznej akcji „Mały miś 
i polskie tradycje Bożego Narodze-
nia”. Przedszkolaki z wielkim zapa-
łem i zaangażowaniem przygotowy-
wały piernikowe ciasto, a później wy-
krawały ciasteczka foremkami. Dzie-
ci także oglądały książki kucharskie 
wyszukując przepisów na piernicz-
ki oraz wysłuchały „Misiowej rymo-
wanki”, która opisuje przygotowania 
misia do pieczenia pierników. Wszy-
scy nauczyciele zgodnie podkreśla-
ją , że udział w projekcie przyniesie 
wiele korzyści dla przedszkolaków, 
a przede wszystkim zachęci do czy-
tania oraz przyczyni się do kształto-
wania postawy otwartości na świat 
i poznawania nowych ludzi.

    Mama Emilki
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TRZĘSÓWKA

Cmolaski szlak sakralnej architektury drewnianej

  W cyklu tym, chcemy czytelni-
kom przybliżyć historię i dzień dzi-
siejszy naszych cmolaskich kościo-
łów drewnianych. Przeszłość tere-
nów dawnej Puszczy Sandomier-
skiej i osadnictwo nierozerwalnie 
złączone jest z chrześcijaństwem 
i skupianiem się ludzi we wspólno-
tach religijnych, a co za tym idzie 
dążeniem do budowy miejsc spra-
wowania kultu. 
  Miejsce szczególne przypadło 
w tym terenom położonym na ob-
szarze dzisiejszej gminy Cmolas. 
Opowieść zaczniemy od Trzęsówki 
i kościoła pw. Św.Anny. w pierwot-
nym zarysie powstał jako kaplica 
dworska a ufundowany został przez 
ówczesnych właścicieli Trzęsówki – 
Stanisława i Urszulę Kuczkowskich 
w 1758 roku. Parafia została erygo-
wana 27 lat później tj. w 1786 roku. 
Pomiędzy rokiem 1788 a 1905 ko-
ściół był rozbudowywany – m.in. do-
budowano nawę, następnie przedłu-

żono, dobudowano kaplicę i przed-
sionek oraz od wschodu wieżę. Rok 
1953 zamknął rozdział remontów 
trzęsowskiej świątyni. Źródła hi-
storyczne opisują kościół jako bu-
dowlę drewnianą, konstrukcji zrę-
bowej, wewnątrz podtynkowej, ze-
wnątrz oszalowany. Prezbiterium 
jest zamknięte trójboczne z prosto-
kątnymi zakrystiami. 
  Od północy przy szerszej nawie 
znajduje się kaplica Matki Boskiej 
Niepokalanie Poczętej i przedsio-
nek. Wewnątrz stropy płaskie z fase-
tami. w połowie długości południo-
wej ściany nawy jest szeroka lizena 
oddzielająca część starszą od now-
szej. Na belce tęczowej umieszczony 
jest krucyfiks rokokowy. Chór mu-
zyczny datowany jest na 1903-5 rok. 
Wejście do przedsionka północnego 
prowadzi przez odrzwia zamknięte 
łukiem oślego grzbietu z drugiej po-
łowy XVIII wieku, które pierwotnie 
były odrzwiami głównymi kościoła. 

Na zewnątrz pod dachem jest gzyms 
podokapowy. Okna w prezbiterium 
przebudowane w XX wieku są za-
mknięte półkoliście. Dachy świą-
tyni są dwuspadowe – kryte bla-
chą. Nad nawą znajduje się XVIII 
wieczna wieżyczka na sygnaturkę 
(sześcioboczna – ażurowa) również 
kryta blachą. Całość bryły dopeł-
nia wieża z XX wieku. Wyjątkowo 
piękne i cenne jest wnętrze kościoła 
oraz jego wyposażenie. Ołtarz głów-
ny – osiemnastowieczny – późno-
barokowy uzupełniony początkiem 
XX wieku, z bramkami, ujęty dwie-
ma parami kolumn i uchami z or-
namentów małżowinowo-chrząst-
kowych. Posiada rzeźby śś. Piotra 
i Pawła na bramkach oraz aniołów 
w zwieńczeniu. 
  W polu głównym znajduje się 
obraz przedstawiający święta Annę 
nauczającą Marię, na zasuwie Ser-
ce Jezusa a w zwieńczeniu świętego 
Jana Ewangelistę. Ołtarze boczne 

ujęte są parami kolumn na tle sko-
śnie ustawionych pilastrów, które 
wspierają przełamujące się belkowa-
nie z wolutami i główkami aniołów. 
w zwieńczeniu, w promienistych 
gloriach wiązane monogramy Marii 
i Chrystusa. w lewym znajduje się 
rzeźba Matki Boskiej Niepokalanie 
Poczętej, w zwieńczeniu obraz św. 
Franciszka Ksawerego z Dzieciąt-
kiem. Warto wspomnieć o taber-
nakulum XVIII w. z rokokowymi 
rzeźbami aniołów z XX w., ambonie 
z wielobocznym korpusem – zdo-
bionym płycinami z płaskorzeźba-
mi o motywie kwiatów z baldachi-
mem zwieńczonym ażurowymi wo-
lutami z rzeźbą Chrystusa Dobrego 
Pasterza oraz drewnianej chrzciel-
nicy w kształcie kielicha z pokry-
wą zwieńczoną wolutami i krzy-
żem. w trzęsowskiej świątyni znaj-
duje się nagrobek Andrzeja Kucz-
kowskiego – szambelana królew-

skiego zm. w 1816r. Wykonany jest 
z czarnego marmuru w stylu klasy-
cystycznym – przyścienny, zwień-
czony urną z płomieniami i her-
bami. Swoje epitafium ma w ko-
ściele znamienita postać z historii 
Trzęsówki – Jan Gawin Niesiołow-
ski, który zmarł w 1920r., w bolsze-
wickiej niewoli. Wyjątkowo piękne 
i unikalne jest wyposażenie litur-
giczne kościoła m.in. klasycystycz-
na monstrancja z pierwszej poło-
wy XIXw. – promienista z plakiet-
kami przedstawiającymi Boga Ojca 
i dwa aniołki oraz główki aniołków 
w stopie; kielich z XVIIw. baroko-
wy z czarą w pełnym koszyczku, 
sześcioboczną stopą i gruszkowa-
tym nodusem z główkami anioł-
ków, świecznik na paschał ludowy 
z XIXw.; cztery lichtarze klasycy-
styczne; kociołek na wodę święco-
ną z XVIIIw. i ornat fioletowy wyko-
nany haftem płaskim z dużych goź-

dzików i peonii. Wyposażenie obec-
nie znajduje się w nowym kościele.
  Od 1759r. nad świątynią góru-
je dzwon z pracowni gdańskiego lu-
dwisarza E. Witterck`a towarzysząc 
mieszkańcom wsi i oznajmiając zwy-
czajne i nadzwyczajne zdarzenia. 
  I jak to często zdarzało się od 
lat 70 XX wieku w wielu miejsco-
wościach, gdzie przez wieki funk-
cjonowały drewniane kościoły za-
częły powstawać nowe – współcze-
sne kościoły. i tak stało się w Trzę-
sówce – od prawie 15 lat wierni mo-
dlą się w nowym, pięknym kościele 
powstałym blisko starego. 
  A stara świątynia – przytulo-
na do trzęsowskiego parku podwor-
skiego – przypomina współczesnym 
swoim opuszczonym wizerunkiem, 
że o piękno, tradycję, historię – trze-
ba dbać, pamiętać, wracać... Pomyśl-
my o tym…

                  L.B.
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  W dniu 17.11.2016 r. w Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Cmolasie rozstrzygnięty został etap gminny 
Podkarpackiego Konkursu Literatura i Dzieci „Nasze 
Pasje”. Temat miał uświadomić dzieciom, że pasja, nie 
tylko inspiruje, ale także pomaga żyć, sprawiając, że to 
co nas otacza staje się bogatsze, kolorowe i ciekawsze. 
Konkurs ma na celu: popularyzację literatury dziecięcej, 
inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy arty-
stycznej i wychowawczej, rozwijanie wyobraźni i spon-
taniczności, promocję dokonań artystycznych dzieci, 
a także konfrontację warsztatu instruktora-pedagoga. 
Skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawo-
wych. w ramach prezentacji konkursowej uczestnicy 
zaprezentowali jeden utwór wybranego autora w for-
mie recytacji lub piosenki.
  Do gminnego etapu konkursu zgłoszone zosta-
ły prezentacje z ZS w Cmolasie, ZS w Trzęsówce, SP 
w Ostrowach Baranowskich, SP w Porębach Dymar-
skich oraz NSP w Jagodniku. w sumie w ramach kon-
kursu wystąpiło 27 uczestników, w dwóch kategoriach 
wiekowych: kl. 0-III oraz kl. IV-VI.
  Jury biorąc pod uwagę: dobór repertuaru, walo-
ry wychowawcze, interpretację, kulturę słowa, kreacje 
aktorskie, technikę wokalną, oprawę muzyczną oraz 

CMOLAS- SOKOŁÓW MŁP.- RZESZÓW ogólny wyraz artystyczny, dokonało oceny i przyzna-
ło następujące nagrody:
Kategoria klas 0-III
recytacja:
I miejsce – Weronika Kaczmarska – SP w Ostrowach 
Baranowskich
II miejsce – Anna Myszka – ZS w Cmolasie
III – Natalia Róg – Niepubliczna SP w Jagodniku
piosenka:
I miejsce - Aleksandra Szuban – ZS w Cmolasie
II miejsce – Milena Daraż – ZS w Trzęsówce
III miejsce – Karol Lewandowski - Niepubliczna SP 
w Jagodniku
Kategoria klas IV-VI
recytacja:
I miejsce – Damian Szczepanek – ZS w Cmolasie
II miejsce – Inga Tworz – ZS w Cmolasie
III miejsce – Amelia Ozga – SP w Porębach Dymarskich
piosenka:
I miejsce – Oliwia Urban – ZS w Cmolasie
II miejsce – Natalia Pszeniczny – ZS w Cmolasie
  Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz drob-
ne upominki, a Zwycięzcy zakwalifikowali się do eta-
pu rejonowego konkursu, który odbył się 24 listopa-
da 2016 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Sokołowie Młp. w konkursie wzięło 
udział 11 Laureatów z gminy Cmolas, spośród których 
czterech z nich zakwalifikowało się do dalszego etapu.
Na Eliminacjach finałowych Podkarpackiego Konkur-
su Literatura i Dzieci, które odbyły się w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Rzeszowie 7 i 8 grudnia 2016 r. wystą-
pili: w kat. 0-III Weronika Kaczmarska ze SP w Ostro-
wach Baranowskich, która powiedziała „Wiersz” Ra-
fała Gomoli oraz Aleksandra Szuban z ZS w Cmola-
sie zaśpiewa piosenkę pt. „Karteczka”. w kategorii klas 

Podkarpacki Konkurs Literatura i Dzieci „Nasze Pasje”

IV-VI zaprezentowali się uczniowie ZS w Cmolasie Da-
mian Szczepanek, który wyrecytował Jana Kreczmara „Z 
notatnika aktora”. w tej samej kategorii Oliwia Urban za-
śpiewała piosenkę Urszuli Sipińskiej „Śpiewam i gram”. 
Wielkim sukcesem było samo zakwalifikowanie się do 
tego etapu konkursu, a Aleksandra Szuban wyśpiewała 
III nagrodę na całe Podkarpacie.
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Festiwal
Mowy
Lasowiackiej
  10 grudnia b.r. odbyły się eliminacje konkursowe Festiwalu Mowy Lasowiackiej. Tematem konkursu była 
twórczość zaprezentowana gwarą lasowiacką typową dla ludności zamieszkującej obszar Puszczy Sandomier-
skiej. Uczestnicy prezentowali się w czterech kategoriach: piosenka, monolog, recytacja oraz inscenizacja. Oce-
nie natomiast podlegały: dykcja, interpretacja tekstu, cechy typowe dla gwary lasowiackiej oraz ogólny wyraz 
artystyczny.
  Do konkursu zgłoszonych zostało 22 prezentacje. Uczestnikami eliminacji były dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych z naszej gminy. Zaprezentowały się również absolwentki Zespołu Szkół w Trzęsówce, Członki-
nie Koła Gospodyń Wiejskich ,,Lesianki” z Ostrów Baranowskich oraz zespół Ludowy Cmolasianie.
I tak już po raz ósmy na deskach sceny Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie przyznano nagrody Zwy-
cięzcom konkursu. 18 grudnia 2016 r. Laureaci konkursu zaprezentowali się przed zgromadzoną publiczno-
ścią, która nie szczędziła zasłużonych braw.
  Jury w składzie: Pan Romuald Gondek- polonista, autor m.in. ,,Słownika gwary lasowiackiej”, Pan Ja-
nusz Radwański – dialektolog, Pan Jarosław Mazur – muzyk, krzewiciel m.in. kultury ludowej po wysłuchaniu 
wszystkich prezentacji dokonało oceny i przyznało następujące nagrody:
Kategoria klas od I– III szkół podstawowych
prezentacje indywidualne:
I miejsce – Weronika Kaczmarska z SP w Ostrowach Baranowskich (op. P. D. Gacek)
II miejsce –Miłosz Kosiorowski z ZS w Cmolasie (op. P. W. Kosiorowski)
III miejsce – Andżelika Fieluba z SP w Porębach Dymarskich (op. P. H. Mokrzycka)
Wyróżnienie - Wiktoria Kaczmarska z SP w Ostrowach Baranowskich (op. P. D. Gacek)
Aleksandra Książek z SP w Porębach Dymarskich (op. P. H. Mokrzycka)
Kategoria klas I-III szkół podstawowych
 prezentacje zespołowe
I miejsce „Zespół Hadykowiaczki” z SP w Hadykówce (op. P. M. Kosiorowska-Puk)
Kategoria klas IV – VI Szkół Podstawowych
prezentacje indywidualne:
I miejsce – Nikodem Kosiorowski z ZS w Cmolasie (op. P. H.Guściora)
II miejsce – Natalia Dziuba z SP w Porębach Dymarskich (op. P. M. Frączek)
III miejsce – Jakub Mokrzycki SP w Hadykówce (op. P. A. Magda)
Wyróżnienie - Emilia Tęcza ze SP w Porębach Dymarskich (op. P.M. Frączek)
prezentacje zespołowe:
I miejsce – uczniowie klasy szóstej ZS w Cmolasie (op. P. E. Urban)
Kategoria młodzież szkół ponadgimnazjalnych :
prezentacje zespołowe:
I miejsce – Zespół „Bojcory” absolwentki ZS w Trzęsówce (op. P. S.Magda)
Kategoria wiekowa dorośli
prezentacje indywidualne:
I miejsce – Maria Kraczkowska
prezentacje zespołowe
I miejsce - Zespół Ludowy Cmolasianie
II miejsce – Członkinie KGW ,,Lesianki” z Ostrów Baranowskich
  Dyplomy, nagrody i podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu, wręczył Wójt Gminy Cmo-
las Eugeniusz Galek oraz Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie - Edyta Kus-Mokrzycka. 
Wszystkim Uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i zaangażowanie, a Zwycięzcom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.
Festiwal zorganizowano przy wsparciu finansowym LGD LASOVIA

CMOLAS

Uroczyste otwarcie Delikatesów Centrum
CMOLAS

W Cmolasie 17 grudnia b.r uroczy-
ście zostały otwarte Delikatesy Cen-
trum. To już kolejny sklep sieci De-
likatesów Centrum. Delikatesy Cen-
trum dobrze przygotowały na dzień 
otwarcia. Klienci poznali samą mar-
kę, standardy obsługi i bogaty wy-
bór towarów w Delikatesach Cen-
trum z najlepszej strony. Dobrze 
oświetlone i przestronne wnętrze, 
ergonomicznie rozplanowane sto-
iska i regały, apetyczny zapach świe-
żego pieczywa, atrakcyjna ekspo-
zycja produktów na pólkach oraz 
uśmiechnięty personel – to atuty 
nowego sklepu. Wielkiemu otwarciu 
towarzyszyły promocje zaprezento-
wane w specjalnie wydanej gazetce. 
Bogaty program całego dnia wypeł-
niały liczne atrakcje: niespodzianki 
od właścicieli, „Jarmark Świeżości” 
połączony z degustacją znakomitych 

wędlin, serów i pieczywa
Liczni mieszkańcy okolicznych miej-
scowości z zaciekawieniem odwie-
dzali nowy sklep i z radością brali 
udział w zabawie, pokazach, degu-
stacjach i premiowanych zakupach. 
Już przed sklepem na wygodnym 
parkingu odbywały się animacje 
dla dzieci i dorosłych. Całe rodzi-
ny przyszły do nowego sklepu i wy-
chodziły z pełnymi torbami z logo 

Delikatesów Centrum. 
.Słuchamy głosów naszych klien-
tów, jesteśmy tacy jakich potrzebu-
ją klienci. Od lat słyniemy z wyso-
kiej jakości owoców, warzyw, wę-
dlin i pieczywa. Codziennie dokła-
damy starań aby nasi klienci wycho-
dzili od nas zadowoleni. Zaprasza-
my na zakupy

oprac. Delikatesy Centrum
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